
ADAMAVA 

Kamerun arasında önemli bir ulaşım 

yolu teşkil eder. Bölgenin batı bölümün
de düz bir vadi yer aldığı halde doğuya 
gidildikçe dağlık arazi hakim olur. 

Adamava ismi, XIX. yüzyılın ilk yarı
sında burada kurulan müslüman Fülani 
Emirliği'nin başında bulunan Modibbo 
Adama'dan gelmektedir. Batı Sudan'
da müslüman olmayan zencilere karşı 

1809'da açılan cihad sonunda Adama, 
bu bölgeyi ele geçirerek yerli kabilele
ri egemenliği altına almış ve 1841'de 
Yola şehrini merkez yaparak Garoua ve 
Ngaoundere gibi yeni şehirler kurmuş

tur. Fumbina diye anılan krallığın ala
nı, Adama'nın 1848'de ölümünden son
ra, bugünkü Nüerya'nın doğu ve Kame- . 
run 'un kuzey kısımlarına kadar geniş
letilmiş ve bölge Adamava ismini al
mıştır. 

Adama 'dan sonra ülkenin idaresi onun 
dört oğlunun eline geçmiştir. 1901 'de 
Adamava, İngiltere'ye bağlı Kuzey Nüer
ya ile Almanya'ya bağlı Kamerun ara
sında paylaşılmış ve Adama'nın dördün
cü oğlu Bobbo Ahmedü (Bobo Amadu), 
İngiliz bölgesinde Yola emiri olmuştur. 
Yola eyaleti 1914-1916 yıllarında İngiliz 
ve Alman kuwetleri arasında savaş ala
nı olmuş, 1922'de Adamava toprakları 
Milletler Cemiyeti tarafından İngiliz ve 
Fransız mandasına verilmiştir . 1926'da 
kuzey eyaJetleri yeniden teşkilatlanır

ken Yola ve Muri birleştirilerek Nüer
ya'nın üçüncü büyük eyaleti olan Ada
mava meydana getirilmiştir. 

Adamava bölgesinde bugün en yay
gın din İslamiyet'tir. Bölgede ilk olarak 
gerçek manada İs lami cihad hareketi, 
Osman b. Füdi'nin (Osman Dan Fodyo) 
1786 yıllarında başlattığı harekettir. 
Adamava'da oldukça etkili tarzda İs
lami çalışmalarda bulunan Adama ise 
dini tahsilini Bornu'da yaptıktan sonra 
hacca gitti ve Osman b. Füdi'nin cihad 
hareketine katıldı (ı 806). Kendisine bir 
bayrak verilerek bölgesinde İslamiyet'i 
yayması istendi. Önceleri Fülaniler ara
sında zorluklarla karşılaşan Adama. son
raları onların hem dini hem de ırki bir
liğini sağladı. Başlattığı hareket sonu
cunda Adamava'nın kuzey bölgelerin
deki putperest kabileler müslüman ol
dular. Fülaniler dışındaki bazı kabileler 
eski inançlarına bağlı kalırken bazıla

rı da Hıristiyanlığı kabul ettiler. 1851'
de Yola 'yı ziyaret eden ve Adamava' 
nın bölgedeki öneminden bahseden H. 
Barth. kabile temsilcilerinden oluşan 

yönetimin başında bir emir bulunduğu-
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nu ve emirin başyardımcısı olarak kadı
nın önemli bir mevkie sahip olduğunu 
aniatma ktadır. 

Adamava bölgesi 1861 'de İngilizler. 
1894'te Almanlar tarafından işgal edi
lince, bölgede Hırıstiyanlık Avrupalı mis
yonerler tarafından zorla yaygınlaştı

rılmaya çalışıldı. Bu arada müslüman
lar arasında bölücü bir faaliyet olarak 
bilinen Mirza Gulam Ahmed'in Kadi
yanilik hareketi de taraftar bulmaya 
başladı. Yakın zamanlara kadar Alman
ya, İngiltere ve Fransa'nın sömürge ida
resi altında kalan Adamava bölgesinde 
İslami faaliyetlerde gerileme görülme
sine ve bölgede hıristiyan misyonerierin 
hala faaliyette bulunmalarına rağmen 

İslamiyet Hıristiyanlık'tan daha güçlü 
ve yaygın durumdadır. 

Benoue nehrinin kuzeyinde yetiştiri

len başlıca ürünler arasında Gine mısı
rı, dan. pirinç, yer fıstığı , pamuk, pata
tes, yams (Hint yer elmas ı ) , bamya ve bi
ber bulunur. Tarım daha çok zencilerin 
geçim kaynağıdır. Ayrıca çeşitli ağaçlar 

yetiştirilir ve hayvan beslenir. Bununla 
beraber tabiatta kendiliğinden yetişen 
bazı faydalı bitkileri toplamakla geçim
lerini sağlayanlar da vardır. Müslüman 
Fülaniler daha çok hayvancılıkla ve sığır 
beslemekle uğraşırlar. 

Benoue nehrinin güneyinde nüfus çok 
seyrek olup yollar azdır. Bölgede en
düstri gelişmemiştir ve büyük şehir

lere hemen hiç rastlanmaz. Doğu-batı 

ulaşımında önemli rol oynayan Benoue 
nehrinden başka, bölgeyi güneyden ku
zeye bağlayan kervan ve motorlu taşıt 
yolları da vardır. Bu yollar eski zaman
larda esir ve fildişi ticaretinde kullanı
lırken bugün, başta deri ve yer fıstığı 
olmak üzere pamuk, sakız, susam vb. 
ihraç ürünlerinin nakliyatı yapılmakta

dır. ithal malları esas itibariyle mamul 
maddelerden ibarettir ; bunlar arasında 
bilhassa pamuklular önemli yer tutar. 

Adana'da 

Seyhan 

nehri 

üzerinde 

kuru l muş olan 

yi rmi bir 

gözlü 

Taş Köprü 
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ADANA 

Akdeniz bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

Akdeniz bölgesinin birinci, Türki
ye'nin dördüncü büyük şehridir. Seyhan 
nehrinin Toroslar'dan Çukurova 'ya indi
ği yerde deniz seviyesinden 23 m. 
yükseklikte kurulmuştur. Büyük ve 
canlı kesimi Seyhan'ın sağ ( batı ) kıyısın

da bulunursa da sonraki gelişmelerle 

nehrin sol kıyısına da taşarak sahasını 
genişletmiştir. 

İslam Öncesi Adana . Coğrafi şartlar 

bakımından yerleşmeye uygun bir böl
gede ve özellikle Anadolu'nun güney 
kapısı sayılan Gülek Bağazı ' na yakın 

mesafede kurulmuş olması, şehrin tari
hinin çok eskilere gitmesi gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Nitekim çivi yazılı 

Hitit tabletlerinden. milattan önce ll. 



binyılda Kizzuwatna'daki (Kil ikya) bü
yük Samri (Saros. Seyhan) nehrinin kıyı
sında. içinde bulunduğu bölgeye adını 

verecek kadar önemli bir Adaniya veya 
Ataniya şehrinin mevcut olduğu öğre
nilmektedir. Bu şehrin Adana olduğu 

kabul edilmekte. ancak elde yeterli delil 
bulunmadığı için bugünkü Adana ile ay
nı yerde mi. yoksa onun yakınlarında 
mı kurulduğu kesinlikle bilinmemek
tedir. Adana şehir adı hakkında bilgi 
veren diğer eski bir kaynak. milattan 
önce IX-VIII. yüzyıllara tarihlenen Kara
tepe iki dilli kitabeleridir. Kadirli ilçesi
nin 25 km. güneydoğusunda Karatepe 
mevkiindeki müstahkem Geç Hitit ha
rabelerinde bulunan. Fenike alfabesi ve 
Hitit hiyeroglifleri ile yazılmış kitabeler. 
Karatepe'nin "Adana Kralı Awarikus'a 
tabi olduğunu " bildirmektedir. Aynı de
vir Assur vesikalarında adı Que (Ki likya) 
Kralı Urikki şeklinde geçen bu kral. Ka
ratepe kitabelerine göre Danunalar'ın 

kralıdır. Adiarına ilk defa. milattan önce 
XIV. yüzyılda Mısır'a gönderilmiş olan 
çivi yazılı mektuplarda (ei -Amarna arşivi) 
rastlanan Danunalar'ın Amanos dağları 
dolaylarında. doğu Kilikya'da güçlü bir 
krallığa sahip oldukları ve başşehirleri

nin de muhtemelen Pakhri adını taşıdı
ğı bilinmektedir. Buna göre. Karatepe 
kitabelerinde adı geçen Danunalar Kra
lı Awarikus'un oturduğu Adana şehri

nin de Kilikya Danuna Krallığı'nın ı. bin
yıl başlarındaki merkezi olması kuwetle 
muhtemeldir. Danuna kavmi . eski Grek 
efsanelerinde yer alan Anadolu menşeli 
Danaos'un ailesiyle ve Danaolar kav
miyle atakalı görülmektedir (bk. Barnett 
365. 442) Öte yandan. Adana'nın kuru
luş efsanesine göre. şehrin kurucusu 
kabul edilen gök tanrısı Uranus'un oğlu 
Adanos'un da bu eski aile veya kavim
den geldiği düşünülebilir. Hint-Avrupa 
kökenli Adana ismi üzerine yapılan eti
moloji ça lışmaları ise kelimenin a(n)
"üzerinde. yanında", -diinu "nehir" şek
linde tahlil edilebileceğini ve "nehir üze
rinde" kelime manasını taşıyabileceğini 
göstermektedir (b k Arbei tman. s. ı 49). 
Bu teklifi. Adana'nın Selevkid dönemin
deki adı olduğu sanılan Antiokhia ad 
Sarum ("Sarus üzerindeki Antakya"; aş. 
b k. ı ibaresi de. anlam itibariyle göster
diği paralellik açısından kuwetle des
teklemektedir. 

Que Krallığı. lll. Salmanasar (m ö 858-
8241 zamanında Assur imparatorluğu '
na bağlanmış. ll. Sargon (72 1-7051 za 
manında tamamen Assur hakimiyetine 
alınmış ve kısa bir süre sonra da halkı . 

696 yılında başlattıkları ayaklanma se
bebiyle Sennaherib tarafından katliama 
uğratılarak sağ kalanlar başka bölgele
re sürülmüştür. Kilikya, Assur impara
torluğu'nun yıkılmasından sonra Ana
dolu'ya hakim olan Ahamenid-Pers im
paratorluğu'na bağlı bir satraplık hali
ne getirilmiş. 333 yılında da lssos za
feriyle Büyük iskender'in eline geçmiş
tir. iskender'in ölümünden sonra. ön
ce Diadoklar'dan Antigonos Monopthal
mos'un payında kalmış. sonra Suriye'de 
krallığını ilan eden Seleukos Nikator'un 
eline geçmiş, daha sonra ise Seleukos 
ve Mısır'daki Ptolemaios krall ıkları ara
sında birkaç kere el değiştirmiştir. Bu 
dönemde Adana'nın. Seleukos kralı IV. 
Antiochos Epiphanes tarafından Anti
okhia ad Sarum adıyla yeniden imar 
edilen şehir olduğu sanılmaktadır. He
lenistik krallıkların Romalılar tarafın

dan birer birer yıkılması sırasında mey
dana gelen devlet otoritesi boşluğun
dan faydalanan Akdeniz korsanları. Ki
likya sahillerindeki yerleşme merkezle
rini tahkim ederek yüz elli yıl kadar 
bölgeye hakim olmuşlardır. Nihayet Ki
likya milattan önce 12 yılında Pompeius 
tarafından Roma imparatorluğu'na ka
tılmış ve ancak bu tarihten sonra böl
gede siyasi istikrar sağlanabilmiştir. Ro
malılar ve 395'ten sonra da Bizanslılar 

Adana saat Kulesi <Büyüksaatı 

ADANA 

zamanında. başta Misis olmak üzere 
Adana bölgesinin büyük imar faaliyet
lerine sahne olduğu. Adana surlarının. 

su kemerlerinin ve ilki Hadrianus tara
fından yaptırılan (ll yüzy ı li Seyhan üze
rindeki Taş Köprü'nün. Justinianus ta
rafından muhtemelen aynı yerde yirmi 
bir gözlü olarak yeniden yaptınldığı (VI 
yüzy ı li bilinmektedir. Adana bölgesi. I. 
Heraklius (61 0-64 ı 1 zamanında. Kur'an-ı 
Kerim'de temas edilen (bk er-Ru m 30/ 
1-51. Bizanslılar'la Sasaniler arasında. ön
ce Sasaniler'in galip gelerek Antakya 
dolayiarını ve Tarsus'u ele geçirmeleri
ne. daha sonra ise Bizanslılar'ın galip 
gelerek iranlılar'ı geri atmalarma sahne 
olmuş ve Emeviler tarafından fethedil
mesine kadar yine Bizanslılar'ın elinde 
kalmıştır. 
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Iii SARGüN ERDEM 

İslami Devir. islami kaynaklarda Erde
ne. Edene. Ezene, Azana ve Batana şe
killerinde geçen. Osmanlı döneminin ilk 
zamanlarında ise ( ..;1~ 1 . ..;~\ ) veya (.;tki ) 

imlasıyla. Tanzimat'tan sonra da Edirne 
( ..;J~ı) ile karıştınlmaması için ( ..:bl) 

şeklinde yazılan Adana'ya !Adana ŞS, nr. 
87, s. 2 ı 31 ilk islam akınları Halife Ömer 
devrinde başlamıştır. Ancak geçici tür
den olan bu akınlar, Muaviye zamanında 
da devam etmesine rağmen bir sonuç 
vermemiş ve bölgenin asıl fethi, Emevi 
Halifesi Abdülmelik döneminde olmuş
tur. Türk-islam toplulukları tarafından 
iskana açılması ise Abbasiler zamanın
da HarOnürreşid döneminde Horasan
lı kumandan EbQ Süleym et-Türki ta
rafından gerçekleştirilmiştir. Adana X. 
yüzyılda Rumlar'ın, Xl. yüzyıl sonlarında 
Selçuklular'ın ve bir müddet de Haçlı

lar' ın eline geçmiş, XII. yüzyılda bir ara 
Konya Selçukluları'nın idaresine girmiş 
ise de bu hakimiyet uzun sürmeyerek 
tekrar Bizans imparatorluğu ile Kilikya 
Ermenileri arasında el değiştirmiştir. 

Bundan sonra Adana. XIV. yüzyıl ortala
rından itibaren Memlükler'in ve bunlara 

349 


