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üst kat

Ziyaret Saatleri
1 Nisan - 1 Ekim

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 19.00
Gişe Kapanış Saati: 18.30

2 Ekim - 31 Nisan

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 17.00
Gişe Kapanış Saati: 16.30

Adres: Kayalıbağ Mahallesi, Seyhan Caddesi, no:59, Seyhan /Adana • Tel: 0 322 359 78 66
Güncel bilgiler için lütfen web sitesini ziyaret edin.

www.turkishmuseums.com

Pazartesi günü kapalıdır.

ADANA
ATATÜRK EVİ MÜZESİ
ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI HATIRALARININ
YAŞATILDIĞI YER

Kurtuluş Fikrinin
Filizlendiği İl:
Adana

Atatürk’ü İki
Kez Misafir
Eden Konak

Çalışma Odası

İki katlı olan konağın odaları farklı isimlere sahip ve her birinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’na dair çeşitli
eşyalar ile belgeler sergileniyor. Alt katta bulunan Çalışma Odası’nda Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet’in
ilk yıllarında yayınlanan “Yeni Adana”, “Çukurova”, “Dirlik”, “Türk Sözü” gibi yerel gazetelerde çıkan haberleri
görebilirsiniz. Aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu ve büyük bölümü bağış yoluyla elde edilen 2
bin civarındaki kitaba sahip Kütüphane de yine alt katta yer alıyor.

Silah Odası

Adana’nın, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamında ve ülkemizin düşman işgalinden kurtarılmasıyla
sonuçlanacak Milli Mücadele’de özel bir yeri var. Osmanlı Devleti’nin parçalanarak yok edilişinin belgesi
olan Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 1918’in yalnızca bir gün sonrasında Adana’ya
gelen Mustafa Kemal, karargâhı burada bulunan Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevini Liman
von Sanders’ten devralır. O günlerde tamamen dağıtılmış halde olmasına rağmen Türk ordusundan
umudunu kesmeyen Mustafa Kemal, bağımsızlık için harekete geçme fikrini de burada edinir. 15 Mart
1923’te Adana Türk Ocağı’nda yaptığı konuşmada da bugünün anısına dair şunları söyler: “Efendiler,
bende bu vakayin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur!”

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından Mustafa Kemal, Adana’ya birkaç kez daha gelir. 1923, 1925,
1926, 1931, 1933, 1937 ve son olarak 1938 tarihli bu gezilerinde resmi görüşmeler gerçekleştirir; okulları,
fabrikaları ziyaret eder, konuşmalar yapar. 15 Mart 1923 tarihindeki ilk ziyaretinde eşi Latife Hanım ile
birlikte iki gece misafir edildiği Suphi Paşa Konağı’nda, 17 Ocak 1925 tarihinde bir kez daha kalır.
Adana tarihinde önemli yeri olan Ramazanoğulları’nın soyundan gelen Suphi Paşa’nın Atatürk’ü misafir ettiği
bu konak geleneksel Adana evlerinin tipik bir örneğidir. 1882 yılında ahşaptan, iki katlı ve cumbalı olarak inşa
edilmiş, Suphi Paşa tarafından 1902 yılında satın alındıktan sonra yeni odalar eklenmiştir. Tarihi önemi ve
dönemin sivil mimari özelliklerini yansıtması dolayısıyla “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak
tescillenen konak, Atatürk ve Milli Mücadele yıllarına dair hatıraların yaşatılması amacıyla 1976 yılında
Müze’ye dönüştürülmüştür.

Hatay Odası

Müzedeki odalar arasında en çarpıcılarından biri Hatay Odası. Odaya bu ismin verilme nedeni, Atatürk’ün
Adana’yı ziyaret ettiği tarihlerde hala Fransız işgali altında bulunan Hatay’dan gelerek kendisini ziyaret eden
Ayşe Fıtnat Hanım ile görüşmenin anısına yapılmış olması. Ayşe Fıtnat Hanım ve beraberindeki heyet, işgal
altında olmalarının üzüntüsünü Atatürk’e takdim ettikleri siyah gülle ifade etmiş, Atatürk de “Kırk asırlık
Türk yurdu düşman elinde kalamaz” diyerek Hatay’ın bağımsızlığa kavuşturulması konusundaki kararlılığını
belirtmiştir. Bu olayın mankenler ile canlandırıldığı; Hatay’dan gelen heyetin fotoğraflarının görülebileceği
Hatay Odası, Atatürk’ün tam bağımsızlık konusundaki kararlılığının yaşatıldığı bir yer.
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı yıllarına dair hatıraların büyük
bölümü üst kattaki odalarda görülebilir. Yatak Odası,
Atatürk’ün ziyaretleri sırasında geceyi geçirdiği yer. Yaver
Odası da, bu gezisi esnasında Atatürk’e eşlik eden yaverinin
kaldığı oda. Basın Odası Adana’nın yerel gazetelerinden
“Yeni Adana” gazetesi nüshaları ile, gazetenin tarihinde yer
eden kişilere ithaf edilmiş bir bölüm. Kurtuluş Savaşı’nda
Adana’daki direnişe büyük katkılar veren, soyadı da bizzat
Atatürk tarafından girişkenliğine atıfla “Girici” yapılan
“Abdulgani Girici” ile Kurtuluş mücadelesinde büyük
emeği görülen kişilerin portreleri, madalyalar Mücahitler
Odası’nda sergileniyor. Bir kısmı Kurtuluş Savaşı yıllarında
da kullanılmış tüfek ve tabancalar ise Silah Odası’nda
görülebilir. Bu odada aynı zamanda Atatürk’ün doğduğu
evin maketi ile farklı dönemlere ait madeni paralar yer
alıyor. Kuvay-i Milliye Odası ise Atatürk ve İsmet İnönü
yanında kurtuluş mücadelesinde emeği geçen diğer
kişilere ait büstlerin sergilendiği yer.

