




KOCAEL‹
TARİH VE KÜLTÜR REHBERİ

“Kocaeli Valiliği kültür hizmetidir”

Sanayi, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Turizm Kenti



“Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür.”



Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

İstiklâl Marşı

Mehmet Akif ERSOY
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Şehirler insanlar gibidir. Her geçen zaman, onlara derinlik olgunluk kazandırır.

Kocaeli de kuruluşu çok eskilere dayanan; tarih, tabiat, kültür yönüyle sayısız zenginliği içinde 
barındıran nadide kentlerimizden biridir.

Meslek gereği, yurdumuzun çeşitli yerlerinde bulunduğum, hizmet ettiğim zamanlarda, hep gü-
zel ülkemizin bütün şehirlerinin, coğrafyasından, tarihine, kültüründen insanlarına kadar her ba-
kımdan araştırılması, görsellerle belgelendirilmesi, böylece, bu kıymetlerin gelecek nesillere, zarar 
görmeden ulaştırılması gereklidir, diye düşündüm.

Bu çalışmanın, şehrimizin tanıtılmasında yararlı olacağına inanıyor, Kocaeli Kültür Rehber’nin 
hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum.

Hedefimiz, güzel şehrimizi A’dan Z’ye tüm değerleriyle, ayrıntılı şekilde tanıtmak, gelecek nesil-
lere ulaştırmak; amacımız ise yaşadığı şehire, sevgi ve hizmet aşkıyla bağlı hemşehrilerimizi birlik 
beraberlik içerisinde bir arada görmektir.

Kültürel zenginliklerimize sahip çıkalım diyor, Değerli Kocaeli Halkı’na

Sevgi ve saygılar sunuyorum.
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Ben Kocaeli’yim

Ben, Samanl› Dağlar›’n›n süsü, 
Yeşil umutlarla kayn›yor içim 
Ben, Kartepe’nin beyaz örtüsü, 
Duman duman olup savrulacağ›m.

Ben ‹zmit Körfezi’nin zümrüt yeşili, 
Ben tarih, kültür ve bilimin beşiği
Ben ad›n› Akça Koca Gazi’den alan 
Sanayi ve kültür’de marka şehir Kocaeli’yim

Kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca ç›nar›m... Tarihte nice 
medeniyetlerin gelip geçtiği uzun bir yolum ben. Kar›ş kar›ş, 
taş›na toprağ›na vurgun olduğumuz güzel vatan Anadolu’yum. 

‹mparatorluklar şehri ‹stanbul’un Anadolu’ya aç›lan kap›s›y›m.

Bin y›llar›, beş bin y›llar› devire devire bugüne gelmiş bir mede-
niyetler beşiğiyim. Her ad›m›mda tarih, her köşemde geçmişten izler 
taş›yorum. Tabii güzelliklerin yurduyum. Her an yeniden keşfedilmeye 
haz›r, Marmara’da ›ş›l ›ş›l parlayan bir y›ld›z›m ben...

Doğu-Bat› aras›nda bir köp-
rüyüm ben. Göç yoluyum... ‹pek 
yollar›n›n birleşme noktas›y›m. Göç-
menlerin yurt, yuva kurduğu yerim. 

Ben Selçuklu’yum... Osmanl›’n›n 
ilk sancak merkeziyim. Türkiye’nin 
“Cumhuriyet” oluşunu dünyaya 
duyurduğu yerim. Ad›m ne olursa 
olsun, binlerce y›l›n kültürlerinin 
birikimiyim ben.

Ben, şifal› Çenedağ› Suyu’nun 
memba› Derince’yim. ‹pek hal› 
ve rafineri merkezi Körfez, peh-
livanlar diyar› Karamürsel, do-
nanma şehri Gölcük’üm. Tar›m 
ve turizm merkezi Kand›ra, sa-

Kocaeli Kültür Belgeseli
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Kocaeli Rehberi

nayi ve teknoloji bölgesi Gebze’yim. Dağ ve yayla turizminin adre-
si Kartepe ve Karş›yaka’y›m. Organize Sanayi Bölgesi Dilovas›, ge-
leceğin kongre ve ticaret merkezi Çay›rova’y›m. Ben, kültür ve tu-
rizm bölgesi Dar›ca’y›m. Ben as›rlar›n eskitemediği ‹zmit’im… Ad›n› 
Akça Koca Gazi’den alan sanayi, bilim, kültür ve turizmde marka şe-
hir KOCAEL‹’yim. 

Evvel Zaman ‹çinde…

Kocaeli, Türkiye’nin bat›dan doğuya aç›lan ilk kap›s›d›r. Tarihi eser-
leri, doyumsuz tabii güzellikleri, plajlar›, yaylalar›, bilim ve teknoloji 
merkezleriyle önemli bir kültür şehrimizdir. 

Marmara Bölgesi’nin doğusunda, Asya-Avrupa aras›nda uzanan 
kara ve demiryollar› üzerinde yer alan şehir, Osmanl›’dan Cumhuriyet’e 
Türk sanayi tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Osmanl›’n›n deniz-
le tan›şt›ğ› yer olan Kocaeli’de ilk donanmam›z ve ilk tersanemiz ku-
rulmuştur. 
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Kocaeli Kültür Belgeseli

Tarihi kaynaklara göre “Bi-

tinya” ismi verilen bu yöreden 

Frikyal›lar, Megaral›lar geçmiş; 

M.Ö. 337-357 y›llar› aras›nda Bi-

tinya Krall›ğ›’n›n merkezi, M.Ö. 

74 y›l›nda ise Roma’n›n eyalet 

merkezi olmuştur. Şehir, 1078’de 

Anadolu Selçuklular›’na teslim 

eder kendini; ard›ndan Orhan 

Gazi zaman›nda ileride ad›n› ala-

cağ› Akça Koca taraf›ndan Os-

manl› topraklar›na kat›l›r. 

Osmanl›’n›n başkenti ‹stan-

bul ile Anadolu aras›nda köprü 

görevini üstlenir as›rlarca. Orhan Gazi döneminde ilk Kaptan-› Derya 

Karamürsel Alp taraf›ndan Karamürsel k›y›lar›nda ilk donanmam›z›n 

kuruluşuna, ilk tersanelerimizin aç›l›ş›na şahitlik eder. 

Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa, 1337 y›l›nda Kocaeli’nin ilk san-

cakbeyi olur. Bu dönemden sonra şehir, önemli bir merkez haline gelir ve 

köprü, çeşme, mektep, medrese, han, hamam, camii ve saraylarla süslenir. 

Şüphesiz, Kocaeli de s›k›nt›l› ve kara günler yaşam›şt›r. Tarih boyun-

ca savaşlar, yang›nlar, depremler görmüş; küllerinden doğarak yeniden 

mamur hale gelmiştir. Düşkünlere kucak, mazlumlara bar›nak, göçmen-

lere vatan, sürgüne uğrayanlara s›ğ›nak olmuştur. Nitekim 93 Harbi’nde, 

Balkan ve Kafkas Harbi’nde 

Rumeli’den sürülen binlerce aile 

Kocaeli bölgesine yerleştirilmiştir. 

Karadeniz’de Rus işgali s›ras›nda 

zulümden kaçan on binlerce Ka-

radenizli, bu bölgeyi yurt edin-

miştir. Bu vesileyi işgallerde ve 

göç yollar›nda kaybolan binler-

ce insan›m›z› rahmet ve şükranla 

an›yoruz.
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Kocaelililer Balkanlar’da, Çanakkale’de, Yemen’de, Kafkasya’da yiğit-
çe savaş›rken gözü yaşl› analar, bağr› yan›k eşler ve öksüz çocuklar y›llarca 
şehit haberi, gazi yolu gözledi. Yedi düvele karş› yap›lan Birinci Dünya 
Savaş›’nda Kocaeli de bu vatan uğruna binlerce gencini şehit verecekti. 

Kurtuluş Savaş› henüz başlamam›şt›. Şehir, 1918’de önce ‹ngilizler, 
ard›ndan 1920’de Yunanl›lar›n işgaline uğrad›. ‹şgalcilerle işbirliği ya-
pan yağmac›lar durmak bilmemişti. Savunmas›z ve suçsuz insanlara zul-
medilmiş; Gölcük, Karamürsel, Gebze ve Körfez ilçelerinde savunmas›z 
yüzlerce kişi camilere dolduru-
lup diri diri yak›lm›şt›. Tarihe ge-
çen bu zulümleri yazmamak, gele-
cek nesillere anlatmamak, bu vata-
na yap›lacak en büyük ihanet olur. 
Maalesef, kaç şehit ve esir verildi-
ğinden dahi haberimiz yok... Geç-
mişimizi iyi anlamak ve geleceğe 
bilinçli olarak ilerlemek için kültür 
ve tarih bilincine sahip olmal›y›z. 

Şairimiz Orhan Şaik Gökyay, 
vatan aşk›n› m›sralara ve gönülle-
re şöyle dökmüş:

Bu vatan, toprağ›n kara bağr›nda 
S›radağlar gibi duranlar›nd›r!
Bir tarih boyunca onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir!

Tutuşup kül olan ocaklar›ndan, 
Şahlan›p, köpüren ›rmaklar›ndan, 
Hudutlarda gaza bayraklar›ndan, 
Aln›na ›ş›klar vuranlar›nd›r!

Ard›na bakmadan yollara düşen, 
Şimşek gibi çakan sel gibi coşan, 
Huduttan hududa yol bulup koşan, 
Cepheden cepheyi soranlar›nd›r!
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28 Haziran Kurtuluş Günü 

Kocaeli, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da başlatt›ğ› Kur-

tuluş Savaş› ile 28 Haziran 1921’de işgalden kurtulmuştu. 11 Şubat 

1922’de ‹zmit Sancağ›, Kocaeli Sancağ› oldu. Kurtuluşu hat›rlamak 

için şehrimizde her y›l 28 Haziran’da, şenlikler düzenleniyor, bu va-

tan için mücadele edenler ve şehitlerimiz rahmet ve şükranla an›l›yor.

Milli Savunma Bakanl›ğ›’n›n 

resmi kay›tlar›na göre Koca-

eli; Balkan Savaşlar›, Birin-

ci Dünya Savaş›, Kurtuluş Sa-

vaş›, Kore Savaş› ve K›br›s 

Bar›ş Harekât› gibi savaşlar-

da 1377 şehit verdi. Ancak bu 

say›ya esir kamplar›nda tut-

sak olanlar, kaybolanlar ve 

hastal›ktan ölenler dâhil de-

ğil. Bugün Kocaeli’de bulunan 

dokuz şehitlik, bir şeref nişa-

nesi olarak şehri süslemekte-

dir. Bunlardan, Kocaeli Şehit-

liği, Terör Şehitleri An›t›, Geb-

ze Şehitliği, Şehit Yahya Kap-

tan An›t Mezar› ve ‹stiklal Har-

bi Şehitliği önemli şehitlikler-

dendir. Şehitlerimizi ziyaret 

edip ruhlar›na Fatiha okuduk-

tan sonra Kocaeli’ndeki kültür 

gezimize başl›yoruz. 
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Atatürk Kocaeli’ye Geliyor

Savaş›n sona ermesinden sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa, ‹zmit’i ziya-
ret etti. 13 Haziran 1922 günü Kocaeli Sancağ›’na gelen Başkumandan, 
önce Adapazar›’nda çeşitli ziyaretlerde bulundu. Daha sonra ise, 17 Hazi-
ran günü öğleden sonra binlerce kişi taraf›ndan ‹zmit’e uğurland›. ‹zmit 
istasyonunda kendisini askeri ve mülki erkân›n da aralar›nda bulundu-
ğu coşkulu bir kalabal›k karş›lad›. 16 Ocak 1923 tarihinde Mustafa Kemal 
Atatürk ilk bas›n toplant›s›n› ‹zmit’te düzenleyerek Cumhuriyet’in ilan› ile 
ilgili önemli aç›klamalar yapt›. Bu sebeple, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 
16 Ocak gününü, her y›l “Bas›n Onur Günü” olarak kutlamaktad›r.

20 Nisan 1924 tarihinde Kocaeli il, ‹zmit ise il merkezi oldu. ‹zmit Bele-
diyesi 1993 y›l›n›n eylül ay›nda Bekirpaşa ve Saraybahçe alt kademe bele-
diyelerini de içine alarak Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuştu.

Trakya ve ‹stanbul’u Anadolu’ya bağlayan topraklar üzerinde bu-
lunan Kocaeli’nde demiryolunun önemi de çok büyük. ‹zmit-‹stanbul 
aras›ndaki demiryolu 1873’te ulaş›ma aç›ld›. Bu hat ayn› zamanda Bağ-
dat Demiryolu’nun ilk bölümünü oluşturmaktayd›. Bu ilk bölümden son-
ra 1889’da ‹zmit-Ankara Demiryolu’nun inşas› başlad› ve üç y›lda tamam-
land›. ‹zmit, Berlin-Bağdat ve ‹stanbul-Hicaz Demiryolu ulaş›m›nda öne-
mini ise tarih boyu hep korudu.
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Doğu ve Bat›n›n Köprüsü

Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaş›m›yla Türkiye’nin en önem-
li geçiş noktalar›ndan birisidir Kocaeli. Marmara Bölgesi’nin Çatalca-
Kocaeli Bölümü’nde bulunan Kocaeli bölgesi bir zamanlar birkaç yer-
leşim yeri, binlerle ifade edilen nüfus sahibi iken; şu an ‹zmit, Derin-
ce, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kand›ra, Başiskele, Kartepe, 
Çay›rova, Dar›ca ve Dilovas› olmak üzere 12 ayr› yerleşim yerine ve mil-
yonlara giden bir nüfusa dönüşmüştür. Ülkemizde doğu ile bat›n›n, 
Anadolu ile ‹stanbul’un aras›nda köprü görevi gören ilimiz Kocaeli’yi 
şöyle bir gezmeye ve daha yak›ndan tan›maya ne dersiniz?.. 

TEM otoyoluyla ‹stanbul-Ankara aras› yolculuk yapanlar, bu top-
raklardan geçmek zorunda olanlar, ne yaz›k ki biraz iç k›s›mlarda ka-
lan, tarihi ve tabii güzelliklerden habersiz geçip gitmektedirler. Bu 
yol üzerinden yolculuk yapanlar ne Pembe Köşk’ü, ne Kartepe Kayak 
Merkezi’ni, ne Ball›kayalar Tabiat Park›’n›, ne de Saat Kulesi’ni görebi-
lirler. Tüm bu güzelliklerin olduğunu bilseler, zaten şehre uğramadan 
kesinlikle geçemezler... 
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Tarih, kültür ve tabiat güzellikleriyle dikkat çeken Kocaeli, seyyahlar›n 

“orman denizi” diye adland›rd›klar›; dolay›s›yla sulak alan›n fazla, yeşil-

liklerin hâkim olduğu bir şehirdir. Bereketli topraklar› sulayan nehirle-

rin bir k›sm› Karadeniz’e, bir k›sm› Marmara’ya dökülüyor. Tabiki, Ko-

caeli Yar›madas›’nda uzanan dağlar›n s›rt› ‹zmit Körfezi ve Marmara’ya 

daha yak›n olduğu için, Karadeniz’e dökülen akarsular daha uzundur. 

En uzun nehri 71 km uzunluğunda olan ve Gebze’den doğup ‹stanbul 

Boğaz›’n›n girişinde Karadeniz’e dökülen Riva (Çayağz›) Deresi’dir. 43 

km uzunluğundaki Yulafl› Deresi’nin üzerinde bulunan Darl›k Baraj› ise 

‹stanbul’un en önemli su kaynaklar›ndan birisidir. 

Özellikle Karadeniz k›y›lar›n›n el değmemiş plajlar›, mavi ve yeşi-

lin eşsiz birlikteliği dikkat çeker. ‹zmit’ten günübirlik gidebilenler için 

Kerpe, Kefken, Cebeci ve Sar›su doğal güzelliğin henüz bozulmad›ğ› 

yerlerdendir.

Zengin bal›k çeşidi, çam ormanlar›n›n tertemiz havas› ve do-

ğal plajlar›yla Kerpe, adeta bir tutku beldesidir. Kand›ra’ya 20 km 

uzakl›ktaki Kefken ise, k›y› yerleşimleri içinde en gelişmiş olan›d›r. Kef-

ken adas›nda tabiatla iç içe say›s›z koylar, tatilcilerin uğrak yerlerinden-

dir. Cebeci ise, özellikle “grup vakti” kendisini görmeye gelen ziyaret-
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çilere eşsiz güzellikler sunmaktad›r. 

Sar›su, 1 km uzunluğundaki kumsal› 

ve masmavi deniziyle ziyaretçilerine 

güzelliğini cömertçe sergiler. 

Kocaeli il s›n›rlar› içinde yer alan 

Sapanca ve Hersek Gölleri ise çarp›c› 

bir güzelliğe sahiptir. Şehrin bat› bö-

lümünde bulunan ve 7 km’si Koca-

eli s›n›rlar› içerisinde kalan Sapan-

ca Gölü’nün yüzölçümü 47 km2’dir. 

Göl, şehir içinden olduğu kadar şehir 

d›ş›ndan da rahat bir nefes almak isteyenlerin uğrak yerlerinden biri-

dir. Diğer önemli gölleri ise şehrin su ihtiyac›n› sağlayan Kirazdere ve 

Yuvac›k barajlar›n›n ard›ndaki yapay göllerdir. 

Yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için Maşukiye’den Kartepe’ye 

ç›kman›z yeterli olacakt›r. Ayr›ca buradan ‹zmit’i ve Sapanca’y› seyret-

menin keyfine doyum olmaz. 

Sonuç olarak, bir zaman-

lar Hendek’ten Şile’ye, ‹znik’ten 

Tuzla’ya ulaşan geniş s›n›rlara sahip 

olan Kocaeli topraklar› zamanla kü-

çülse de uluslararas› bir sanayi, tica-

ret ve turizm merkezi olma özelliğini 

korumaktad›r. 

Sanayi, ticaret, teknoloji, kül-

tür, sanat ve turizmde marka şehir 

Kocaeli’nde “Devr-i Âlem” diyor, gü-

zel şehrimizi ad›m ad›m gezmeye de-

vam ediyoruz. ‹sterseniz, Kocaeli’nin 

ilçelerine tek tek misafir olal›m, ilçe-

leri daha yak›ndan tan›yal›m. Yolcu-

luğumuza önce merkez ilçemiz olan 

‹zmit’ten başl›yoruz…
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Kocaeli’nin En Kadim Toprağ›: ‹zmit

‹zmit, Orhan Veli’yi bile derinden etkilemiştir. Ünlü şair onun için 
m›sralar say›klay›p durmuştur: 

‹zmit sokaklar› yaprak içindeydi
Baş›mda unutamad›ğ›m şehrin havas›
Dilimde hep oralar›n şark›lar›
Ellerim ceplerimde
Bir aşağ›, bir yukar›
Sonbahar

‹zmit, tarihi en eski şehirlerimiz-

den biri olarak geçmişin tüm kül-

türlerini kucaklar. Şehirdeki yer-

leşimin geçmişi, 2.250 y›l öncesi-

ne kadar dayan›yor. Doğu ve bat› 

aras›nda adeta bir köprü vazife-

si gören şehir, gün gelmiş Astakos, 

gün gelmiş Nikomedia ad›n› alm›ş. 

Zaman ak›p gitmiş, ‹znikumid ve 

‹znikmid adlar›n› taş›m›ş. Nice dep-

remlere ve savaşlar›n içinden bin-

lerce y›l›n kültür ve medeniyeti-

ni taş›may› başarm›ş. ‹zmit sahille-

ri ilk donanmam›z›n ve ilk tersane-

mizin kurulduğu yerdir. Tarihi Niko-

media Uygarl›ğ›’ndan, cihan hâkimi 

Osmanl›’ya değin bu bölgede nice 

medeniyetler kurulup, nice kültür-

ler yaşam›ş…

‹zmit’ten TEM Otoyolu, D-100 Karayolu, demiryolu ve denizyolu 

ulaş›m›yla Türkiye’nin her yerine gitmek mümkün. Marmara bölgesi-

nin ikinci büyük şehri Bursa’n›n ‹stanbul’la aras›ndaki bağlant› da ‹zmit 

üzerinden sağlan›yor. Bununla birlikte Karamürsel-Hereke aras›nda ve 

Gebze, Eskihisar-Yalova aras›nda vapur seferleri yap›lmakta. 
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500 bini geçen nüfusu ve uluslararas› düzeyde üretim yapan büyük 

sanayi kuruluşlar› yan› s›ra kültür, turizm, sanat ve ticaret sahalar›nda 

Kocaeli’yi ön s›ralara taş›yan bir ilçemizdir ‹zmit. Doyum olmaz tabii 

güzellikleri, büyük al›şveriş merkezleri, olimpik buz pateni salonu, fu-

arlar›, koruluklar› ve nitelikli turizm tesisleri ile ‹stanbul’un arka bah-
çesi konumunda. ‹lçeye özgü bir tatl› olan pişmaniyesi ile de dünya 
çap›nda bir üne sahip. 

‹zmit’in meşhur pişmaniyesinin tad›na bakarak yolculuğumuza De-
rince ile devam ediyoruz…

Çenesuyu’nun Vatan›: Derince 

Osmanl› devrinde Ç›nar 

Çay›r›/Ç›narl› Köyü olarak da 

an›lan ilçe h›zla gelişen sana-

yileşmenin etkisiyle yoğun göç 

alm›ş. 2000 y›l›nda ilçe olan 

Derince’nin nüfusu 120 bin 

civar›nda. 

‹stanbul ile Anadolu’yu bağ-

layan yollar üzerinde olmas› ve 

Marmara Denizi’nde boğazlar›n 

trafik ve navlun yükünü hafif-
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letmesi dolay›s›yla Derince Liman›; çok etkin dağ›t›c›-toplay›c› Ro-Ro 

seferlerini yürütüyor. 

Kocaeli’nin sanayi özelliklerini bünyesinde bar›nd›ran Derince, eski-

meyen lezzeti olan Çenesuyu ile her yaşta insanda hayranl›k uyand›ran 

Harikalar Sahili ve al›şveriş merkezleri ile şirin bir ilçemiz.

Derince’nin lezzetli suyu damağ›m›zda, Körfez yollar›na düşüyoruz…

Hereke Hal›lar›n›n Merkezi: Körfez

‹zmit’in bat› sahilinde ve 20 km kadar uzakl›kta. TEM otoyolu, 
D-100 karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaş›m›yla misafirlerine her 
zaman kap›s› aç›kt›r. 

Türkiye sanayisinin en önemli atar damarlar› her ne kadar bu ilçe-
mizde olsa da buras› Hereke ipek hal›lar› ile dünyaya ün yapm›ş bir yö-
redir. TBMM Milli Saraylar Hereke Hal› ‹pekli Dokuma Fabrikas› bu bel-
demizdedir. 

Hereke sahilindeki Kaiser Wilhelm Köşkü, ‹stanbul’daki Y›ld›z 
Saray›’n›n adeta bir maketi gibidir. Alman ‹mparatoru Wilhelm 
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Kaiser’in, 1884 y›l›nda Türkiye’ye yapt›ğ› gezi s›ras›nda dinlenmesi için 
inşa edilmiş köşk ilk günkü çizgilerini ve güzelliğini koruyor.

Kaiser Wilhelm Köşkü’nün hemen arkas›nda Osmanl›lar döne-
minde kurulan hal› ve kumaş fabrikas› bulunuyor. Osmanl›lar dö-
neminde kurulan bu fabrika 1843 y›l›ndan günümüze kadar geçen 
bir as›r içinde ürettiği ipek ve yünlü hal›lar› ile dünya hal›c›l›k li-
teratürüne girmeyi başarm›ş. Bugün eskisi gibi olmasa da, Hereke 
ipek hal›lar›, Türk hal›c›l›ğ›n›n yüz ak› olarak dünya genelinde ka-
bul görüyor. 

Körfez sahilinde çay bahçeleri, tütün çiftliği, oto yar›ş pisti, 3 km’lik 
k›y› band› ve 5000 kişilik amfi tiyatro Körfez’e değer kat›yor. 

Körfez k›y›lar›ndan, tabiat› ve sanayisi ile Kocaeli’nin örnek ilçesi 
Gebze yollar›na düşüyoruz… 

Tabiat ve Tarihin Kesiştiği Nokta: Gebze

Gebze, yayla görünümünde geniş bir tepe üzerine kurulu. ‹zmit-
‹stanbul karayolu üzerindeki ilçe ‹stanbul’la s›n›r komşusu. ‹stanbul’a 
49, ‹zmit’e 51 km uzakl›kta. 

D-100 karayolu ve otoban›, sahi-
lindeki limanlar›, körfez geçiş köprü-
sü, feribotlar›, Gebze-Şile yolu, Kurt-
köy Havaliman› ile Gebze, ekonomi-
nin ana merkezlerinden birisi. 

Tarih boyunca, ‹pek Yolu 
kollar›n›n birleşme noktas› olan 
bölge, bugün sanayi ve ticaret 
hayat›n› canl› tutuyor. Büyük sana-
yi kuruluşlar›n›n yan›nda, Türkiye Bi-
limsel ve Teknik Araşt›rmalar Kuru-
mu (TÜB‹TAK-MAM) ve Gebze Yük-
sek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) gibi 
önemli kurumlar›n›n yere ald›ğ› ilçe-
nin nüfusu 500 bini aşm›ş durumda. 
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Diğer ilçelerimizde olduğu gibi Gebze’de de Kartacal› Komutan 
Hannibal’›n mezar›, Arkeolog-Ressam Osman Hamdi Bey’in müze evi, 
Mimar Sinan eseri Çoban Mustafa Paşa Külliyesi gibi önemli tarihi eser-
ler bulunuyor. Ball›kayalar Tabiat Park›, Gaziler ve Düzmeşe orman 
içi dinlenme yerleri ilçeye nefes ald›ran tabiat harikalar›ndan baz›lar›. 
Özellikle Tavşanl› Köyü yak›n›ndaki Ball›kayalar Tabiat Park› dağc›l›ğa 
merakl› olanlar, kamp, dağ yürüyüşü ve günü birlik geziciler için ideal.

Gebze üzüm bağlar›, meyve bahçeleri ve enginar tarlalar› ile de ün-
lüdür. Kuzu dolmas› ve koyun yoğurdu dillere destan… Gebze’nin mey-
veleri de, as›rlarca Osmanl› saraylar›nda padişah sofralar›n› süslemiş. 

Gebze yetişmiş insan gücü, organize sanayi bölgeleri, havaliman›, 
bilimsel ve teknik araşt›rma kuruluşlar›yla sanayi, ticaret ve bilişimin 
merkezi olma yolunda h›zla ilerliyor. 

Gebze’den, körfezin güney sahiline, Gölcük’e geçiyoruz…

Gelenekten Geleceğe: Gölcük

Kocaeli’nin önemli ilçelerinden biri de ‹zmit’e 16 km uzakl›kta, 
‹zmit Körfezi’nin güney sahilinde, Samanl› Dağlar›’n›n eteğinde yer 
alan Gölcük’tür. Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda kurulan Askeri Tersa-
ne, ilçenin gelişmesinde önemli bir rol oynam›şt›r. Gölcük Donanma 
Komutanl›ğ›, Türk denizciliğinin ana üssüdür. 

Gölcük, tersanesi ve donanmas›, kültür merkezi, eski köy evleri, or-
manlar›, alabal›k tesisleri, mesire alanlar›, Değirmendere F›nd›ğ›, ‹hsa-
niye Elmas› ile Kocaeli’nin kültür hazinesi ilçelerinden biridir. 
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Doğal güzelliği, yeşil dağlar› ve p›r›l p›r›l akan dereleri ile gönüller-

de taht kuran Gölcük’ün tarihinde çok üzüntülü dönemler de yaşand›. 

Gölcük aç›klar›nda f›rt›na sonucu batan Üsküdar Vapuru facias›nda, 

yüzlerce Gölcüklü körfezin karanl›k sular›na gömülmüştü.

Asr›m›z›n en büyük deprem felaketi de Gölcük’te yaşanm›şt›. 

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 Depremi’nde, Düzce’den 

‹stanbul’a kadar olan bölgede binlerce vatandaş›m›z hayat›n› kaybet-

miş, kat kat fazla say›da insan da bedenen veya ruhen zarar görerek 

hayatlar›na devam ediyor. Kocaeli bölgesinde birçok yerin haritas› 

değişti, on binlerce ev ve işyeri y›k›ld›. Bu afet, depreme karş› önlem 

al›nmas›n›n gerekliliğini tüm Türkiye’ye hat›rlatt›.

Gölcük ilçesi deprem yaralar›n› k›sa zamanda sarmay› başard› ve 

gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Üsküdar Vapuru facias›nda ve 

Gölcük depreminde hayatlar›n› kaybedenleri rahmetle an›yoruz.

Gölcük’te sona eren seyahatimiz, pehlivanlar şehri Karamürsel’de 

devam ediyor…

Pehlivanlar Şehri: Karamürsel

‹zmit Körfezi’nin güney k›y›s›nda, ‹zmit-Yalova k›y› yolu üzerin-

de kurulmuş bir ilçedir Karamürsel. Osmanl› Devleti’nin ilk kaptan-› 

deryas› olan Karamürsel Bey’in an›t mezar› buradad›r. ‹zmit’e 35 km 

uzakl›kta bulunan Karamürsel sahildeki çay bahçeleri, yürüyüş alan-

lar›, restoranlar›, mesire alanlar› ve “Karamürsel Sepeti”yle meşhur-
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dur. Kocaeli’nin her ilçesi ayr› bir 
özelliğiyle ön plandad›r. Karamür-
sel de sera çiçekçiliğinde büyük iler-
lemeler kaydetmiştir. 

Karamürsel, tarihi geçmişi ve do-
ğal güzelliklerinin yan› s›ra, ata spo-
rumuz güreşte hakl› bir üne sahip-
tir. Karamürsel’in güzel havas› ve 
suyu güreşçilerimizin yetişmesini 
sağlam›şt›r. Gazanfer Bilge ve Ah-
met Taşç› gibi birçok güreşçimizi ye-

tiştiren Karamürsel, güreşte dünyay› dize getirmiştir.

Hediyelik olarak Karamüsel sepetlerinden yan›m›za alarak 
Kocaeli’nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kand›ra’ya geçiyoruz…

El Değmemiş Sahiller: Kand›ra

Bir bahar günü Kand›ra’ya yolunuz düşerse ‹zmit-Kand›ra otoyolu 
etraf›nda masmavi keten tarlalar›n› görebilir, özlenen mavilikleri daha 
Karadeniz sahillerine ulaşmadan seyredebilirsiniz… 

Kand›ra, Kocaeli’nin Karadeniz sahilinde yer alan tek ilçesidir. 
‹zmit’e 45 km uzakl›kta bulunan beldemiz, kuzeyde Karadeniz’in en-
gin sular›na yaslan›rken, iç kesimlerde de k›rsal iklimin özelliklerini 
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taş›r. Bat› s›n›r›nda ‹stanbul’un Şile il-
çesine bağl› Ağva kasabas› ile komşu 
olan ilçenin güney s›n›rlar›nda birbi-
rinden zengin gelenekleri yaşatmaya 
devam eden köyler yer al›r. ‹lçe nü-
fusu Gölcük gibi 50 bin civar›ndad›r. 

Kand›ra, tabiat harikas› sahil-
leri, tertemiz kumsal› ve deniziyle 
yaz aylar›nda turizm faaliyetlerinin 
yoğunlaşt›ğ› bir belde. Özellikle Ker-
pe ve Kefken sahilleri denizi, kumsal› 
ve çam ormanlar›yla turistlerin vazgeçemediği mekânlar. 

Yöreye özgü Kand›ra bezi köy evlerindeki dokuma tezgâhlar›nda 
dokunup, eski Türk motifleriyle işlenerek al›c›lar›n›n beğenilerine su-
nuluyor. Hindisi, peyniri ve yoğurdu ile hakl› bir üne kavuşan Kand›ra, 
meşhur süsleme taşlar›yla da çok iyi tan›nmaktad›r. Kand›ra; denizi, do-
ğal güzellikleri, otel ve motelleriyle turistik bir cazibe merkezi olmas›n›n 
yan›nda Kocaeli için de özel bir öneme sahip. Kocaeli Yar›madas›’n›n 
fatihi ve Kocaeli’ne ad›n› veren Akça Koca’n›n an›t mezar›, Babadağ 
Tepesi’nde bulunuyor.

Akça Koca’y› ziyaret ettikten sonra Başiskele’nin eşsiz güzellikleri-
ne doğru yol al›yoruz…

Mavi ‹le Yeşilin Zenginliği: Başiskele

Başiskele, Kocaeli’nin güneydo-
ğusunda, mavi ile yeşilin kol kola 
gezdiği, eski yerleşim birimlerini ve 
tarihi yap›lar› bar›nd›ran şirin bir il-
çemiz. Buras›, Yuvac›k Baraj›’n›n çev-
resiyle oluşturduğu doğal güzellikle-
ri sahiplenmesinin yan›nda, yaylalar›, 
dağ yürüyüşü, kamp imkân›, resto-
ranlar›, turizm tesisleri ve zengin flo-
ras› ile adeta bir turizm cennetidir.
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6 km’lik kanyon ve 1.600 hektarl›k flora ve fauna zenginliğiyle Beş-
kayalar Tabiat Park› ilçeye değer kat›yor. 

Başiskele’nin tabiat park›nda ciğerlerimize oksijen doldurarak Kar-
tepe manzaras›na doğru yol al›yoruz…

Alternatif Turizmin Markas›: Kartepe

Kocaeli’nin güneydoğusunda, her ilçemiz gibi sanayi kuruluşlar›n›n 
yoğunlukta olduğu bir ilçemiz Kartepe (Keltepe). Ancak, Sapanca Gölü 
manzaras›, temiz havas› ve yemyeşil bitki örtüsü ile turizmde cazibe 
merkezi. 

Her türlü k›ş ve doğa turizmine uygun olanaklar› bulunan 
Kartepe’de Kuzu Yaylas› ve Maşukiye akla gelen ilk dinlenme yerleri. 
Tabiat›n bin bir çeşit yeşilliği, eşsiz manzaras›yla her mevsim doludur 
Kuzu Yaylas›. Buras›, diğer kayak merkezlerinden farkl› olarak denize 
daha yak›nd›r. Kartepe; kayak merkezi, turizm tesisleri, yaylalar›, sera-
lar›, dağ yürüyüşü alanlar›, mağaralar›, şelaleleri, kanyonu ve alterna-
tif turizm çeşitlerine imkân sunan eşsiz tabiat güzelliklerine sahiptir.

Kartepe’nin eşsiz güzelliklerinden istemeye istemeye ayr›l›yor, 
Dilovas›’na geçiyoruz…
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Sanayinin Kalbi: Dilovas›

Dilovas›, ‹zmit Körfez şeridi ile ‹stanbul-Ankara karayolu üzerinde 

yer alan ve h›zla gelişmekte olan bir yerleşim yeri. Üç tepe aras›nda 

oluşan bir ovada yer alan Dilovas›, ismini bu ovadan al›yor. Otoban 

ve E-5 karayolunun Dilovas›’n›n içinden geçmesi, buradaki endüstrinin 

h›zla gelişmesine katk›da bulunmuş. 

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlar›n›n üretim yapt›ğ› 

Dilovas›’na girerken sizi tarihi köprü karş›lar. Mimar Sinan taraf›ndan 

yap›lan bu muhteşem taş köprü yaya trafiğine aç›kt›r.

Dilovas› Anadolu’nun ‹stanbul’a, dolay›s›yla Balkanlar ve Avrupa’ya 

bağlant›s› olan liman, havaliman›, demiryollar› ve karayollar› üzerinde 

bulunmas› sebebiyle sanayi kuruluşlar›n›n en yoğun olduğu bölgelerden-

dir. Dilovas›’n›n Tavşanc›l Beldesi, tarihi kültürü ve sahili ile bir bütünlük 

içindedir. Sivil mimari yap›lar› ile de dikkat çeken beldede ayr›ca, Mil-

li Mücadele y›llar›n›n meşhur isimlerinden Yahya Kaptan’›n an›t mezar› 

bulunuyor.

Dilovas›’ndan ayr›larak, Çay›rova’ya doğru yol al›yoruz… 
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Geleceğin Kültür Merkezi:
Çay›rova

Çay›rova, ‹zmit Körfezi’nin 
kuzeybat›s›nda, D-100 karayolu 
ve TEM otoyolu aras›nda bulunu-
yor. Sanayileşme ve organize sa-
nayi bölgelerine yak›nl›ğ› sebebiy-
le en fazla göç alan ilçelerimizden-
dir. Eğitim ve sağl›k kurumlar›, kül-
tür ve sanat etkinlikleriyle günden 
güne gelişmektedir.

Çay›rova’ya elveda deyip, 
Dar›ca yoluna düşüyoruz…

Tatil ve Eğlence Park›: 
Dar›ca

Dar›ca, eski bir liman kasabas›d›r. 

D-100 karayolu, demiryolu ve de-

niz ulaş›m› ilçeye canl›l›k kat›yor. 

Dar›ca’da, yerleşim alanlar›n›n yo-

ğunluğunun yan›nda, muhteşem 

doğa güzellikleriyle insanlar›n dinle-

neceği mekânlar hiç de az değil. Böl-

gede özel ve kamu kuruluşlar›na ait 

kamp, otel ve tatil köyleri bulunuyor. 

Yerli ve yabanc› ziyaretçilerin uğrak 

noktas› ve dünyada eşine az rastla-

nan bir park olan Dar›ca Kuş Cenne-

ti ve Temal› Park ilçeye ayr› bir değer 

kat›yor. 

Dar›ca Kuş Cenneti’nin c›v›lt›lar›n› 
geride b›rak›p, Kocaeli’nde tarih ve 

kültür gezimize devam ediyoruz… 



2. Bölüm
Sanayi ve Ticaretin 
Merkezi Kocaeli





Kocaeli, coğrafi konu-
mu itibariyle ticare-
tin ve sanayinin önem-

li merkezlerinden biri olagelmiş-
tir. Kocaeli’nin taş› toprağ› alt›n 
olmuş desek hiç de yanl›ş olmaz. 
Tarihi kaynaklar, sanayileşme ha-
reketinin ilk olarak Kocaeli bölge-
sinde başlad›ğ›n› göstermektedir. 

Günümüzde, TÜB‹TAK Mar-
mara Araşt›rma Merkezi, Kocaeli 
Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türk Standartlar› Ens-
titüsü, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Merkezi, Türkiye Sana-
yi Sevk ve ‹dare Enstitüsü, TÜB‹TAK Teknoloji Geliştirme Merkezi ve sa-
nayinin gelişmesini teşvik eden kurum ve kuruluşlar Kocaeli’nde faa-
liyet gösteriyor. 

Kocaeli Sanayide Hep Bir Numara 

Kocaeli, Osmanl›’dan Cumhuriyet’e değin sanayimizin gelişmesinde 
öncülük ederek, adeta sanayimizin atardamar› oldu. ‹limizin ülkemiz sa-
nayisindeki değerini göstermek ve başar›m›z› gelecek nesillere daha iyi 
anlatmak için bir sanayi müzemizin kurulmas› gerekir. Sanayi müzesin-
de Kocaeli sanayisinin hangi aşamas›ndan başlanacağ› bilinmez...

Kumaş dokuma, askeri malzeme, çimento sanayi, kağ›t ve ipek hal› 
fabrikalar› 18. yüzy›lda Kocaeli bölgesinde kurulmuştu. ‹stanbul’un 
Üsküdar semtinde saraya hal› dokuyan ailelerin Sultan Abdülme-
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cid Han’›n ferman› ile Hereke’ye nakledilmesiyle Hereke’de hal›c›l›k 
başlam›ş, dünyaca bir ün yakalam›şt›r. 

Ülkemizde planlama dönemi y›llar›nda başlayan ve 1960-1975 
y›llar› aras›nda yoğunluk kazanan sanayi yat›r›mlar›yla beraber Kocae-
li, Türkiye’nin en h›zl› gelişen sanayi bölgelerinden biri olmuştu. Bunun 
sonucunda Kocaeli, Türkiye imalat sanayisi içinde yüzde 13’lük paya ula-
şarak, ‹stanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci sanayi bölgesi haline geldi. 

Dünyan›n çeşitli ülkelerinden gelen yat›r›mc›lar›n kurduğu çok ulus-
lu sanayi kuruluşlar› Kocaeli’nde h›zla çoğal›yor ve gelişiyor. Makineden 
kimyaya, otomobilden tekstile, dericilikten ağaç sanayisine, g›dadan 
plastiğe, bilgisayardan teknoloji sanayiine kadar yüzlerce kuruluş, üre-
tim ve hizmet alan›nda dünya piyasalar›nda rekabet edebilmekte.

Günümüzde Kocaeli; Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölge ve Tek-
nopark Projeleri ile bir Teknokent olma yolunda h›zla ilerliyor. Buras›, ayn› 
zamanda KOB‹‘lerin de yoğun olduğu merkezlerden birisi. Kocaeli’nde 
binlerce küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor. 

Çok uluslu sanayi kuruluşlar› da yat›r›m için Kocaeli bölgesini tercih 
ediyorlar. Şehrimiz, gerçekleştirdiği d›ş ticaret rakamlar› ile art›k yurt 
d›ş›nda da rekabet eder durumda. 

Kocaeli, deprem ve ekonomik krizin y›k›c› etkisine karş›n, kendi gü-
cünü çok iyi kullanarak, k›sa sürede kişi baş›na düşen milli gelir itibariy-
le, yine Türkiye s›ralamas›nda en ön s›radaki yerini al›yor. Bugün vergi 
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gelirleri aç›s›ndan ‹stanbul’dan 
sonra 2. s›ray› alan Kocaeli’nden 
toplanan vergiler Türkiye’nin 56 
ilinden toplanan vergilere eşit. 
Şehrimiz, tek baş›na ülkemizin 
kalk›nmas›na önemli katk›larda 
bulunuyor. Mesela; otomotiv sa-
nayisi üretiminde 2009 y›l› veri-
lerine göre Türkiye’de diğer il-
lerin pay› % 72,81 iken sadece 
Kocaeli’nin pay› % 27,19…

Şehrimizin ticari ve sanayi faaliyetlerinde söz sahibi olan Kocae-
li Sanayi Odas›, 22 Haziran 1989 tarihinde Türkiye’nin 11. sanayi odas› 
olarak kurulmuş. KSO bugün, yaklaş›k 2000 üye, Kocaeli ili merkez il-
çesi ‹zmit’te fuar alan› içinde bulunan binas›nda hizmet veriyor.

Kocaeli’de Sanayinin Gelişimi

Kocaeli, sanayinin gelişimini izlerken, siyasal ve ekonomik 
yap›lanmalar› göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan iki dönemi içine 
alacak şekilde değerlendirmenin yap›lmas›, tarihsel sürecin süzgecin-
den geçirilmesi yönünden yararl› olacakt›r. Bu nedenle Kocaeli sanayi-
nin gelişimini Cumhuriyet öncesi ve sonras› Kocaeli Sanayisi olarak iki 
dönem halinde değerlendirebiliriz. 
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Cumhuriyet öncesi Kocaeli sanayisi’nin varl›ğ› ‹zmit’te, Latinler dö-
nemine kadar uzan›r. Kocaeli’nde ilk sanayi kuruluşlar›ndan biri, Latin-
ler döneminde hizmete sokulan ve dönem sonunda önemini git gide yi-
tiren ‹zmit Tersanesi’dir. Daha sonra Orhan Gazi zaman›nda, küçük de-
niz araçlar›n›n yap›m›na elverişli olanaklara kavuşturulan tersane, Ka-
nuni devrinde, Karamürsel’de bulunan tersanelerle birlikte revizyondan 
geçirilerek, çal›ş›r duruma getirilmişti. 

Gelişim süreci içerisinde, sanayileşme ve gelişme olgusunun, büyük 
ölçüde ulaş›m şebekesinin gelişmesiyle bağlant›l› yürüdüğünü gördü-
ğümüz Kocaeli, 1800’lü y›llarda, Osmanl› Devleti’nin en önemli ulaş›m 
ve konaklama yerlerinden biri olarak sivrilmiştir.

1888 y›l›nda, bağ›ms›z ‹zmit Sancağ› kurulmuş (bu sancağ›n için-
de Adapazar› Bölgesi de bulunmaktayd›), özellikle orman yönünden 
zengin olduğu için elde edilen tomruklar, 200’ün üzerindeki ima-
lathanede işlenerek, bir bölümü ‹zmit Tersanesi’nde kullan›l›rken 
önemli bir bölümü ise, ‹zmit ‹skelesi’nden ‹stanbul ya da yurt d›ş›na 
sevk edilmiştir.

‹zmit civar›nda, ikisi devlete ait çuha, hal› dokuma; ikisi özel şirkete 
ait dokuma (ki o dönemde, yurt ihtiyac›n›n yar›s›na cevap veriyordu), 
biri Adapazar›’nda, ikisi ‹zmit’te, üç un fabrikas› olmak üzere, önemli 
7 büyük fabrika bulunmaktayd›.
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Cumhuriyet’ten Sonra Gelen Elektrik ve Su…

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Kocae-
li, sanayileşme ve şehirleşme alan›nda 
çok önemli iki faktöre birden kavuşmuş-
tu. Bir taraftan, ‹zmit’te motorla elde edi-
len ilk elektrik enerjisi (kurulan bir elekt-
rik fabrikas› ile) sağlan›rken, öte yandan 
şehrin su ihtiyac› modern ve s›hhi araçlar-
la karş›lanmaya başlam›şt›r.

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda, Kocaeli 
sanayisi’nin durumunu, 1927 y›l›nda yap›lan 
sanayi say›m› sonuçlar›na göre değerlendi-
rebiliriz. 1927 y›l› sanayi say›m› sonuçlar›na 
göre toplam 1215 işletmede 3821 çal›şan bu-
lunmaktayd›.

1964 sanayi say›m›ndan elde edilen 
verilere göre, Kocaeli’nde 21 büyük sa-
nayi kuruluşu anket kapsam›na girmiştir. 
10 tanesi kamu, 11’i özel sektör kuruluşu 
olan bu işletmelerin 6’s›, 1940’dan önce 
kurulmuştur. 

1927- 1964 dönemi aras›nda Kocaeli sanayisinin gelişim sürecini 
h›zland›ran ve ilin ekonomik potansiyelinin temelini oluşturan iki ku-
ruluştan biri, SEKA Kâğ›t Fabrikas›’d›r. 1936’da işletmeye aç›lan kâğ›t 
fabrikas›, bugün Kocaeli’nde oluşan iki büyük sanayi kompleksinden 

biri olan kâğ›t ürünleri sanayisini 
doğuran bir kamu kuruluşudur. 

1960 y›l›nda, T.P.A.O. CAL-
TEX taraf›ndan ortaklaşa ku-
rulan, daha sonra, (1972) ta-
mamen T.P.A.O.’nun mal› olan 
‹PRAŞ (‹stanbul Petrol Rafineri-
si A.Ş.), ikinci büyük potansiyeli 
Kocaeli’ne taş›m›şt›r. ‹PRAŞ’›n iş-
letmeye geçmesiyle, petrol ürün-
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leri etraf›nda genişleyen bu ikinci kompleks, Kocaeli’nde günümüzün 
en büyük sanayi dal› olan kimya sanayisinin (Petro-kimya, ana kimya 
sanayi, plastik vs.) oluşumunu sağlam›şt›r. Kocaeli’nde ilk sanayi gelişi-
mi, kamu kuruluşlar›nca başlat›lm›ş olup, yukar›da sözü edilen iki ku-
ruluşun devreye girmesinden sonra (özellikle 1960’tan sonra) ara mal-
lar› ve yat›r›m mallar› oluşumu doğrultusunda, bir gelişim devam ede-
gelmiştir.

Ulaş›m imkânlar› (Türkiye’nin 
en işlek kara trafiği - karayo-
lu ve demiryolu - yan›nda, de-
niz ulaş›m›), Türkiye’nin en bü-
yük metropolüne olan yak›nl›ğ›, 
altyap› (doğalgaz, Yuvac›k Ba-
raj›, vb.), zengin yeralt› ve yer 
üstü (göl) su imkân›, enerji na-
kil hatlar›n›n yeterli düzeyde ol-
mas› ve kalifiye insan kaynağ›n›n 
yeterli düzeyde olmas› gibi avan-
tajlarla Kocaeli, bugün ülkemizin 
bir numaral› sanayi bölgesi ve sa-
nayi yat›r›mlar›n›n hedefi olmuş-
tur. 



3. Bölüm

Eğitim ve Araştırma
Merkezleriyle Kocaeli
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Sanayi, tabiat güzellikleri, turistik faaliyetleriyle ön plana ç›kan 
Kocaeli’nin eğitim ve araşt›rma kuruluşlar› şehrimizi uluslara-
ras› platformda temsil edecek kalitede. Bugüne kadar sanayi 

alan›nda söz sahibi olan Kocaeli art›k eğitim, kültür, bilim ve teknoloji-
de de marka şehir oluyor. 

Uluslararas› Kalitede Eğitim ve Araşt›rma Merkezleri
Türkiye’nin en büyük bilimsel araşt›rma kurumu Kocaeli’nde faali-

yet göstermekte. Türkiye Bilimsel Araşt›rma Kurumu (TÜB‹TAK), Mar-
mara Araşt›rma Merkezi yerleşkesinde, dünya çap›nda ünlü birçok ens-
titüsü ve araşt›rma merkeziyle ziyaretçilerini beklemektedir. ‹zmir’den 
sonra ikincisi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü GYTE ile Türkiye Sanayi 
Sevk ve ‹dare Enstitüsü TÜSS‹DE de Türkiye’nin geleceğine yön vermek-
tedir. Dünyan›n sayg›n üniversitelerinden olan Kocaeli Üniversitesi ve 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ndeki birçok fakülte, yüksekokul ve 
araşt›rma merkezinde, on binlerce öğrenci eğitim ve öğretim görmek-
tedir. Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE) ve Çay›rova Tohum Sertifikasyon 
Test Müdürlüğü gibi çok önemli bilimsel ve endüstriyel araşt›rma ku-
rumlar› Kocaeli’de faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlar›m›z›n kap›lar›, 
bilim ve teknoloji tutkunlar›na her daim aç›kt›r. 

Türkiye’ye Yön Veren Araşt›rma Kurumu: TÜB‹TAK 
TÜB‹TAK (Türkiye Bilimsel ve 

Teknik Araşt›rma Kurumu), 1963 
y›l›nda, Türkiye’de planl› ekonomi 
döneminin başlang›c›nda kurulmuş-
tur. TÜB‹TAK’›n Merkezi Ankara’da 
olmas›na rağmen, araşt›rma enstitü-
leri ve en büyük yerleşkesi Gebze’de 
bulunmaktad›r. Kurumun kuruluş 
aşamas›ndaki en temel görevleri, 
özellikle doğa bilimlerinde temel ve 
uygulamal› akademik araşt›rmalar› 
desteklemek ve genç araşt›rmac›lar› 
teşvik etmek ve özendirmektir. Ku-
rum, bilgi ve teknolojinin üretildiği 
ortamlardan, kullan›ld›ğ› ortamlara 
aktar›lmas›n› sağlayan; üniversite-
sanayi işbirliğini geliştirecek çeşitli 
ve etkin mekanizmalarla da faaliyet 
gösteriyor. 

Eğitim ve Araştırma Merkezleriyle Kocaeli



46

Kocaeli Rehberi

TÜB‹TAK temel bilimler, mühendislik, t›p, tar›m ve hayvanc›l›k 
alanlar›nda dört araşt›rma grubu ile Bilim Adam› Yetiştirme Grubu oluştu-
rularak faaliyetlerine devam ediyor.

Uluslararas› Kalitede Eğitim Kurumu:
Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi 1992’de kurulmuştur. 
Başar›l› eğitim, öğretim ve akademik çal›şmalar› 
ile gerek ulusal ve gerekse uluslararas› alanda 
şehrimizi başar› ile temsil ediyor.

Kocaeli Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 depre-
minden önce eğitim-öğretim hizmetini; 15 yö-
rede bulunan ve 9 fakülte, 3 enstitü, 12 meslek 
yüksekokulunda öğrenim yapan 20.000 öğren-
ci ve 1.150 öğretim eleman› ile sürdürmekteydi. Yüzy›l›n felaketi ola-
rak nitelenen 17 Ağustos depreminde üniversite büyük kayba uğrad› 
ve eğitim-öğretim faaliyetlerini bir süre çad›r, prefabrik yap› ve h›zla 
tamir edilen binalarda sürdürmüştür.

Bu çal›şmalar›n yan› s›ra, Kocaeli Üniversitesi’ne Üçtepeler mevkiin-
de bulunan Umuttepe Eğitim Kompleksi 2004 y›l›nda k›smi olarak hiz-
mete aç›ld›.
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Ocak 2010 tarihi itibariyle, 174 profesör, 147 doçent, 446 yard›mc› 
doçent, 286 öğretim görevlisi, 172 okutman, 717 araşt›rma görevlisi, 
42 uzman olmak üzere toplam 1984 akademik, 1028 idari persone-
li olan Kocaeli Üniversitesi’nin; 11 fakülte, 6 yüksekokul, 1 devlet kon-
servatuar›, 20 meslek yüksekokul, 3 enstitü, 12 araşt›rma merkezi ve 
12 araşt›rma birimi bulunmakta. Üniversite Eylül 2010 itibariyle 60.080 
öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürüyor. Kocaeli Üniversitesi eğitim, 
öğretim ve akademik çal›şmalar› ile dünyan›n en önemli üniversiteleri 
ile yar›ş halinde ulup, başar› grafiğini her geçen gün yükseltiyor.

‹ki Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Birisi
Gebze’de (GYTE )

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE), 3 
Temmuz 1992 tarihinde kurulan, ülkemizdeki iki 
yüksek teknoloji enstitüsünden birisi. Marmara 
Bölgesi’nde seçilmiş bir alanda konumlanm›ş, 
araşt›rma ve teknoloji üretimi öncelikli bir ihti-
sas üniversitesi. 1994 y›l›ndan bu yana Gebze’de 
2 enstitü ve 4 fakültesinde çeşitli disiplinlerde 
yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim ve-
ren enstitü, 2001 y›l›ndan itibaren Malzeme Bilimi, Elektronik ve Bil-

gisayar Mühendislikleri ile Mate-
matik ve Fizik bölümlerinde lisans 
eğitimine başlam›ş olup, 2005 
y›l›nda ise ilk lisans mezunlar›n› 
vermiştir. Eğitim programlar› 
%30 ‹ngilizce destekli.

GYTE, teknik, bilimsel ve aka-
demik makale ve yay›nlar› ile 
uluslararas› alanda da önemli 
başar›lar elde etmiştir.

Kocaelispor’dan pehlivanlar 

Kocaeli eğitim ve kültürel alanda söz sahibi olduğu gibi sportif fa-
aliyetlerde de önemli bir noktadad›r. Futbol, şehrin en önemli spor-
tif aktivitesidir. Bugün Kocaelispor, büyük başar›lara imza atm›ş olup, 
milli tak›ma birçok futbolcu vermektedir. Kulübümüzün, dünya kalite-
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sinde pek çok sporcusu bulunmaktad›r. ‹limizin 3. lig ve amatör küme-
lerdeki tak›mlar› da, Kocaeli gençliğine sporu sevdirmektedir.

Futbolun yan› s›ra, yelken sporu da Kocaeli’nde yap›lan önem-
li sporlardan biridir. 1925’te kürek sporuyla birlikte şehre giren bu 
spor dal›, 1953 y›l›na kadar kişilerin bireysel çabalar›yla yap›lm›şt›. Yel-
ken Kulübü’nün önderliğinde bu spor dal› h›zla gelişmekte ve önemli 
başar›lara imza atmaktadır.

Kocaeli, Gebze ve Karamür-
sel ilçelerinde yetiştirdiği güreşçi-
lerle, ulusal ve uluslararas› plat-
formlarda kabul görmüştür. Gü-
reş sporunu geliştiren ve destek-
leyen kurumlar›m›z Alt›n Kemer-
li K›rkp›nar Başpehlivan› Ahmet 
Taşç›’lar›, dünya şampiyonu Harun 
Doğan’lar› yetiştirerek ata sporu-
muzu yeniden canland›rm›şt›r.



Tarihi Eserleriyle Kocaeli
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Tarihi Eserleriyle 
Kocaeli
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K
ocaeli gezimize şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini 
tan›yarak devam edeceğiz. Pertevpaşa Külliyesi’nden, Üçte-
peler Tümülüslerine, Kaiser Wilhelm Köşkü’nden Akça Koca 

An›t Mezar›’na sürecek tarih ve kültür yolculuğumuza başlayal›m…

Günümüzde Kocaeli’nin cazibe merkezi haline gelmesinde elbet-
te sanayi kuruluşlar›n›n etkisini göz ard› edemeyiz. Ancak, Kocaeli’nin 
sanayi yönünün ön plana ç›kmas›yla, tarihi ve kültürel değerlerini gör-
memezlikten gelmek doğru olmaz. Bir sanayi şehri olmas› nedeniyle, 

yurdun her yerinden göç alan şehrimiz “taş› toprağ› alt›n olmuş” bir 
hale gelse de as›rlarca ayakta kalan tarihi ve kültürel değerleri, tabi-
at güzellikleri ve gelenek görenekleri şehrimize kimlik kazand›ran as›l 
değerlerdir.

Tarihi, ilk çağlara kadar uzanan ve say›s›z uygarl›klar›n yaşand›ğ› 
Kocaeli, ayn› zamanda önemli bir tarihi mirasa sahiptir. Kültürel zen-
ginlikler aç›s›ndan üst düzeyde olan şehrimizin çeşitli uygarl›klara ait 
eserlerin lay›k›yla sergilendiği bir tarih müzesi olmal›d›r. 

Kocaeli, Bitinya’n›n önemli merkezlerinden olmas›na karş›n bunu 
belgeleyecek tarihsel yap›t azd›r. ‹zmit ve Gölcük’teki kale kal›nt›lar› 

Tarihi Eserleriyle Kocaeli
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ve gömütler, surlar, su kemerleri, çeşmeler Türklerden önceki dönemi 
ayd›nlatan yap›tlard›r. Bugünkü yeni şehir dokusu, eski antik yerleşim 
üzerine kurulduğu için, antik kal›nt›lar›n çoğu, yeni binalar›n temelle-
ri alt›nda kalm›ş durumdad›r. Bunlardan taş›nabilenler müzede sergi-
leniyor.

Türk yap›lar›n›n çoğu, asl›na uygun bir şekilde tamiratlar geçir-
se de özgün mimarilerini yitirmiş durumdad›r. ‹zmit’teki Pertev Paşa 
ve Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyeleri Mimar Sinan’›n eserle-
ri olarak dikkat çekiyor. ‹zmit Müzesi olarak işlevini sürdüren Abdüla-
ziz Saray› 19. yüzy›l Osmanl› mimarisi ve süsleme sanat›n› temsil etme-
si bak›m›ndan büyük önem taş›yor... 

Pertevpaşa Külliyesi
Özgünlüğünü koruyabilmiş 

bir Mimar Sinan yap›s›d›r. Per-
tev Mehmed Paşa’n›n vasiye-
ti üzerine, 1572’de yap›m›na 
başlanm›ş, 1579’da bitiril-
miştir. Külliye, Yeni Cuma 
Mahallesi’nde, caddenin iki 
yan›na dizili, cami, hamam, çeş-
me, okul, imaret yap›lar›ndan 
oluşmaktad›r. Ancak, kervan-
saray ve hamam y›k›lm›ş. 

Osmanl› ordusunun sefer yollar› üzerindeki konak noktas›nda 
yap›lan külliye daha çok ordunun ihtiyac› için kullan›lm›şt›r. 

Cami, yüksek duvarl› avlu içindedir. Bat› çevre duvar›ndaki ana giriş 
kap›s›ndan başka iki kap› daha vard›r. Ahşap çat›l› son cemaat yerin-
den kare planl› tek kubbeli ana mekâna geçilir. Kubbe ve duvarlardaki 
pencereler bol ›ş›k sağlamaktad›r. Mermer mihrap ve minber geomet-
rik bezemelidir. Çini bezeme yoktur. Avlunun ortas›nda piramit çat›l›, 
on iki köşeli şad›rvan vard›r. Avlunun güneybat›s›nda ise, hayvanlar ve 
yolcular için iki bölümden oluşan çeşme bulunmaktad›r.

S›byan Okulu ise cami avlusunun kuzey-bat›s›ndad›r. Avlu duvar› 
ile aras›nda dar bir yol bulunmaktad›r. 
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Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi
Gebze çarş›s›n›n ortas›ndaki külliye, Yavuz Sultan Selim ve Ka-

nuni Süleyman’›n vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa taraf›ndan 
yapt›r›lm›şt›r. M›s›r ve Rodos’ta valilik yapan Mustafa Paşa, caminin 
baz› malzemelerini buradan getirtmiştir. 1523 y›l›nda Mimar Sinan’›n 
gözetiminde Mimar Hüseyin Ağa’ya yapt›r›lan külliyede cami, medre-
se, kervansaray, bimarhane, kütüphane, paşa odalar›, han, hamam ve 

türbe bulunuyor. Bu külliyenin giderlerini karş›lamak içinse Gebze’de 
98 dükkân, bir köy; Eskihisar’da 5 f›r›ndan, Filibe’de değirmenler, 
Edirne’de bir han vakfedilmişti. 

Caminin solunda kalan medresede bir zamanlar şeyhülislamlardan 
Zembilli Ali Efendi’nin ders verdiği söylenir. Çoban Mustafa Paşa Ca-
mi’nin arkas›ndaki türbede medfundur. 

Çoban Mustafa Paşa Camii, yap›lar topluluğunun merkezinde ve 
Gebze’ye hakim bir mevkide yer al›r. 1510 y›l›nda Çoban Mustafa Paşa 
taraf›ndan yapt›r›lm›şt›r. Külliyenin yap›m›n›n çok önceden planland›ğ› 
ve anonim bir çal›şmayla ortaya ç›kar›ld›ğ› anlaş›lmaktad›r.

Paşa, M›s›r bezemelerinden etkilenerek, camisi için taş›nabilir par-
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çalar› Kahire’de yapt›rm›şt›r. 
Dar›ca iskelesinden Gebze’ye 
ulaşt›r›lan süsleme öğeleri 
M›s›rl› ustalar taraf›ndan yer-
lerine yerleştirilmiştir.

Kare planl›, üzeri dört sü-
tunun taş›d›ğ› 24 metre yük-
sekliğindeki geniş bir kub-
be ile örtülüdür. Duvarlar› 
taş zemin üzerine kesme taş 
ve muntazam tuğlalarla örül-
müştür. Ayr›ca caminin çevresi 2.5 metre yüksekliğinde oldukça kal›n 
duvarlarla çevrilidir. Her cephesinde bir tane olmak üzere, dört giriş 
kap›s› vard›r. Mihrap ve duvarlar› kufi yaz›larla süslenerek, renk düze-
ni görkemli Türk çinileri ile sağlanm›şt›r.

Baz› araşt›rmac›lar, bu görkemli caminin de bulunduğu külliyenin 
plan›n›n Mimar Sinan’a çizdirildiğini, baş kalfas› Hüseyin Ağa’ya da 
inşa ettirildiğini ileri sürmüştür. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde ise 
Çoban Mustafa Paşa Camisi’nin Mimar Sinan’›n baş halifesi Hüssam 
Kalfa’n›n yapt›ğ›ndan bahsedilmektedir.

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi; cami, medrese, bimarhane, kütüpha-
ne, han, hamam, kervansaray, paşa odalar›, tekke, arşiv, hela, su kuyu-
su, şad›rvan ve bir türbeden oluşmaktad›r.

Orhan Gazi Camii
‹zmit Orhan Mahallesi ’nde-

ki cami, şehrin en yüksek tepe-
sinde, iç kalenin ortas›ndad›r. 
1333’te Şehzade Süleyman 
Paşa yapt›rm›ş, 1840’ta tami-
rat görmüştür. Avlu kap›s› üs-
tünde tamirat›na dair kitabe-
si vard›r. Moloz taştan kare 
planl› yap› ahşap çat› ile ör-
tülüdür. Ahşap son cemaat 
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yeri ile müezzin mahfili sonradan eklenmiştir. ‹zmit’te en erken tarihli 
cami olarak günümüze kadar gelmiştir.

‹lyas Bey Camii
‹lyas Bey Camii Akça Koca’n›n oğlu ‹lyas Bey taraf›ndan yapt›r›lm›şt›r. 

Gebze’nin ilk fethedildiği y›llarda (1326) yap›lmaya başland›ğ› tah-
min edilmektedir. ‹lyas Bey Camii, Osmanl›lardan kalma en eski cami 
say›lmaktad›r. Ancak cami koruma kurulu karar› ile 2010 y›l›nda  
y›k›larak yeni cami yap›m›na başlanm›şt›r.

Fevziye Camii
Kemalpaşa Mahallesi, Hürri-

yet Caddesi üzerindeki cami, 16. 
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ‹znik-
midli Mehmet Bey taraf›ndan 
yapt›r›lm›şt›r. Mimar Sinan ese-
ri olduğu san›lan yap›, ilk olarak 
1776’da depremde y›k›lm›ş, tamirat 
görmüş; ikinci olarak 1884 depre-
minde bu yap› da y›k›lm›ş, yaln›zca 
minaresi kalm›şt›r. Yerine bugünkü 
cami yap›lm›şt›r.

‹maret Camisi
Tepecik Mahallesi’ndedir. Mimar Sinan’›n ilk yap›tlar›ndan olup 

yaln›zca d›ş çevre duvarlar› ile minaresi özgündür. 1776 depreminde 
y›k›lan cami, 1872’de tamirat görmüştür. 

Çoban Mustafa Paşa Hamam› 
Çoban Mustafa Paşa taraf›ndan 1523 y›l›nda inşa ettiri-

len hamam, halk aras›nda Çarş› Hamam› ve Çifte Hamamlar ola-
rak da adland›r›lmaktad›r. Hamam›n iki kubbesi, yan›nda ise ge-
niş bir sarn›c› bulunmaktad›r. Yap›da muntazam kalker taşlar› 
kullan›lm›şt›r. Pencerelerinin kemer ayaklar›na kadar üçer s›ra tuğ-
la ve bir hat›l geçirilmiş olup, bütün pencerelerinin kemerleri tuğ-
ladan örülmüştür.
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Gebze’nin bu en büyük hamam›nda, kad›nlar-erkekler taraf› olmak 

üzere iki bölüm bulunmaktad›r. Halen kullan›lan hamam zaman za-

man onar›m görmüştür.

‹zmit Süleyman Paşa Hamam›
Ad›n› Osmanl› döneminde ‹zmit sancak beyi Süleyman Gazi’den 

alan tarihi hamamd›r. ‹zmit Orhan Mahallesi’ndedir. 15. yüzy›l 

sonlar›na kadar mevcutlar›n›n en ileri mimari tekniğini korumuştur. 

‹zmit’te, günümüze kadar ayakta kalabilen en erken tarihli Osmanl› 

devri yap›s›d›r.

Menzilhane Hamam›
Sultan Orhan Camii’nin hemen 

yan›nda bulunan hamam›n yap›m 

tarihi kesin olarak bilinmemekte-

dir. Cami ile hamam›n yap› üslubu 

aras›nda önemli benzerlikler mev-

cuttur. Sultan Orhan’›n hamam› 

cami ile birlikte yapt›rm›ş olabile-

ceği san›lmaktad›r. Küçük bir yap› 

olan hamam›n plan› dikdörtgen 

şeklinde (9.40 m/24) bir alan› kap-

lar. Hamamda erken Osmanl› mi-

marisinin özellikleri görülmekte-

dir.

Mehmed Bey Hamam›
‹znikmidli Mehmed Bey 

1560’ta yapt›rm›şt›r. Çarş› içinde-

ki hamam, üç bölümlü soğukluk, 

halvet, külhan ve su deposundan 

oluşmaktad›r. Yan mekânlar› to-

noz, ana mekân› kubbeyle örtülü 

soğukluktan alt›gen planl› halve-

te geçilir. Doğuda su deposu ile 

külhan yer almaktad›r.
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Yeni Hamam 
18. yüzy›l ortalar›nda inşa edil-

miş hamam ‹stanbul Caddesi’nde, 

kolordu yap›s› karş›s›ndad›r. 

Camekân› ahşapt›r. Kubbe ile ör-

tülü soğukluktan, ortada kub-

be, yanlarda tonoz örtülü halve-

te geçilir. Ortada sekiz köşeli gö-

bek taş› yer al›r. 

Yal› Hamam›
Eski Bal›kpazar›’ndad›r. Denize 

yak›n olduğu için bu ad verilmiş-

tir. Ahşap camekândan, bir tam, 

bir yar›m kubbeyle örtülü soğuk-

luk bölümüne geçilir. Manast›r to-

nozu ile örtülü kare planl› halvet 

üç bölümlüdür. 

M›s›rl›oğlu Çeşmesi
Hac› Hasan Mahallesi, Ala-

ca Mescit Sokağ›’ndad›r. 1713’te 

M›s›rl›oğlu adl› bir kişi yapt›rm›şt›r. 

‹ki cepheli mimarisiyle ilginç bir 

yap›d›r.

Canfeda Kethüda Kad›n 
Çeşmesi
Orhan Gazi Camisi’nin karş›s›n-

da, cami ile birlikte yap›lm›ş olan 

çeşme 1828’de tamirat görmüştür. 

Dörtgen planl› haznenin önünde 

yer alan mermer kapl›, yuvarlak 

kemerli ayna taş›, Barok bezeme-

lidir.
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Saatçi Ali Efendi Konağ›
1774 y›l›nda ‹zmit’in deni-

ze hâkim eğimli bir yamac› üze-
rine inşa edilmiş olan konak, 
plan› ahşap kepenkli ve lokmal›, 
parmakl›kl› pencereleri, d›ş ve iç 
duvarlar›ndaki kalem işi süsleme-
leriyle dönemini en iyi yans›tan 
sivil mimarl›k örneklerimizden 
biri olarak günümüze kadar gel-
miştir.

‹zmit, Veli Ahmet Mahalle-
si, Alaca Mescit Yokuşu üzerin-
de bulunan konak: bodrum, ze-
min ve üst kat olmak üzere top-
lam üç katl›d›r. Müze-ev niteliğini 
taş›yan konakta, baş oda, yemek 
odas›, gelin odas› gibi düzenleme-
lerin yan› s›ra, bölgenin kültürünü 
yans›tan etnografik nitelikte eser-
ler de sergilenmektedir.

S›rr› Paşa Konağ›
‹zmit, Hac› Hasan Mahalle-

si, Yeni Çeşme Sokak’tad›r. 19. 
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, ‹zmit 
Mutasarr›f› S›rr› Paşa taraf›ndan 
yapt›r›lm›şt›r. Konağ›n bahçe du-
var›, antik heykel ve mimari par-
çalar ile süslenmiştir. Yap›, bugün 
ayakta kalan 19. yüzy›la ait bir si-
vil mimarl›k örneği oluşu, bahçe 
duvar›ndaki arkeolojik eserler ve 
içindeki kalem işi bezemeler ile ili-
mizin önemli bir tarih hazinesidir.
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Saat Kulesi

Av Köşkü ile Atatürk Heyke-

li aras›nda yer alan kentin ka-

rakteristik Saat Kulesi’ni, ‹zmit 

mutasarr›f› Musa Kaz›m Bey, Sul-

tan ‹kinci Abdülhamit Han’›n 

tahta ç›k›ş›n›n 25. y›ldönümü 

hat›ras›na yapt›rm›şt›r. Mimar 

Vedat Bey’in ilk eserlerinden-

dir. Neo Klasik üslupta, Hereke 

Tavşanc›l ve traverten taşlardan 

yap›lm›şt›r. Dört katl› yap›n›n en 

üst kat›nda saat, en alt kat›nda 

çeşmeler yer al›r. Çat›s›, kurşun 

kapl› sivri külah biçimindedir.

Üçtepeler Tümülüsleri

‹zmit merkezine 3 km. mesa-

fede, eski ‹stanbul yolu üzerin-

de bulunan ‹zmit Müze Müdür-

lüğü taraf›ndan gerçekleştirilen 

bir kurtarma kaz›s› yap›lm›şt›r. 

Kral mezarlar› olduklar› san›lan 

tümülüsler Kabaoğlu Üçtepeler 

Köyü’nde bulunmaktad›r.

Büyüktepe Nekropol
Sahas›

‹zmit’in Gültepe Mahalle-

si ’nde, otoban yan›ndad›r. An-

tik Çağ Nekropolü ile Bizans dö-

nemine ait kutsal yap› kal›nt›s›, 

karayollar›n›n yapt›ğ› yol açma 

çal›şmas›yla ortaya ç›km›şt›r. 
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Kapanca Sokak

19.yy. geleneksel Türk Evleri-

nin bulunduğu Kapanca Sokak ve 

yak›n çevresinde 32 adet koruma 

alt›nda olan yap› bulunmaktad›r. 

Kapanca Sokakta bulunan 18 evin 

yap›ld›klar› dönemde kullan›lan 

malzemelere sad›k kal›narak ve 

‹zmit evi özelliği yaşat›larak d›ş ve 

çat›lar› ‹ZEYAP (‹zmit Evleri Yaşat-

ma Projesi) faaliyetleriyle tamirat 

görmüştür. 

‹zmit Surlar›

‹zmit surlar› bugün bile görü-

lebilir durumdad›r. ‹ç surlar ve d›ş 

surlar olarak iki bölüme ayr›l›r. Sur-

lar Roma döneminde yap›lm›ş olup 

Bizans ve Osmanl› devrinde de 

kullan›lm›şt›r. Günümüze kadar ge-

len surlara ait temeller şehrin kuze-

yinde bulunmaktad›r. 

Santa Barbara 

Santa Barbara, H›ristiyanl›ğ› ka-

bul eden ilk dört azizeden birisidir. 

Çeşitli Avrupa kaynaklar›nda ömrü-

nü Nicomedia’da (‹zmit) geçirip bu-

rada öldüğü belirtilen Santa Barba-

ra ile ilgili günümüze kadar gelen 

herhangi bir yap› kal›nt›s› mevcut 

değildir. 



Tarihi Eserleriyle Kocaeli

61

Tarihi Gebze  Kervansaray›
1520 y›l›nda Mimar Sinan’›n 

plan›n› çizdiği ve Baş Halife-

si Hüssam Kalfa’n›n yap›m›n› 

tamamlad›ğ› bu tarihi Kervansa-

ray, Gebze’de, Eskiçarş›’n›n büyük 

bir bölümünü kaplamaktad›r. 1200 

m2 geniş bir alan› kaplayan tarihi 

Kervansaray, toplam 2 bin beygir 

ile 3 bin insan alabilecek kapasite-

dedir.

Kaiser Wilhelm Köşkü
Hereke Hal› Fabrikas› s›n›rlar› 

içinde kalan tarihi köşk, 1884 
y›l›nda Alman ‹mparatoru Ka-
iser Wilhelm’in Türkiye gezi-
si dolay›s›yla parçalar› Y›ld›z 
Saray›’nda yapt›r›larak üç gün için-
de kurulmuştur. Küçük bir Y›ld›z 
Saray› görünümündedir.

Akça Koca An›t Mezar›
Kand›ra’n›n Babadağ yöre-

sindedir. 1234-1328 y›llar›nda 
yaşam›ş olan Kocaeli fatihi Akça 
Koca, vasiyeti gereği Ertuğrul 
Gazi gibi otağ›n›n bulunduğu te-
peye gömülmüştür. Sonradan 
ad›na ve an›s›na sayg› nişanesi ol-
mak üzere devletine katt›ğ› bu 
topraklara “Kocaeli” denmiştir. 
Kand›ra ‹lçesi Babadağ mevkiin-
deki an›t mezar› 22.06.1974 tari-
hinde aç›lm›şt›r. 
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Sultan Baba Türbesi
Gölcük’ün Değirmendere Ör-

cün Köyü’nde servi ağaçlar›yla 
çevrili tepede yükseltilmiş plat-
form üzerinde yer al›r. ‹çinde 
Sultan Baba’ya ait ahşap sandu-
ka ile Sultan Üçüncü Selim’den 
kalma H.1203 (M.1787) y›l›na 
ait berat bulunmaktad›r. 

Hannibal An›t›
Hannibal (Hanibal, Ani-

bal), M.Ö.247-M.Ö.182 y›llar› 
aras›nda yaşam›ş Sami ›rk›ndan 
gelen Kartacal› bir dahi gene-
raldir. Askeri tarihçilerce “Stra-
tejinin Babas›” olarak nitelendi-
rilen general, Roma yenilgisin-
den sonra Kartaca’y› terk ede-
rek Bithinya Kral› Prussias’›n 
yan›na s›ğ›nm›ş ve Libyssa’da 
(Gebze’de) intihar ederek 
hayat›na son vermiştir.

Plutarkhos, Pausanias gibi Antik Çağ›n ünlü tarihçileri Hannibal’›n 
Gebze’de gömüldüğü noktas›nda birleşmişlerdir. Hannibal’›n mezar› 
olarak bilinen bu yerde an›t yap›lmas› ilk kez 1934 y›l›nda Atatürk 
taraf›ndan emredilmiştir. Bu istek ancak 1981 y›l›nda Kültür ve Turizm 
Bakanl›ğ›nca gerçekleştirilmiştir.

Atatürk An›t›
Av Köşkü ile istasyon aras›ndaki tepe üstündedir. Nijad Sirel’in 

yap›t›d›r. 1933’te dikilen an›tta, Atatürk sağ kolunu öne uzatm›ş 
olarak asker giysisiyle betimlenmiştir. Kaidede Atatürk’ün Lozan 
Konferans› s›ras›nda ‹zmit’te yapt›ğ› konuşmadan bölümler yer 
almaktad›r.
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Yahya Kaptan An›t›
Kurtuluş Savaş› s›ras›nda 

Gebze bölgesinde Kuvayi Mil-
liye hareketlerini örgütleyen 
Yahya Kaptan’›n an›t mezar›, 
yaşad›ğ› ve 8 Ocak 1920 tarihin-
de öldürüldüğü yer olan Dilo-
vas› ‹lçesine bağl› Tavşanc›l’da 
bulunmaktad›r. 

Thököly ‹mre An›t Mezar› 
Türk Dostu Macar Beyi Thö-

köly ‹mre, 1657 y›l›nda Kesmark’ta 
doğdu. S›ras›yla, Macar Derebey-
liği, Kuruc Başkomutanl›ğ› ve Yu-
kar› Macaristan Krall›ğ› yapt›. 
1699 Karlofça Anlaşmas›’ndan 
sonra ‹stanbul’a geldi. 1701’de 
kendi isteği üzerine ‹zmit’e yer-
leşmesine izin verildi ve 13 Eylül 
1705’te ‹zmit’te vefat etti. Ölü-
münün 300. y›ldönümü müna-
sebetiyle13 Eylül 2005 tarihin-
de ‹zmit, Sekapark içerisinde an›t 
mezar› yap›lm›şt›r.

Eskihisar Kalesi
Gebze, deniz k›y›s›nda yer 

alan Eskihisar köyünün kuzey-
doğu kesiminde, dik yamaçl› bir 
tepe üzerindedir. Eskihisar’daki 
liman› ve ‹zmit Körfezi’nin k›y› 
şeridini savunmak amac›yla, 
Bizansl›lar›n Komnenoslar döne-
minde yaklaş›k 800 y›l önce Bi-
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zans ‹mparatoru I. Manuel Komnenos taraf›ndan inşa ettirildiği çeşitli 
kaynaklarda ifade edilmektedir.

Orijinal şeklini koruyarak bugüne kadar ayakta kalan bu ender 
kale; dikdörtgen planl› olup, toplam 10 burcu, kaleye giriş ç›k›ş sağla-
yan 4 kap›s› bulunmaktad›r. Duvarlar› bir s›ra taş, bir s›ra tuğla örgü-
lüdür. Denize bakan surlar›nda ciddi çatlamalar oluşan bu tarihi kale, 
yak›n bir zamanda, Kültür Adam› Oğuz Aydemir’in girişimleriyle tamir 
edilmiştir.

Kanuni Süleyman Köprüsü 
Mimar Sinan Köprüsü olarak da bi-

linen köprü Gebze’nin doğusunda, Dil 
Deresi üstündedir. 65 m uzunluğun-
daki yap›, ortadaki büyük üç gözden 
oluşmaktad›r. Ayaklar›n ortas›nda bo-
şaltma gözleri vard›r. 16. yüzy›l yap›s› 
köprünün y›k›lan korkuluklar› sonra-
dan yap›lm›şt›r. Dilovas›’nda, Mimar 
Sinan taraf›ndan yap›lan bu taş köprü 
yaya trafiğine aç›kt›r. Mimar Sinan’›n 
Gebze bölgesinde 6 eseri vard›r ve bu 
eserlerin önemlilerinden birisi de bu 
taş köprüdür.

Fatih Sultan Mehmed’in
Otağ›
Buras› Hünkâr Çay›r›, diğer bir 

ad›yla Fatih Sultan Mehmet’in otağ›. 
1481 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet Han 
Üsküdar’a sancak dikip doğuya sefer 
yap›lacağ›n› ilan eder. Rahats›zl›ğ›na 
rağmen Hünkâr Çay›r›’nda otağ›n› ku-
rar. ‹şte tam bu esnada, burada haya-
ta gözlerini yumar. Ayn› yerdeki çeş-
me ve namazgâh sultan›n an›s›na 16. 

yüzy›lda yap›lm›şt›r. Hünkâr Çay›r›’nda 
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bulunan tarihi köprü, Bağdat yolu 

üzerinde ordunun geçişi ve ulaş›m 

maksad›yla kullan›lm›şt›r. Köprünün 

girişinde bulunan çeşme ve namazgâh 

on alt›nc› yüzy›la ait eserlerdir. 

Gebze Belediyesi bölgeyi geniş-

letmiştir ve her y›l burada yağl› gü-

reş şenlikleri düzenlemektedir.

 Son y›llarda Kültür Bakanl›ğ› 

taraf›ndan çevre düzenleme-

si yap›larak 700. y›l hat›ras›na Fatih 

An›t› dikilen Hünkâr Çay›r›, yoğun 

bir ziyaretçi ak›n›na uğramaktad›r. 

Hünkâr Çay›r›’nda ‹stanbul’un fet-

hi dolay›s›yla her y›l geleneksel fetih 

şenlikleri yap›lmaktad›r. Halk buraya 

gelerek hem dinlenmekte, hem tari-

hini hat›rlamaktad›r.

Hünkâr Çeşmesi

Fatih Sultan Mehmet’in 27 Ni-

san 1481 Cuma günü ‹talya üzerine 

yap›lacak bir sefer için üç yüz bin kişi-

lik ordusuyla Üsküdar’dan ‹zmit’e doğ-

ru yola ç›kt›ğ›nda, ordusuna mola ver-

diği veya otağ›n› kurdurduğu çay›rl›k 

alana Hünkâr Çay›r› denilmektedir.

3 May›s 1481 tarihinde Gebze 

Hünkârçay›r›’ndaki otağ›nda özel 

doktoru taraf›ndan zehirlenerek şe-

hit edildiği iddia edilen Fatih Sultan 

Mehmet’in an›s›na kitabeli bir çeşme 

yap›lm›şt›r. Çeşme IV. Mehmet döne-



minde 1659 tarihinde Sadrazam ‹brahim Paşa taraf›ndan yapt›r›lm›ş 

ve baz› onar›mlarla günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Hünkâr 

Çeşmesi’nin önüne Fatih’in an›t› dikilmiştir.

Demirciler Konağ› ve Hamam›
Dilovas› ilçesinin Demirciler kö-

yünde bulunan konak, 19. yüzy›l Os-
manl› mimarisinin en başar›l› örne-
ğidir. Konak içindeki kalem işi beze-
meleri ve mimari üslubu ile Kocae-
li ilindeki tek örnek olma özelliğine 
sahiptir. Kültür Bakanl›ğ› taraf›ndan 
tescilli olan konak, çok harap bir 
durumdad›r. Demirciler köyünde bu 
konaktan başka Türk mimarisinin 
güzel örneklerini sergileyen evler 
bulunmakta. Tarihi çeşme ve hamam 
ziyaretçilerini beklemektedir.

Valide Köprüsü
Valide Köprüsü, Karamürsel’in 

en önemli tarihi eseridir. Yalak-
dere üzerindeki köprünün Kö-
sem Sultan, Turhan Sultan ve Eme-
tullah Sultan’dan biri taraf›ndan 
yapt›r›ld›ğ› san›lmaktad›r. Üç gözlü 
sivri kemerli köprü klasik Türk mima-
risi tarz›nda kesme taştan yap›lm›şt›r. 
Boyu 64 m, döşeme eni 4.50 m, kor-
kuluğu ise yar›m metredir. 

Kocaeli Rehberi

66



5. Bölüm

Müzeleri, Sergi ve
Fuarlarıyla Kocaeli





69

Kocaeli’nde, halka yönelik sosyal faaliyetler olarak Halk Eği-
tim Merkezi’nin açt›ğ› çeşitli dallardaki kurslar›n yan› s›ra 
amatör olarak karikatür, fotoğraf, resim, grafik ve seramik 

çal›şmalar› sürdürülüyor. 

Atatürk’ün Gelişini Anma günleri, kurtuluş günleri ve geleneksel 
“Pişmaniye Şenliği” d›ş›nda üreticiliği desteklemek amac›yla Kocaeli 
Sanayi Fuar› süresince kiraz, f›nd›k, elma festivalleri düzenleniyor. 

Sahip olduğu tarih, kültür ve turizm değerleri ile adeta aç›k hava mü-
zesi konumunda olan Kocaeli ilinde birçok önemli müze bulunmakta. 

Gelin, kültür tarihimiz aç›s›ndan çok önemli olan ve yerli-yabanc› 
turistlerin ilgisini çeken sosyal faaliyetleri ve müzelerimizi gezelim, 
daha yak›ndan tan›yal›m… 

Sekapark
Sekapark, ‹zmit şehir merkezin-

de sahile s›f›r bir alanda, Türkiye’nin 
en büyük endüstriyel dönüşüm pro-
jelerinden biri olan eski SEKA Kâğ›t 
Fabrikas› arazisindedir. Dünya’n›n 
en büyük şehir parklar›ndan biridir. 
Toplam 580 dönümlük SEKA arazi-
si üzerinde bir k›sm› tamamlanan 
parkta iskele, müzesi, kent müzesi, 
oturma alanlar›, plaj, denize inen merdivenler, ›ş›k kuleleri, bal›kç› resto-
ranlar›, su oyun alanlar›, jogging, yürüme bantlar›, kongre salonlar›, ze-
min alt›nda otopark alan›, gösteri ve görsel sanat atölyeleri, sergi salon-
lar›, kapal›-aç›k spor sahalar›, çocuklar için su oyun merkezleri gibi birçok 
tesis oluşturulmuş. 

Kad›rga Yaylas› Şenlikleri
Gölcük, Yazl›k beldesinde bu-

lunan Kad›rga Yaylas›’nda, 1988 
y›l›ndan beri düzenlenen Gele-
neksel Kad›rga Yayla Şenlikle-
ri her y›l temmuz ay›n›n 3. hafta 
sonu periyodik olarak 3 gün sü-

Müzeleri, Sergi ve Fuarlarıyla Kocaeli



70

Kocaeli Rehberi

reyle devam etmektedir. Çeşitli etkinliklerle yap›lan şenlikler yurt içi 
ve yurt d›ş›ndan gelen misafirlerle daha da görkemli bir şekilde sür-
dürülmektedir. Bu şenlikler kapsam›nda Karadeniz yöresine ait çeşit-
li el sanatlar› sergilenmekte ve yemek kültürü çeşitli şekillerde misafir-
lere sunulmaktad›r.

Kocaeli Fuar›
‹zmit’te 1966 y›l›nda kurulan fuar 

bugün yaklaş›k olarak 400.000 m2’lik 
bir alanda, hem ekonomik aç›dan 
önemli olan fuarc›l›k faaliyetlerini 
sürdürüyor. Fuar halk›n kültür, sa-
nat, spor ve yürüyüş aktiviteleri-
nin yap›ld›ğ›, eğlence mekânlar›n›n 
bulunduğu büyük bir alan ola-
rak şehir halk›n›n ihtiyaçlar›n› 
karş›lamaktad›r.

Osman Hamdi Bey Müzesi
Müzeci ve Ressam Osman Ham-

di Bey (1842-1910) taraf›ndan 1884 
y›l›nda Gebze Eskihisar’›n bat› sa-
hiline köşk; resimhane, kay›khane 
ve müştemilat şeklinde inşa etti-
rilmiştir. Osman Hamdi Bey, 26 y›l 
boyunca, en ünlü tablolar›n› yaz 
aylar›n› geçirdiği bu köşkte çizmiş-
tir. Giriş kat›ndaki ahşap kap›lar›n 
tablolar›na 1901-1903 y›llar›nda 
yapt›ğ› çok güzel çiçek resimlerinin 
her biri bugünkü tablolar› değerin-
dedir. 

 Buran›n müze yap›labilmesi için 1982 y›l›nda yap› kamulaşt›r›lm›ş 

ve yenileme çal›şmalar› tamamlanarak, 29.08.1987 tarihinde hizmete 

aç›lm›şt›r. Müzede Osman Hamdi Bey’e ait eşyalar, kendisine ve aile-

sine ait resimler ile tablolar›n›n röprodüksiyonlar› sergilenmektedir.
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‹zmit Saray› – Kasr-› Hümâyûn

Av Kasr›, Küçük Saray, Hünkâr 

Köşkü adlar›yla da bilinen saray, de-

miryolunun kuzeyinde, saat kulesi-

nin yan›ndad›r. 1873’te Haydarpaşa-

‹zmit demiryolunun aç›l›ş törenin-

de bulunacak olan Sultan Abdüla-

ziz Han taraf›ndan, Av Köşkü olarak 

yapt›r›lm›şt›r. 

Saray›n yaz›t ve tuğralar› kaz›nd›ğ› 

için kesin yap›m tarihi bilinmemekte-

dir. Mermer kapl› iki katl› saray›n gi-

rişinde büyük bir salon, şömineli iki 

oda ve hizmet odalar› yer al›r. Bü-

yük, görkemli basamaklarla ç›k›lan 

ikinci katta ise divanhane, dinlen-

me, yatak odalar›, tuvalet ve banyo 

bulunmaktad›r.

Mimar›, Karabet Amira Balyan’d›r. 

Yağl› boya bezemeli tavan› Frans›z 

ressam› Sasson’un eseridir. ‹ki katl›, 

Barok üslupta yap›lm›ş olan yap›n›n; 

mermer işçiliği, tavan süslemele-

ri ve bol sütunlu oluşu Dolmabahçe 

Saray›’na çok benzemektedir. 

Kurtuluş Savaş› s›ras›nda Atatürk bu binada bir süre kalarak Frans›z 

yazar Claude Ferrare ile burada görüşmüştür. Bir süre Vilayet ve Zira-

at Odalar› olarak hizmet veren saray binas›, 28.06.1967 tarihinde müze 

olarak hizmete aç›lm›şt›r. 

‹stanbul d›ş›nda günümüze kadar gelebilen tek saray yap›s› olmas› 

aç›s›ndan önemlidir. Kocaeli Valiliği taraf›ndan restore edilen ‹zmit Sa-

ray›, Atatürk Ev ve Müzesi olarak hizmet vermektedir. 

Müze 17 Ağustos depremi ile ağ›r hasar görmüştür. 2004’te resto-

rasyona başlanm›ş, 16 Ocak 2007 tarihinde ziyarete aç›lm›şt›r.



Yar›mca Müzesi

1974’te Yar›mca Belediyesince aç›lan müzede arkeolojik ve etnog-

rafik yap›tlar›n yan› s›ra macundan yap›lm›ş resim ve heykel koleksiyo-

nu sergilenmektedir. Koleksiyonun büyük bölümünü Avni Öztüre’nin 

çal›şmalar› oluşturmaktad›r.

Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

‹zmit’in Kozluk Mahallesi, ‹stasyon Caddesi üzerinde bulunan Eski 

Gar alan› 21 dönüm olup, plan› Alman Mimar, Otto Ritter taraf›ndan 

çizilmiştir. 1873-1910 tarihleri aras›nda bu alan içindeki yap›lar inşa 

edilmiştir. Eski Gar ve ambar bina-

lar› bir bütün halinde değerlendi-

rilmiş; restorasyon çal›şmalar› ta-

mamlanarak, Eski Gar Binas› Ko-

caeli Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› 

Koruma Bölge Kurulu, komp-

leks içinde kalan Ambar Binas› 

ise restoran olarak düzenlen-

miştir. Bu alan›n eski demiryo-

lu güzergâh›nda bulunmas› ne-

deniyle düzenlenen “vagon res-

toran”, Türkiye’de ilk örneklerin-

dendir.

Arkeoloji ve Etnografya Müze-

si olarak hizmet veren alan içinde 

Tamir Atölyesi, Su Deposu, Lojman 

Binas› yer almaktad›r. ‹ki adet Te-

kel Deposu birleştirilerek (Arkeo-

lojik ve Etnografik eserler için) teş-

hir salonlar› oluşturulmuştur. Ar-

keoloji ve Etnografya Müzesi’nde 

Paleolitik, Helenistik, Roma, Bizans 

ve Osmanl› dönemlerine ait eserler 

sergilenmektedir.

72

Kocaeli Rehberi



TCG Gayret Müzesi 
10 May›s 1946 y›l›nda Ameri-

ka Birleşik Devletleri taraf›ndan 
yap›lan gemiye, USA Everson ad› 
verilmiştir. 1973 y›l›nda ise USA 
Everson Gemisi, Türk Donanma 
Komutanl›ğ›’na geçişi yap›larak, 
TCG Gayret ad›n› alm›şt›r. 20 y›l› 
aşk›n süre içinde birçok önem-
li görevi başar›yla yerine getiren 
TCG Gayret, 1995 y›l›nda hizmet 
d›ş›na ayr›lm›şt›r. Hizmet d›ş›na ayr›ld›ktan sonra, Müze-Gemi Proje-
si kapsam›nda Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Do-
nanma Komutanl›ğ›’n›n müşterek girişimleri ile modern müzecilik 
anlay›ş›na göre dekore edilerek, 13 Ağustos 1997’de TCG Gayret Mü-
zesi olarak ‹zmit sahilinde yeni görevine başlam›şt›r.

Yarhisar Müze Gemisi
1964 y›l›nda Amerika’da Portland-Dragon’da, Türk Deniz Kuvvet-

leri için inşa edilen Yarhisar’a 1965 y›l›nda Türk sancağ› çekilmiş ve 
Türk Deniz Kuvvetlerinde k›rk y›l “Keşif-Karakol” gemisi olarak gö-
rev yapm›şt›r. 2005 y›l›nda hizmet d›ş› kalan gemi, Gölcük Belediye-
si, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Donanma Komutanl›ğ›’n›n müş-
terek girişimleri ile Donanma kenti Gölcük’e uygun müze gemi ka-
rar› al›narak, 27 Ekim 2006 tarihinde törenle aç›l›ş› yap›lm›şt›r. Bu ta-
rihten itibaren Gölcük Belediyesinin işletiminde bulunan Yarhisar Ge-
misi, “Türkiye’nin ilk ve tek kara-
ya yerleştirilmiş su üstü savaş ge-
misi müzesi” olarak, Gölcük Ka-
vakl› sahilinde, haftan›n beş 
günü ziyaretçilere ücretsiz hizmet 
sağlamaktad›r.

Orijinal hali bozulmadan, 
aşç›hane, yatakhane, salonlar ve 
cephanelikleriyle, üzerlerine üni-
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forma ve günlük k›yafet giydirilmiş cans›z mankenler, dümen evi, köp-
rü üstü, silahlar› ve bunlara ait cihaz ve teçhizatlar, bahriyemizin geç-
mişten günümüze gelişimini anlatan resim, fotoğraf ve objeler sergi-
lenmektedir.

TCG H›z›r Reis Müzesi 
‹kinci Dünya Savaş› sonras› 

yüksek duruş ve vuruş gücüne sa-
hip ilk denizalt› gemilerinden biri 
olarak USS GUDGEON ismiyle 30 
y›l süreyle ABD Deniz Kuvvetlerin-
de görev yapt›ktan sonra 30 Eylül 
1983 tarihinde California’da Türk 
Sancağ› çekilen TCG H›z›r Reis, 
Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim 
edilmiştir. 21 y›l görev yapan ve 9 
Şubat 2004 tarihinde aktif hizmeti sona eren TCG H›z›r Reis, Donanma 
Komutanl›ğ› taraf›ndan Müze Gemi değişikliği yap›larak 29 Ekim 2004 
tarihinden itibaren ‹zmit sahilinde sergilenmeye başlanm›şt›r. 

‹zmit Elektronik Kent Müzesi 
‹zmit Belediyesi, Yunus Emre 

Kültür Merkezi içerisinde yer alan 
Elektronik Kent Müzesi, şehrin ta-
rihi, ekonomisi, kültürü ve turiz-
mi, tarihi eserleri ve belediye hiz-
metlerini, yerli ve yabanc› tüm zi-
yaretçilere elektronik bir ortamda 
tan›tmaktad›r. Müzenin bölümle-
rinde seslendirme sistemi ile enteg-
re çal›şan, on önemli tarihi yap›n›n 
maketleri bulunmaktad›r. Plazmalarda ‹zmit’in tarihi, sanayi, kültür ve 
turizm, coğrafi durum bilgileri, belediye çal›şmalar› başl›klar›ndaki pro-
düksiyonlar sürekli yay›nlanmaktad›r. Cam kapakl› sergileme alan› ola-
rak kullan›lan işlerde Kocaeli’nin simgesi haline gelmiş veya tarihini tem-
sil eden objeler sergilenmektedir.
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Tarihi geçmişi ve tabii yap›s›n›n zenginliği, şehrin turizm 
alan›nda da hamle yapmas›n› sağlam›şt›r. Kartepe, bölgenin 
k›ş turizmi spor merkezi haline gelmiştir. Sapanca Gölü, Ka-

radeniz k›y›s›nda bulunan Kefken ve Kerpe’nin doğal güzellikleri şeh-
ri, turizm faaliyetlerinde vazgeçilmez bir hale getiriyor. Yaz ve k›ş tu-
rizm merkezleri projeleriyle Kocaeli, sadece Türkiye’de değil, dünya 
çap›nda uluslararas› bir turistik merkez olma yolunda... 

Tabiat harikalar› ve güzelliklerin korunarak gelecek nesillere 
aktar›lmas›n›n önemini kavrayan bir anlay›şla hareket etmeliyiz. Gü-
nümüzde, özellikle ‹stanbul’dan ve civar bölgelerden turist çeken tabii 
güzelliklerimizi daha yak›ndan tan›yal›m… 

Kuzuyaylas› 
Kartepe’de çam, kay›n, ›hlamur 

ağaçlar› ve rengârenk çiçeklerle 
çevrilmiş yollardan Kuzu Yaylas›’na 
gelindiğinde panoramik manzara 
ve doğa, çok etkileyici bir atmosfer 
sizi karş›lar. Kartepe’nin yüksekliği 
1.602 m’dir. Kartepe kayak merke-
zi tesisleri 4 mevsim boyunca yer-
li ve yabac› turiste hizmet verebi-
lecek kayağ›n yeni cazibe merke-
zidir. Aral›k ay› sonunda kayak se-
zonunu açan Kartepe, ‹stanbul’a 
yaklaş›k bir saatlik yak›nl›ktad›r. 

As›rl›k ağaçlarla bezenmiş bu tabiat harikas›nda kulağ›n›za gelen 
su sesleriyle etraf›n›zdaki şelale ve dereleri keşfedebilirsiniz. Üç bine 
yak›n bitki çeşidi ile geyik, ay›, çakal ve tavşan gibi hayvanlar›n faunas› 
olan bölge, teniskortu, voleybol sahalar› ve FIFA standartlar›na göre 
yap›lm›ş iki çim sahas›yla da spor turizminin merkezlerinden birisi. 

Ball›kayalar Vadisi
Gebze, Tavşanl› köyündeki 

“Tabiat Park› ve Doğal Sit Alan›” 
ilan edilen Ball›kayalar Vadisi, 
1,5 km. uzunluğunda 40-80 met-
re genişliğinde. Dağc›lar›n iniş 
ve t›rman›ş yapt›klar› vadi kireç 
taşlar›n›n erimesi sonucu gelişen 
jeomorfolojik şekilleri ile oluşan 
karstik boğazd›r. Vadi içinde göl, 
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şelaleler ve Ball›kaya Deresi’ne ulaşan travertenler üzerinde seyir te-
raslar› bulunmaktad›r. Kamping için çad›r kurmaya elverişli düzlükle-
rin bulunduğu kanyonda doğu ve bat›daki s›rtlar›nda yürüyüş alanlar› 
bulunmaktad›r.

Yuvac›k Baraj› & Beşkayalar Tabiat Park›
Başiskele’nin Yuvac›k Baraj› iki 

büyük derenin birleştiği vadide, 
Yuvac›k yak›nlar›nda inşa edilmiş-
tir. Baraj gölünün çevresiyle oluş-
turduğu güzellikler, görülmeye 
değer. Körfez ve ‹zmit manzaras› 
eşliğinde ç›kmaya başlayacağ›n›z 
tepelerden birkaç köy geçtik-
ten sonra Yuvac›k’tan yürüyerek 
1 saat mesafede Aytepe Köyü’ne 
ulaş›lmaktad›r. Hafta sonu turiz-
mine aç›lan bölgede dağ yürü-
yüşü yap›lmaktad›r. Bölge çad›r 
kamp› yapmaya da uygundur.

Maşukiye 
Kartepe’nin Maşukiye Belde-

si; Kartepe eteklerinde temiz ha-
vas›, yemyeşil bitki örtüsü, yayla 
turizmi, dağ turizmi, Alabal›k Va-
disi üzerine kurulu piknik alanlar›, 
şelaleleri, restorantlar›, seyir te-
raslar›, mağaralar›, dağ yürüyüşü 
alanlar›, su sporlar›na uygun Sa-
panca Gölü, seralar›, cilt ve mide 
hastal›klar›na iyi gelen şifal› sular› 
ile tabiat harikas› beldemizdir.

Şehitler Korusu 
‹zmit’te, Bağçeşme mevkiindedir. Antik çağa ait sur duvarlar› için-

de Körfez manzaras› ile piknik yapmaya müsait alan› mevcuttur. 
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Soğuksu Mesire Alan›
Başiskele’de, Bahçecik bel-

desinde bulunan Soğuksu Mesi-
re Alan› yeşil ile mavinin bir ara-
da olduğu bir tabiat harikas›. 
Çam ve y›llara direnmiş as›rl›k 
ç›narlar› aras›nda yaklaş›k 1.000 
kişilik piknik alan›nda, temiz hava 
ve kuş sesleri içinde keyifli bir 
gün geçirebileceğiniz, Körfez’in 
teras›nda manzaran›n tad›n› 
ç›karabileceğiniz bir mesire alan›.

Başdeğirmen Mesire 
Alan›

Başdeğirmen Karamürsel’de, 

ilçe merkezine 7 km mesafede 

Karap›nar Köyü Vadisi içerisinde yer 

almaktad›r. ‹stanbul’a 130 km me-

safede olup feribot ve karayolu ile 

ulaş›m imkân› vard›r. Yeşilin her to-

nunu taş›yan meşe ağaçlar›yla dolu 

dağlar›n eteğinde Suluderesi’nin 

doğal nağmeleri eşliğinde, sessizlik 

içerisinde doyumsuz manzaral› dağ 

yürüyüşü sahalar›, piknik ve kamp 

alanlar› bulunmaktad›r.

Eğreltidüzü Mesire Alan›
Kartepe, Suadiye Beldesin-

de bulunan Eğreltidüzü Mesire 
Alan›, belediyenin yürütmüş oldu-
ğu “Sürdürülebilir Kültür ve Doğa 
Turizmi Projesi” kapsam›nda Sa-
manl› Dağlar› içinde yer alan 



80

Kocaeli Rehberi

eşsiz doğa güzelliği, temiz havas› ile 1.100 metre rak›ml› alan-
da bulunmaktad›r. Suadiye merkezine 11 km, Kocaeli merkezinden 
uzakl›ğ› ise 28 km’dir. Mesire alan›nda piknik masalar›, çocuk oyun gu-
ruplar›, sal›ncaklar, 1.600 metrelik yürüyüş yollar›, motorkros pisti, fut-
bol ve voleybol sahalar›, seyir teras› bulunmaktad›r. Bu alanda her y›l 
temmuz ay›nda Suadiye Belediyesi’nce geleneksel hale gelen “Karte-
pe Yayla Şenlikleri” düzenlenmektedir.

Kocaeli Kent Orman› 
‹limiz ‹zmit ilçesi s›n›rlar› için-

de Kocaeli Üniversitesi Umut-
tepe Kampüsü’nün yak›n›nda 
bulunmaktad›r. Kent Ormanlar›, ge-
leneksel piknik anlay›ş›n›n d›ş›nda, 
insanlar›n dinlenme ihtiyaçlar›n› 
karş›lamakta ve tabiatla bütünleşme-
sini sağlamaktad›r.

Bayramoğlu Sahilleri
Dar›ca’ya bağl›, ‹stanbul ve 

‹zmit’in konut ağ›rl›kl› ikinci tatil 
merkezidir. Bayramoğlu, temiz de-
nizi, kumsal› ve modern dinlenme 
tesisleriyle, gerek günü birlik, ge-
rekse uzun süreli, tatillerini geçir-
mek isteyenler için güzel imkânlar 
sunmaktad›r.

Dar›ca Kuş Cenneti ve
Hayvanlar Alemi
Sadece Kocaeli’ni değil, Türkiye ’yi 

dünyaya tan›tan, yerli ve yabanc› zi-
yaretçilerin ilgi odağ› olan Dar›ca Kuş 
Cenneti, insanlara, hayvan ve doğa 
sevgisini aş›layan bir yer. ‹stanbul’a 
38 km mesafede bulunan Dar›ca Kuş 
Cenneti ve Hayvanlar Âlemi, kuş tür-
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leri aç›s›ndan oldukça zengindir. 140.000 metrekarelik alan› kaplayan 
parkta, hayvanat bahçesinde 350 çeşit hayvan, 250’nin üzerinde bitki 
çeşidi, tropik merkez akvaryum, botanik bahçeleri ile çocuk oyun alan-
lar›, teleferik ve restoranlar ile muhteşem bir uyum içinde.

Pembe Kayalar 
Kand›ra’ya 20 km uzakl›ktaki Kef-

ken, k›y› yerleşimleri içinde en geliş-

miş olan›d›r. Denizi, kumsallar› ve 

çam ormanlar› en önemli özellikleri-

dir. Pembe Kayalar mevkii, ilginç je-

olojik yap›s› nedeniyle görülmesi ge-

reken yerlerdendir. Suyun içinde yu-

muşak olan kayalar ç›kar›ld›ktan son-

ra sertleşmektedir. Bu özelliklerinden 

dolay› Osmanl› devrinde, buradan 

ç›kar›lan taşlar dikdörtgenler şeklinde 

kesilerek deniz yoluyla ‹stanbul’a ge-

tirilmiş, Sultanahmet Camii dahil bir-

çok caminin yap›m›nda kullan›lm›şt›r. 

Tarihi özelliği yan›nda Karadeniz üze-

rinde insan yaşayan tek ada olan Kef-

ken Adas› da görülmektedir.

Sar›su
Sar›su, Kand›ra’ya 8 km. 

uzakl›ktaki Babaköy s›n›rlar› içinde 
Sar›su Deresi’nin Karadeniz’le bir-
leştiği yerde kurulmuştur. Ağaçlar 
aras›ndan süzülerek gelen Sar›su de-
resinde sazan, tatl›su levreği ve çe-
şitli tatl›su bal›klar› üretilmektedir. 
Sar›su 1 km uzunluğundaki kumsal› 
ve masmavi denizi ile gerek günü-
birlik turizm gerekse çad›r turizmi ve 
kampinge uygun bir köy.
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Kerpe 

Kand›ra’ya 10 km uzakl›ktaki masmavi denizi, çam ormanlar› ile 

şirin bir Karadeniz köyüdür. Antik bir kentin üstüne kurulan Kerpe, 

150 metreye kadar s›ğ denize ve eşsiz kumsallara sahiptir. Kerpe; tabii 

kumsallar›, zengin bal›k çeşitleri, tertemiz çam havas›, bozulmam›ş do-

ğal plajlar› ile adeta bir tutku beldesidir.

Cebeci 

Kand›ra’ya 27 km uzakl›ktaki Ce-

beci; temiz denizi, kumsal ve çam 

ormanlar› ile bir tabiat harikas›d›r. 

Cebeci’de günbat›m›n› seyretmek yö-

renin çekiciliğini artt›ran unsurlardan 

biridir. Kefken Adas› da buradan gö-

rülebilmektedir. Cebeci’de “cik cik” 

denilen kum midyeleri çok ünlüdür.

      



7. Bölüm

Kültürel Değerleriyle
Kocaeli





Kocaeli ilinin ‹stanbul’a yak›nl›ğ› ve 
adeta Anadolu’nun kap›s› oluşu, 
ulaş›m kolayl›ğ› ve h›zl› sanayileşme 

göç ve nüfus hareketlenmelini de beraberinde 
getirmiştir. Özellikle son 150 y›l içinde gerçek-
leşen göç dalgalar› sanayileşmeye bağl› olarak 

halen devam etmektedir. 

Kocaeli, sanayi olgusunun yaratt›ğ› göç-

lerle gelen insanlar›n kültürleriyle, bat› 

Anadolu’daki gelişmiş çağdaş kültürlerin bir 

sentezini yaşamaktad›r. Çeşitli yörelerden izler 

taş›yan bir mozaik görünümündedir ilimiz...

Farkl› topluluklar›n kendilerine özgü hayat 

tarzlar›n› sürdürdükleri Kocaeli’nde sanayileşme, 

geleneksel yap›n›n çözülüşünü ve bölge halk›n›n 

karş›l›kl› etkileşimini sağlam›şt›r. ‹stanbul’un bir 

uzant›s› olarak gelişen sanayi, toplumsal ha-

yata yoğun bir hareketlilik getirmiştir. Giyim-

kuşamdan, beslenmeye, eğlence kaynaklar›na 

dek günlük yaşam›n hemen her detay›nda bir 

kültür zenginliğini görmek mümkündür. 

Kocaeli’nde yerel dilden söz edilemez. Kit-

le iletişim araçlar›n›n etkisi, kentin ‹stanbul’a 

yak›nl›ğ› ve sanayileşme süreci içinde yerel dil 

özellikleri yitmiştir.

Kocaeli’ye ilk gelip yerleşenler Manav Türk-

menleridir. Manavlara bu isimleri göç ederek 

geldikleri Bilecik ile Üsküdar aras›ndaki yer-

de, yaşayanlar taraf›ndan verilmiştir. Manav-

lar Kand›ra, ‹zmit, Derince, Körfez, Dilovas›, 

Gebze ve Karamürsel’in köylerinde gelenek-

sel hayat tarzlar›n› k›smen sürdürmektedirler. 

Manavlar d›ş›ndaki en büyük göç dalgas› 93 

Harbi’nde Balkanlar ve Kafkaslar’dan gelmiş-

tir. Cumhuriyet döneminde de yurt içi ve yurt 
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d›ş›ndan Kocali’ye yoğun bir göç yaşanm›şt›r. Gelenler, h›zl› sanayileş-

me sürecinde etkisiyle birbirleriyle kaynaşm›şt›r. 

Yusuf Çam Milli Mücadele’de ‹zmit Sancağ› adl› eserinde Mil-

li Mücadele’nin başlang›ç döneminde ‹zmit Sancağ›’nda yaşayanlar›n 

%70’inin Müslüman, %30 kadar›n›n çoğu H›ristiyan olmak üzere 

az›nl›klardan oluştuğunu ve bölgenin sosyal yap›s›n› üç büyük sosyal 

bütünlük halinde görmek gerektiğini öne sürer.

1- Bölgenin yerli halk› (Manavlar, yani Türkmenler) demektedir.

2- H›ristiyan az›nl›klar (Ermeniler, Rumlar, Yahudiler)

3- 1830 y›l›ndan itibaren bölgeye yerleşenler (Balkan ve Kafkasya 

Muhacirleri)

Kaynaklara göre, Türkiye Türklerinin atalar› Selçuklu Devleti’ni ku-

ran Oğuz Türkleridir ve Müslüman olduktan sonra bunlara “Türkmen” 

ad› verilmiştir. Türkmenlerin konar-göçer olarak hayatlar›n› sürdüren-

lerine ise “Yörük” denmiştir. 

Anamur’da Yörüklere “yaylac›” yerleşik halka “yayc›”, Karadeniz’de 

bilhassa Giresun’da “Çepni” denmiş. Bu ayn› zamanda bir Oğuz boyu-

nun da ad›d›r ve ekinci anlam›nda olduğu söylenir. Anadolu’nun muhte-

lif yerlerinde Türkmen, Yörük, Göçer kelimeleri ayn› anlamda kullan›l›r.

Adapazar›, Bilecik, Bal›kesir, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kocae-

li, Eskişehir, Afyon ve Zonguldak’ta yoğun olarak yaşayan Türkmenle-

re “Yerli” veya “Manav” denilmektedir.

Genel ad› Türk olan bu insanlara yöresel adland›rmalar› ile yerli, 

manav, pall›k (Artvin’in baz› bölgelerinde), dadaş (Erzurum’da), efe 

(Ege’de), k›v›rc›k (Zonguldak Bart›n’da), tahtac› (Toroslar’daki Alevi 

Türkmenlere), çetmi (Bal›kesir’deki Alevi Türkmenlere) denilmekte.

Manavlar Ketenin Çöpünü Bile Ziyan Etmez 
Kocaeli’nin en eski halk› olan Manavlar›n kültürünü anlayabilmek 

için, Manavlar hakk›nda etnografik bilgilere ihtiyaç vard›r. Örneğin 

keten el dokumac›l›ğ› Manavlarla bütünleşmiştir. 

Ekilip dokuma durumuna gelinceye kadar, havuzlama, kurut-

ma, k›rma, tarama, yumuşatma, eğirme, ağartma, çözgü haz›rlama 

aşamalar›ndan geçen keten; dokunup çarşaf, yayg›, yorgan yüzü, yast›k 

k›l›f›, elbiselik, yolluk, çuval olarak Manavlar’›n ihtiyaçlar›n› görmektedir.
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Geleneksel giyimin parçalar› olan uçkur, önlük, yağl›k, çevre keten 

bezinden yap›l›r. Şalvar ve s›rta giyilen içlik saya mintan, h›rka ise za-

ten ketenden diğer bir ad›yla Kand›ra bezindendir.

“Manavlar ketenin çöpünü bile ziyan etmez.” Bu bir mübalağa 

değildir. Ketenin çöpünden yatak, minder yapar; keten tohumunun 

yağ›n› yemeklik olarak kullan›r ve kandilinde yakar.

Manavlar, bölgenin tar›m ve hayvanc›l›k özelliklerine de uyum gös-

termiştir. Tah›l, keten, kenevir, meyve, sebze tar›m›, bağc›l›k, son za-

manlarda da f›nd›kç›l›kla uğraşm›şlard›r. Manavlarda hayvanc›l›ğ›n da 

önemi büyüktür. Koyun, keçi, hindi, küçükbaş, s›ğ›r, dombay (manda) 

gibi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktad›rlar. 

Tarihi Manav Evleri

Manav köylerinde halk mimarisinin ilginç bir örneği ahşap y›ğma 

şeklinde olan çand› evler bulunmaktad›r. Gerek Selçuklu, gerekse Os-

manl› döneminin bu orijinal ahşap örnekleri günümüze tek tük de olsa 

ulaşm›şt›r.

Kand›ra, Kaynarca dolaylar›ndaki Çand› camilerinin çoğunda Or-

han Gazi döneminde ait bulunduğu ve bu tür camilerin kesinlikle Akça 

Koca Bey’in fethettiği yerlerde yap›lm›ş bulunduğu görülmektedir. 

Çand› evler, geleneksel Türk ailesinin hayat tarz›na göre 

planlanm›ştır. Evin tam ortas›nda ocakl› bir oda bulunmakta, odan›n 

etraf›nda onu çevreleyen bir koridor yer almaktadır. Evin girişindeki 

hayat denilen geniş alan bu dolaşmayla birbirine aç›lmaktad›r. 

Evler iki katl› olup alt katta ah›r bulunmaktad›r. Yaşam mahalli-

nin ah›r›n üzerinde yer almas›n›n amac› hayvanlar›n s›cakl›ğ›n›n üst 

kat›n ›s›nmas›nda katk› sağlamas›d›r. Ayn› zamanda hayvanlar da aile-

nin gözü önündedir.

Çand› yap›s›n›n en önemli özelliği 20 cm çap›ndaki kütüklerin 

düzgün yontularak birbiri üzerine binen U kesitli boğazlarla kenet-

lenmesi; birbirine geçirilen uzun kütüklerde çivi kullan›lmamas›d›r. 

Bu yap›lar kültür özelliği olmas›n›n yan› s›ra birer sanat eseridir. 

K›ş›n s›cak, yaz›n serindir. Ayn› zamanda depreme de son derece 

dayan›kl›d›r.
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Nerede O ‹zmit Evleri!
Osmanl› devrinde ‹zmit’te yaşama biçimi ve kültürel yap›s›yla öz-

gün bir konut mimarisi gelişmişti. Şehir, tabii yap›ya bağl› olarak iki 

ayr› yerleşim alan›ndan oluşmaktayd›. Eğimli yamaçlarda eski ma-

halleler, k›y› boyunca da doğu-bat› doğrultusunda yeni şehir uzan-

maktayd›. Yamaçlarda taraça biçimi düzlüklere yap›lm›ş iki-üç katl›, 

beşik çat›l›, kiremit örtülü konutlar, dar ve yokuşlu, arnavutkald›r›m› 

sokaklar boyunca dizilmişti. Büyük bahçeli yap›lar›n alt katları kâgir, 

üst katları ahşapt›. Evler, çok ve büyük pencereler, ç›kmalar, uzun, ge-

niş balkonlarla tabiata aç›l›rd›. Konak tipi büyük yap›larsa harem ve 

selaml›ktan oluşmaktayd›. Eskihisar Köyü’ndeki Osman Hamdi Bey’in 

köşkü ahşap mimarinin özenli ve güzel örneklerindendir.

Kocaeli Köylerinde Düğün ve K›na Geleneği
Gebze’den ‹zmit’e Kocaeli’nin kuzeyinde kalan tarihi Taşköprü na-

hiyesi köyleri olarak da bilinen köyler yerli Türkmen (Manav) köyle-

ri olarak adland›r›l›r. Bu köylerde halen eski gelenek ve görenekler 

yaşat›l›yor. Bugüne kadar bu köylerde yeteri kadar bilimsel ve akade-

mik çal›şma yap›lmamas› büyük bir eksikliktir. 

Manav-Türkmen köylerinde düğün haz›rl›klar› birkaç gün öncesin-

den başlar. Cuma günü “Gelin Hamam›” ve “Küçük K›na” yap›l›r.

Gelin, gündüz bir yak›n›n›n evinde hamam yapar. Orada genç 

k›zlar aralar›nda eğlenir.

Daha sonra gelin, evine götürülür ve gelinin evinde akşam eğlence 

düzenlenir. Buna “Küçük K›na” ad› verilir.

Cumartesi öğleyin “Kardeşlik K›nas›” ad› verilen bir eğlence düzen-

lenir. Daha önce yap›lan bir k›nada iki arkadaş birbirlerine para taka-

rak kardeşlik olmuştur. Kardeşlik olduğu arkadaş›n›n evine gelin ve ar-

kadaşlar› baklava götürür. Orada tekrar bir eğlence düzenlenir. Kar-

deşlik arkadaş› geline bir küçük alt›n takar.

Akşama “Büyük K›na” düzenlenir. Büyük k›na, ev haricinde “k›na 

tam›” ad› verilen yerlerde yap›l›r. Damat, gelini k›na kap›s›na kadar 

getirir. Gelin içeriye girer ve k›na başlam›ş olur.

Bir taraftan k›na yakma haz›rl›ğ› başlar. Erkek taraf›ndan getirilen 

k›nan›n mumlar› yak›l›r, ›ş›klar söndürülür, gelin orta yere oturulur. 
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K›nac› k›zlar, mani ve türkü söyler. Gelinin arkadaşlar›, k›na tepsisini 
gelinin baş› üzerinde gezdirir. Gelin ağlat›l›ncaya kadar söylenir, eğer 
gelin ağlamazsa “gelin gülerek gidiyor”denir. 

Iş›klar yak›l›r, mumlar gelin taraf›ndan söndürülür. Gelinin baş› 
k›rm›z› bir baş örtüsü ile örtülür. Sonra gelinin görümcesi k›na yak-
mak üzere gelir. Gelin elini açmaz. Gelin elini çabuk açarsa “gelin go-
vetsiz”, çabuk açmazsa “gelin govetli” şeklinde yorumlan›r. Görümce-
si, gelinin avucuna küçük alt›n koyar. Sonra yüzü aç›l›r.

Sonra köyün gür sesli kad›nlardan biri ç›k›p “adet”i yapar. Annesin-
den, babas›ndan ve orada bulunanlardan gelinin tak›s›n›n tak›ld›ğ›n› 
haber verir.(Gelinin anne ve babas›ndan beşi bir yerde, amcas›ndan 
entarilik...) 

Erkek taraf›ndan biri, gelinin baş› üzerinde çörek k›rar. Bir parças› 
geline yedirilir, sonra isteyene dağ›t›l›r. Ekmek, bereket demektir.

Diğer taraftan gelin k›nas›ndan misafirlere dağ›t›l›r. 

Saraylara Lay›k Hereke Hal›lar› 
Osmanl› saraylar›n›n hal› ihtiyac›, Hereke fabrikas› kurulmadan 

önce Uşak, Gördes, ‹zmir ve Bursa’da saray taraf›ndan verilen resim ve 
örneklere uygun olarak imal ettirilmekteydi. 1891 y›l›nda Sultan ‹kinci 
Abdülhamid’in girişimleriyle, kumaş dokuman›n yan› s›ra hal› üretimi-
ne başlayan Hereke fabrikas› seçkin ürünleriyle, küçük bir kasaban›n 
ismi, dünyaca tan›nan ve bilinen ilk Türk markas› olmuştur.

Kültürel Değerleriyle Kocaeli
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Dokuma fabrikas›, Dolmabah-
çe Saray›’n›n perde ve döşemelik 
kumaş›n›n yan› s›ra, saray halk›n›n 
elbise ihtiyac›n› da karş›lam›ş. 
Dünyan›n en büyük hal›s› olarak bi-
linen, 560 m2 ebad›ndaki hal›, 1892 
y›l›nda Y›ld›z Saray› için bu fabrika-
da dokunmuştu. Hereke Hal› Fab-
rikas›, Kâbe-i Muazzama’n›n örtü-
sünü dokumas› ve sonralar› Beyaz 
Saray’a da hal› dokumas› ile ün kazanm›şt›r. 

Hereke Yünlü Dokuma Fabrikas›, hal›c›l›ğ›n günümüze kadar gelen 
bir buçuk as›r zarf›nda ürettiği ipek ve yünlü hal›lar› ile dünya hal›c›l›k 
literatürüne girmiş durumda. Hereke ipek hal›lar›n›n en önemli özel-
liklerinden biri ise, kullan›lan ipeğin kozadan çekiminin elle gerçek-
leştirilmesi. 

Hereke Hal› ve ‹pekli Dokuma Fabrikas›, Müze-Fabrika statüsün-
de ipekli dokuma ve hal› üretimi aç›s›ndan geleneksel sanat›m›z›n en 
önemli temsilcisi durumundad›r. Ancak, ülkemizi dünyaya tan›tan He-
reke hal›lar›, son y›llarda vefas›zl›ğa kurban gitti. Hereke, büyük titizlik-
le dokuduğu hal›lar›n›n yeniden dünya markas› olacağ› günü bekliyor.

Pişmaniyeyi Yemeyen Pişman 
Yolculuklarda Kocaeli’nden 

geçenleri önce pişmaniye sat›c›lar› 
karş›lar. Kutular içinde ak pamuk 
halindeki bu tatl›, ilin simgesi haline 
gelmiştir. Dolay›s›yla, ‹zmit’i dünya-
ya tan›tan pişmaniyeyi yiyen şişman 
m› bilinmez ama yemeyen pişman... 

Un ve şekerden yap›lan tatl›n›n 
ana vatan›n›n “Eski Acemistan” 
olduğu biliniyor. Oradaki ad› ise 
“Peşmek”. Kocaeli’nin bilinen ilk 
pişmaniye ustas›n›n Hayri Usta ol-
duğu söyleniyor. Özgün bir tatl› çe-
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şidi olmas›, hafifliği, pişmaniyenin il d›ş›nda da aranmas›n›, ilgi görmesini 
sağlam›ş. 

Daha çok erkekler taraf›ndan yap›lan pişmaniye, tereyağ›, un ve şeker-
den imal ediliyor. Kavrulmuş una kaynam›ş şekeri ilave etmek ilk bak›şta 
kolay gibi gelse de en ufak bir ayr›nt›y› atlamak tüm emeklerinizi boşa 
ç›karabilir. Büyük bir bak›r sininin ortas›na dökülerek yağ ile kar›şt›r›lan 
un simit biçimine getiriliyor ve tepsinin etraf›ndaki ustalarca un, yağ ve 
ağda birbirine yediriliyor. Bu üç madde iyice kar›ş›ncaya kadar çevirme iş-
lemi devam ediyor. Yeterli derecede çevrilen hamur ağ›r ağ›r ve tel tel 
birbirinden ayr›lmaya başl›yor. Bu yüzden bu helvaya tel helvas› da denir. 
Çevirme s›ras›nda yap›lan küçük bir yanl›şl›k bütün uğraş ve masraflar›n›z› 
heba edebilir. Belki de bu sebeple bu helvaya “pişmaniye” denilmiş... 

‹zmit’e yolunuz düşerse pişmaniye yemeyerek pişman olanlardan 
olmay›n.

Geleneksel Kand›ra Bezi
Yörenin ad›yla an›lan Kand›ra 

bezi ilk önceleri köy evlerindeki 
tezgâhlarda dokunarak üretil-
mekteydi. Karadeniz k›y›lar›n›n 
nemli ikliminde yetiştirilen keten 
bitkisinden üretilen bu bezlerden 
dikilen giysiler çağlar boyunca 
bölgede bulunan diğer yerleşim 
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yerlerinde de kullan›lan bir giyim 
malzemesi olmuştur. ‹ç giyim eşyas› 
olarak da kullan›lm›ş olan bu keten 
bezinin vücudun nemden etkilen-
mesini önleme özelliğinden dolay›, 
bu bölgenin nemli havas›na uygun 
bir giysi olduğu bilinmektedir. 

Eski Türk motiflerinin de işlen-
diği kand›ra bezi (keten bezi) ile 
çay tak›m›, peçete, gömlek, gece-
lik, masa örtüsü, köşe yast›ğ›, ceket, 
pantolon, döpiyes, yatak çarşaflar› 
geleneksel motiflerle işlenerek 
yap›lmaktad›r.

Meşhur Karamürsel Sepeti
Karamürsel Sepeti, Kestane veya f›nd›k ağac›n›n çubuğundan örü-

len, kendisine has özelliği ile gayet pratik ve kullan›şl›d›r. Yar›m ko-
niyi and›ran sepet, iyi kesilmiş ve kurutulmuş ç›talar›ndan örüldüğün-
den iç hacmi, d›ş görünüşünün aksine geniştir; en önemli özelliklerin-
den biri de budur.

Bölgede, “Ufac›k Tefecik Gör-
dün de Karamürsel Sepeti mi 
Sand›n?” deyimi meşhurdur. Bu-
nun hikâyesini de şöyle anlat›rlar: 
Osmanl› Padişahlar›ndan Sultan 
Abdülaziz, bir gezi için Av Köşkü-
ne geldiğinde Karamürsel eşraf› 
hediye olarak sepet içinde kiraz 
takdim eder. Oldukça değişik ve 
sade hediyeyi karş›nda gören Sul-
tan Abdülaziz biraz şaş›rarak, biraz 
da küçümseyerek hediye sepetini 
şöyle bir süzer, içinde ne olduğunu 
merak etmekten kendini alamaz. 
Derhal huzura gümüş bir tepsi 
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getirilir, sepetin içindeki kirazlar tepsiye boşalt›l›r. Sepetin içindeki 
kirazlar, tepsiye s›ğmay›p taş›nca, Sultan Abdülaziz hayretle “Sepeti 
ufak tefek gördük amma, içindekini tepsiye s›ğd›ramad›k!” der.

Kocaeli’nde Yöresel Lezzetler
Yöredeki kültürel çeşitlilik ve 

kozmopolit yap›, beslenme biçim-
lerinde de çeşitlilik göstermektedir. 
Kocaeli’nde tar›mda çağdaş yön-
temlerin kullan›m›, ülke genelinin 
üstündedir. Bu, sebze üretiminde 
yoğunlaşmaktad›r. Anadolu’da 
beslenme temel olarak unlulara 
dayan›rken, Kocaeli’nde sebze-
meyve tüketimi öne ç›kmaktad›r. 
Karadeniz’den göçlerle, karalâha-
nan›n da yayg›nlaşt›ğ› görülmektedir. Ancak kurutma, turşu ve kom-
posto gibi ev konserveciliği giderek azalmaktad›r. Yar›mca kiraz›, De-
ğirmendere f›nd›ğ›, Kand›ra yoğurdu, hindi dolmas›, ev peyniri, ‹zmit 
pişmaniyesi bu yörelerin ad›yla özdeşleşmiştir. Yöremizin yerlileri olan 
Manavlar’›n köylerinde yöresel yemekler de varl›ğ›n› sürdürmektedir. 

Yörede düğünler mutlaka yemekli olur. Düğün yemeklerinde 
dolma mutlaka bulunur. Mevsimine göre yaprak, lahana ya da biber 
dolmas›, tercihe göre çorba ve et yemeklerinden mutlaka ikramlar 
aras›ndad›r.

Ana malzemesi hamur olan 
Ovma Çorbas› (Umaç Çorbas›) ev-
lerde bayram günlerinde mutlaka 
bulunmas› gereken bir çorba oldu-
ğundan “bayram çorbas›” olarak 
da adland›r›l›r.

Çeneçarpan Çorbas›, Poçuk Çor-
bas› da yörenin meşhur yemekle-
rindendir. 

Kocaeli ekmeği, Kand›ra’da he-
nüz f›r›nlar›n yayg›nlaşmad›ğ› ve 
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ekmeklerin sat›n al›nmad›ğ› 
dönemlerden beri kad›nlar 
taraf›ndan yap›lagelmiş olan, 
her yemeğin yan›nda bulunan, 
mayal› bir ekmektir. Temelde 
köylerde ortaya ç›km›ş olan 
bu ekmek f›r›nlar› Kand›ra’n›n 
köylerinde ve ilçe merkezinde 
halen sofralardad›r.

Karamürsel’e has yemek, 
bilhassa Ramazan aylar›nda 
bolca pişirilip tüketilen Simit 
Dolmas›d›r. Simit Dolmas›, ek-
mek f›r›nlar›nda simit biçimin-
de üretilen pidedir.

Ana maddesi buğday olan Keşkek yemeği Kand›ra, Araman Kaymaz 
köylerinde k›na gecelerinin en bilinen ve sevilen yemeğidir.

Koca Görmez, Yalanc› Mant›, Gebze Mant›s›, Kesme, ana madde-
si m›s›r unu olan Kaçamak (Malak), Kand›ra Hamursuzu, Ispanak Bora-
nas›, patl›canla haz›rlanan Carcur, pospos denilen bitkiden elde edilen 
Pospos, bayat ekmekle yap›lan Ac›ka, birbirinden lezzetli geleneksel Ko-
caeli yemekleridir. 

Bir başka yöresel lezzet olan Kerpe Lokumu’nun ad›nda her ne ka-
dar lokum olsa da bildiğimiz lokuma benzemez. Bu lokum, genellikle 
çay›n yan›nda ikram edilen doyurucu bir börek türüdür. 

Kocaeli’nin bir başka meşhur tad› da Keten Helva’d›r. Keten helva 
pişmaniyenin atas› olsa da pişmaniye gibi beyaz renkli değildir. Aç›k kah-
verengi olan keten helva yenirken pişmaniye hissi verir. Keten helvan›n 
görüntüsü keten parçalar›na benzediğinden bu isim verilmiştir. 

Anadolu’nun en çok bilinen ve sevilen tatl›lar›ndan biri olan höş-
merim, Kand›ra’da “höşmeni” olarak adland›r›l›r. Eskiden beri özellikle 
H›drellez günlerinde yap›lan bir tatl›d›r.

Dolu Helvas›, k›sa sürede pişen ve yap›m› hassas olan Nazl›, ana mad-
desi dar› olan sütlü üre, yörede yetişen bir kabak türüyle yap›lan Akka-
bak tatl›s› bölgenin farkl› ve meşhur tatl›lar›ndan baz›lar›d›r. 
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Busbequius (1555)
“Birçok kişi ‹stanbul’a kadar  yolculuk etmişlerdir ancak bildiği-

me göre zaman›m›zda hiçbiri Amasya yolunu tutmam›şt›r. Kartal’dan 
Gebze’ye geldik. Buras› bir Bithynia kasabas›d›r. Hannibal’in gömüldü-
ğü yer olmas›yla tan›nm›ş antik Lybissa olduğu san›l›yor. Denize ve ‹zmit 
Körfezi’ne çok güzel hâkim bir noktada. Oldukça yüksek ve kal›n servi 
ağaçlar› göze çarp›yor. 

‹stanbul’dan ayr›ld›ktan sonra dördüncü konak noktam›z Nikome-
dia (‹zmit) oldu. Buras› eski çağlarda ünlü bir şehirdir. Burada baz› sur-
lardan, sütun tabanlar›ndan ve sütun parçalar›ndan başka dikkate değer 
bir şey göremedik. Eski görkemi ve ününden geriye kalanlar yaln›zca bun-
lard›. Bir tepe üzerinde bulunan iç kale daha iyi korunmuş durumda. Bi-
zim var›ş›m›zdan k›sa bir süre önce zannettiğime göre Bithynia krallar›n›n 
saray›n›n bir k›sm›n› kazarken beyaz mermerden uzun bir duvar ortaya 
ç›kar›lm›şt›. Nikomedia’dan sonra Olympus Dağ›’n›n s›rt›ndan geçerek Ka-
sockli (Kaz›kl› - Kavakl›) köyüne geldik. Oradan da Nikaea’ya (‹znik) seya-
hat ettik.”

J. E. Dauzats (1588)
“18 Haziran 1588 sabah› Galata Liman›’ndan ayr›ld›k. Birkaç saat sonra 

‹zmit’e geldik. Fakat körfezin dibinde bir dağa yaslanm›ş olan bu eski şeh-
ri ziyaret edemedik. Karaya ayak basar basmaz içeriye doğru yola ç›kt›k. 
Yol iki küçük ›rmak aras›ndan geçiyordu, büyük ağaçlarla gölgelenmişti. 
Çad›r›m›z› ilk defa güzel bir çay›rda kurarak, ertesi gün çevreyi dolaşarak 
zaman geçirdik. Bir taraftan da müdürden istediğimiz iki k›lavuzu bekledik.

Bu k›lavuzlar›n iki görevi vard›r. Öncelikle bir şehirden diğerine yolcuya 
eşlik ederler. Her şehirde k›lavuz değiştirilir. Ayr›ca jandarma görevi görür-
ler ve yollarda güvenliği sağlarlar. Bu kavaslara zaptiye denir. Bak›ra çalan 
yan›k tenleri ve ilginç giysileri onlara gerçekten kendilerine özgü bir görü-
nüm veriyor. Dişlerine kadar silahl› ve en çekingen gezgine bile güven ve-
riyorlard›. Fakat yine de tedbirli olunmal› çünkü eşk›ya, genellikle zaptiye-
lerle birlikte olup soyard›.

Yak›c› bir güneş alt›nda yürüyorduk. Fakat çok geçmeden muhteşem 
bitki türü karş›s›nda bütün yorgunluklar›m›z› unuttuk. Her tarafta meyan 
kökleri, kestaneler, ›hlamurlar Avrupa’n›n yetiştiremeyeceği yükseklikte 
idi. Yer yer, zamanla kofalm›ş gövdelerinde birkaç adam bar›nd›rabilecek, 
birkaç yüzy›ll›k muazzam kavaklar görülüyordu. Böylece akşama doğru 
Sapanca’ya vard›k, geceyi orada geçirmek üzere haz›rland›k.

Halk bizi iyi karş›l›yordu. Birkaç saat gittikten sonra, paras› ile her is-
tediğimiz zaman hayvanlar›m›za saman ve arpa buluyorduk. Ancak 
etraf›m›zda davran›şlar› şüpheli adamlar dolaşmaya başlad›. Biz de tedbi-
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ri elden b›rakmad›k. Birkaç derviş mezar› bulunan bir yerde konaklad›k ve 
hepimiz s›ra ile nöbet tuttuk. Uykumuz, çevredeki dağlarda yank›lanan ça-
kal sesleri ile bölünüyordu.

Gün ›ş›mas›yla birlikte Sapanca’dan ayr›ld›k ve bir dağ› t›rmanmaya 
başlad›k. Gözlerimizin önündeki manzaran›n güzelliğine az rastlan›rd›. 
Kendimizi bakir bir ormanda san›yorduk. Yol, şelaleler, kayal›klar ve içine 
girilmez ağaçl›klar aras›nda y›lankavi k›vr›l›yordu. Bir dönemeçte bir atl›ya 
rastlad›k, yüklerimize kötü kötü bakt›. Mösyö Bourlier hemen tabancas›n› 
çekti ve ‘Haydi! Haydi yoluna!..’ diye bağ›rarak adam›n yüzüne doğrulttu. 
Adam bir süre tereddüt etti sonra birdenbire çak›ll› ve dar bir yola at›larak 
gözden kayboldu.”

Evliya Çelebi (1611-1684)
“Bu ‹zmit Kalesi ‹stanbul Rumlar›n›n elinde iken Orhan Gazi zaman›nda 

fethedilmiştir. Fethinde zorluk çekildiği için fetihten sonra kalesi yer yer 
y›kt›r›lm›şt›r. Bundan maksat, kâfirlerin tamah›n› kesmek, onlar› bir daha 
bu kaleyi almak hevesinden vazgeçirmektir. Halen y›k›nt› art›ğ› olarak de-
niz k›y›s›nda dört köşe, bir kap›l› büyük bir kulesi var. ‹çinde dizdar› ve ne-
ferleri var ise de içi gemi alay› ve kerestelerle doludur. Orhan bu kaleyi fet-
hetmek için önce Koca Bey’i kumandan tayin ederek ‘‹znimdir, var git’ bu-
yurmuşlar, işte ‘‹zmit’ de ‘iznim git’ sözünün değiştirilmesinden meydana 
gelmiştir derler. Baz›lar› da ‘izmagit’ veya ‘izimgit’ derler. Fetihten sonra 
yine Koca Bey kumandan olarak Klipo vilayetini fethederek ad›na Kocae-
li demiştir.

Fatih Sultan Mehmed Han, Anadolu eyaletleri-
ni yazd›ğ› s›rada ‹zmit’i de Anadolu’dan bir sancak 
olarak yazm›şt›r. Zaman›m›zda buras› üç tuğ-
lu vezirlere arpal›k olarak tahsis edilirdi. Padi-
şah taraf›ndan 26.526 hass-› hümayunu, 35 ze-
ameti, 187 t›mar›, çeribaş› ve alaybeyi vard›r. 
350 akçelik itibarl› kazad›r. Kad›l›ğ› setrelik 
5.000 kuruş olur. Paşal›ğ› senede 20.000 kuruşa 
var›r mamur ve bak›ml› bir büyük şehirdir. ‹ske-
lesi büyük bir limand›r. Say›s›z tüccar› vard›r. 
Bir yeniçeri serdar›, bir sipahi 
kethüdas›, bir müftüsü, bir 
nakibü’l-eşraf› vard›r. Ayan 
ve eşraf› çoktur. Çoğu ke-
reste tüccar›d›r ki, çeşit çe-
şit ipekli elbiseler giyerler. 
Muhteşem yeniçeri oturak-
lar›, korucular› vard›r. Bu 
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şehrin 3.500 mükellef, süslü, kat kat, bağl›, bahçeli mamul ve k›rm›z› kire-
mit örtülü evleri vard›r. 

Mükellef saraylar›n›n en muntazam› Bağdat fatihi Dördüncü Murad 
Han’›n saray›d›r ki, bağ ve bahçeli büyük bir sarayd›r, özelliklerini saymak-
ta dil aciz kal›r. Hâlâ padişahlara mahsustur. Bahçe üstad› ve iki yüz bos-
tanc› neferleri vard›r. 

Paşa saray›, Alt›ntopoğlu evi, Serdar Solak evi ile şehir yirmi üç mahalle-
dir. Üç mahallesi H›ristiyan, bir mahallesi Yahudi’dir. Yirmi üç camisi vard›r. 
En eskisi çarş› içindeki Mahkeme Camii olup bir minareli, örtülü, ayd›nl›k 
bir camidir. Bu camiyi Süleyman Han’›n vezirlerinden Pertev Paşa burada 
yedi sene süren hâkimliği s›ras›nda yapt›rm›şt›r. Ş›k ve süslü güzel bir ca-
midir. Mimar Sinan taraf›ndan yap›lm›şt›r. Bundan başka Mehmed Bey Ca-
mii, Alâeddin Bey, Abdüsselam Bey camileri de Mimar Sinan yap›s›d›r. Mes-
citleri de vard›r. Darü’l-hadis’i ve Dârü’l-kurra’s› yoktur. Hamamlar›ndan 
Pertev Paşa Hamam› ki; suyu, havas›, binas›, elbiseleri ve dellaklar› güzel-
dir. Rüstem Paşa Hamam› bu da, Pertev Paşa hamam› da Koca Mimar Sinan 
Ağa’n›n elinden ç›km›şt›r.

Hanlar›n›n en mükemmeli Pertev Paşa Mihmanhanesi’dir. Gelip giden-
ler için yap›lm›ş yetmiş ocak bir hand›r ki, binas› kâgir, tulüz kubbe ve kur-
şunludur. Hanlardan başka iskele, baş›nda say›lar› iki yüzü bulan kereste 
ve diğer eşya depolar› vard›r. Çarş›s› 1.100 adet sanat ehlinin dükkânlar›n› 
içine al›r. K›rk kadar da nak›şl› kahvehaneleri vard›r ki, civanlar› ile meşhur 
kahvelerdir. Bu şehrin kâgir bedesteni yoktur. Fakat tüccar hanlar›nda bü-
tün k›ymetli eşyalar› bulmak mümkündür. Hünkâr saray› yak›n›nda devlet 
tersanesi vard›r.

Şehrin bütün evleri yüksek tepeler üzerine yap›lm›ş olup k›ble taraf›ndan 
denize bakar. Sokaklar› baştan başa beyaz taş ile kald›r›m döşelidir, evler 
arkalar›n› dağlara yaslam›şt›r. Dağlar›n üzeri bağlard›r. Hava ve suyunun gü-
zelliğinden halk› sağlam ve kuvvetlidir. Yüzlerinin rengi beyazd›r.

Evvela doğu taraf›ndaki dağlara ‘Ağaç Denizi’ derler. ‹çinde insan kay-
bolur. Göklere yükselmiş öyle ağaçlar vard›r ki, gölgelerinden on bin ko-
yun gölgelenir. Güneş tesir etmez s›n›rs›z dağlard›r. Tahtalar› biçecek su ile 
dönen b›çk› değirmenleri vard›r. Bu dağlarda elli arş›n yüksekliğinde direk 
keserler. Rumeli ve Balvan direkleri ünlüdür. ‹zmit gölcüğünün bittiği yer-
de, deniz k›y›s›nda çok meşhur tuzlas› vard›r. Tuzunun son derece lezzetli 
olmas›n›n yan› s›ra ayr›ca tuz emini bulunur. Şehirdeki cami çeşmelerinden 
akan sular› hayat suyu gibidir…”

Kâtip Çelebi (1635-1648)
“Marmara Denizi’nin 100 mil kadar doğu ucu körfezinde, sursuz büyük 

bir şehirdir. Kocaeli Sancağ›’n›n merkezidir. Sancakbeyi bu şehirde oturur. 
Büyük bir iskelesi, camileri, hanlar›, bir koruluğu, bir Sultan Köşkü ve bu 
köşkü çevreleyen bahçeleri vard›r. 
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Şehirde Rüstem Paşa, bir han ve bir aşevi yapt›rm›şt›r. Aşevine uğrayan-
lar, kimlikleri sorulmadan sofraya al›n›rlar. Ayr›ca Rüstem Paşa bu şehre bir 
de görkemli cami yapt›rm›şt›r.

‹lçenin çevresi ekinlerle donat›lm›ş ve yemyeşildir. Yöre, ‘ağaç denizi’ 
ad›n› hak etmiştir. Orman›n s›n›rlar›, şehrin yerleşim alan›n›n s›n›rlar›yla 
kesişir.” 

Eremya Çelebi Kömürcüyan (1650)
“‹zmit’ten Doğu ve Orta Anadolu’yu ‹stanbul’a bağlayan yollar geçer. 

Doğudan ve güneyden gelen çeşitli ticari mallar ‹zmit üzerinden ‹stanbul 
liman›na geçirilmek üzere Üsküdar’a sevk edilirdi. ‹zmit ve çevresindeki ve-
rimli topraklarda tar›m ve hayvanc›l›k yap›l›r, saray ve ‹stanbul’un iaşesi için 
buradan gemilerle ‹stanbul’da odun iskelesine tavuk, s›ğ›r ve odun taş›n›r.”

Guillaume Grelot (1677)
“Bir buçuk fersahtan daha geniş olmayan ‹zmit Körfezi iki k›y›s›ndaki 

çeşitli k›vr›mlar›n yaratt›ğ› güzel manzaras› ile oldukça uzundur. Türklerin 
‹zmit ad›n› verdikleri bu şehir, oldukça büyük ve kalabal›k olup nice Rum 
kilisesi, güzel camiler, birçok han ya da kervansaray, çok say›da pazar ile 
hal veya çarş›lara sahip. Rum, Ermeni, Yahudi ve Türklerden oluşan 30,000 
nüfusun neredeyse tamam› şehire büyük bir canl›l›k getiren ipek, pamuk, 
yün, kumaş, meyve, çanak, çömlek ve cam, vb. ticareti ile geçinirdi. 

Büyük gemiler, kay›klar ve ‹stanbul tüccarlar›n›n diğer tekneleri ‹zmit’te 
inşa ediliyor ancak sivil ya da askeri aç›k deniz teknelerinin yap›m›nda çok 
iyi değiller. Burada çok yüksek bordal›, oldukça büyük tekneler ve ayn› 
zamanda kolay al›nabilen olağanüstü 
yelkenliler inşa ediliyor. 

Ben orada iken üç y›lda tamamla-
nan iki tanesi, ilk yolculuklar›n› yap-
mak üzere ‹stanbul’a yükleme yapma-
ya gönderildi. Bu ikisi şehir halk›n›n 
büyük ilgisini çekmişti; limandaki 
diğer teknelerin her biri onlar›n 
yan›nda bir kay›k gibi kalm›şt›. Onlar› 
iskeleye ya da buran›n camisine yak›n 
Kurşiu (Karş›/Çarş› ?) Liman›’na çek-
mişler ve Mekke’ye doğru çevirmiş-
lerdi. Yeni teknelerde gelenek oldu-
ğu üzere mahalle imam› gelerek aç›l›ş 
duas›n› yapm›şt›. Sonras›nda imam ve 
halk›n iyi yolculuklar dileyen binlerce 
hay›r duas› ard›ndan yüklenmişlerdi. 

Guillaume Grelot (1677)
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Her ikisi de demir alarak M›s›r’a doğru yola ç›km›şlar ancak Çanakkale 
Boğaz›’n› geçtikten hemen sonra Maltalı bir korsan yollar›n› keserek mü-
rettebat› ile birlikte Malta’ya götürmüştü…

Nikomedia’n›n bat›s›nda, körfezin sonunda, sağ k›y›da mineral bir 
kaynak var. Alüminli olduğunu san›yorum. Rumlar ve Türkler bu kaynak 
hakk›nda mucizeler anlat›yorlar. Gruplar halinde her yerden buraya geliyor-
lar. Anlatt›klar›na göre bu sular›n nerdeyse iyileştiremediği hastal›k yok. Kü-
çük bir dağa bağl› bir kayan›n dibinde doğup Körfez’e doğru ak›yor.”

Cornelius le Bruyn (1678)
“Son derece büyük bir şehirdir. Nüfusu yaklaş›k 30.000 kişidir. Şehrin 

nüfusunu Türkler, Rumlar ve Ermeniler oluşturur. Türklerin çoğu ipek tica-
reti ile uğraş›rlar. ‹pek ticaretinin yan› s›ra dokumac›l›k, çinicilik ve cam iş-
çiliği de yayg›nd›r. Buraya gelen tacirlere ipek, pamuklu kumaşlar, çanak, 
çömlek ve cam gibi eşyalar satarlar.

Şehirdeki camiler, hanlar, kervansaraylar, çarş›lar ve Rum kiliseleri çok 
zengindir. Şehirde bir de tersane olup burada ‹stanbul ve ‹zmit aras›nda iş-
leyen yük ve ticaret gemileri ile sandal ve kay›k inşa edilmektedir… 

Özellikle tepelerin üzerine yap›lanlar olmak üzere tüm evlerin 
ağaçland›r›lm›ş bahçe ve avlusu var. Üzüm asmalar› çardaklar halin-
de dizilmişler, bu da çok sevimli bir görüntü veriyor. Şehir, kesinlikle iyi 
konuşlanm›ş, çevresi oldukça iyi ekili, tepeler bahçe ve bağlarla kapl› ve 
körfezin karş› taraf›ndaki bölge görülebilecek en güzel yerlerden biri.

Dükkânlar deniz boyunca dört ya da beş cadde oluşturmuşlar ve hepsi 
kervansaraylar›n çevresine inşa edil-
mişler. Evlerin neredeyse tamam› 
tepelerin şişkin yamaçlar›nda, Hristi-
yanlar tepede oturuyorlar, Türkler ise 
yukar›lara ç›kma konusunda isteksiz-
ler. Şehrin hiç r›ht›m› yok, ancak tek-
nelerin ‹stanbul’a gidecek yüklerini 
boşaltmak üzere bağlad›klar› köprü 
şeklindeki ağaç iskeleler mevcut çünkü 
burada önemli bir ticaret var... Yol-
cular burada binek hayvanlar›n› terk 
ederek, Üsküdar’a kadar gemilerle 
gidiyorlar. Burada büyük tekneler inşa 
ediliyor, ayr›ca önemli bir ağaç ticareti 
var ve körfezin doğu ucundaki tuzla-
lardan tuz elde ediliyor.”

Cornelius le Bruyn (1678)
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Paul Lucas (1691)
“‹zmit, körfezde yaklaş›k 1.600 m yüksekliğinde bir tepenin yamac›nda 

kurulmuş, uzaktan bir anfiteatr görünümündedir. Tepe üzerinde Bitinya 
kral saraylar›n›n kal›nt›lar› bulunmaktad›r. ‹zmit’in etraf› ormanlar, tar›m 
ve hayvanc›l›k yap›lan köyler ile doludur. Çok iyi şifal› sular› vard›r. Halk iç-
melere senede iki defa gelir ve şehir çok kalabal›k olur. O zamanlar padi-
şah buraya iki bin kişilik bir koruma kuvveti gönderir.”

Charles de Peyssonel (1745)

“Vranca’dan Nikomedia’ya kadar hiçbir yerleşim görmedim; bununla 

birlikte toprağ›n ekili ve ağaç kapl› olduğu görülmeye başlan›l›yor, özel-

likle uzun süredir böyle olduğu belli olan bir toprak parças›, Nikomedia’ya 

birkaç mil kala belirgin şekilde körfeze doğru uzan›yor. Nikomedia’y› göz-

lerden sakl›yor, ancak sağa sapan yolu takip edip oray› geçtikten sonra 

şehri bu noktadan görebilmek olas› ve harita üzerinde incelemekten daha 

heyecan verici. Gerçek bir liman, neredeyse oval bir hisar ki pek güvenli.

Le Bruyn’un Seyahatleri’nin birinci cildinde oldukça detayl› görülece-

ği gibi Türkler, bu kara parças›n›n camideki ibadetten dönen bir dervi-

şin, Cebrail’in emri ile kaftan›n›n cebinde saklad›ğ› ve önüne doğru denize 

döktüğü toprağ›n mucizevî şekilde oluşturduğu yol üzerinden boğaz› ge-

çerken suyun ortas›na geldiğinde Tanr›’n›n karş› yöndeki toprak parças›n› 

önüne kadar uzatmas› ile oluştuğuna inan›rlar.”

William George Brown (1797-1802)

“Haziran ay›n›n ilk günlerinde ‹stanbul’dan ayr›larak Nicomedia’ya 

(‹zmit) doğru yola ç›kt›m. Başkente oldukça yak›n olan Üsküdar, Kartal, Geb-

ze, ‹zmit işlek bir yol üzerinde, yoğun nüfuslu, her türlü erzağ›n ve olağan 

tüketim maddelerinin bulunduğu kasabalard›r. Üsküdar ve ‹zmit aras›ndaki 

toprak, parlak ve verimli; bol arpa (kimisi daha 20 Haziran’da olgunlaşm›şt›) 

yan› s›ra çavdar, soğan ve mercimek mahsulü elde ediliyor ancak buğday gö-

rülmüyor. Kasaba ve köylere yak›n yerlerde meyve ağaçlar› gördüm. Toprak 

k›smen kayal›k, k›smen killi ve aral›kl› olarak kireç taş›.”

Richard Pococke (1740)

“Bugün buray›, bir zamanlar ›rmak buradan geçtiği için eski 
Sacari’nin (Sakarya) köprüsü olarak tan›ml›yorlar. Bu yakada keşfettim 
ki tüm çiftçiler Yeniçeri, sebebi ise ‹stanbul’a yak›nl›ğ› ve atalar›n›n bu 
nedenle buraya yerleşmiş olmalar›. Türbanlar›n›n etraf›na sard›klar› ku-
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maş bir fes ile diğerlerinden ay›rt 
ediliyorlar. 9’unda yolumuza de-
vam ettik. Sapanca Gölü, vadiyi 
bölen tepelerin güneyinde kal-
makta, tepelerden kuzey taraf›na 
yaklaş›k yar›m fersah genişliğin-
de ve iki fersah uzunluğunda. 
Aralar›nda kocaman sazanlar›n 
da bulunduğu çok çeşitli bal›k 
tutulabiliyor ve bunun için, yek-
pare ağaçtan oyulmuş tekneler 
kullan›l›yor. Bu gölün k›y›s›nda 
‹stanbul’a giden bütün yollar›n ve 
dolay›s›yla yolcular›n kavuştuğu, 

küçük Sapanca şehri var.”

John Galt (1810)
“Güzel bir yolculuktan sonra 

ertesi sabah ‹zmit’e vard›k. Gemi-
ye doğru gelen insanlar›n tamam› 
Türk’tü ve Rumlar’da dahi görme-
diğimiz gerek bize gerekse birbirle-
rine karş› tav›rlar› ile bizi şaş›rtt›lar. 
Bir ç›kar gözetmeksizin ya da en 
az›ndan eşyalar›m›zla ilgilenmek-
sizin büyük bir sayg›yla hareket et-
tiler. Yar›m saat sonra ise genç bir 
Rum gemici, ne denli aşağ›l›k barbar 
olduğumuzun fark›nda olduğunu 
bize göstermek için elinden gele-
ni yaparken, mürettebattaki diğer 
Rumlar da sorular›n› yan›tlad›kça, 
hakk›m›zdaki her şeyi öğrenmek 
çabas› içindeydiler. Aralar›ndaki 
Türkler ise törensel ciddiyetleri-
ni korudular. Gemi olas›l›kla otuz 
ton ağ›rl›ktan fazla olmasa da ik-
ram ettikleri kahve sanki bir vezi-
rin huzurundaym›şças›na bir düzen 
içinde sunuldu.”

Richard Pococke (1740)

John Galt (1810)
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Albay William Martin Leake 
& General Koehler (1800)
“Kirpi’ye (Kerpe) yolculuğumuz 

s›ras›nda bir macera yaşamad›k, eli-
mizdeki fermanlar bize arzu ede-
bileceğimiz tüm sayg›y› sağlad›. 
Bölgenin insan› çal›şkan ve uysal 
Türkler’den oluşuyor. Toprak son-
suz ve iyi ekilmiş ve orada burada-
ki çitlerlerle çevrili ağaçlar›n görün-
tüsü ‹ngiltere’yi oldukça and›r›yor. 
Çok say›da köy var, küçük evler ah-
şaptan yap›lm›ş ve zemine oturtul-
muş direkler üzerinde yükseliyorlar, 
alt kat ah›r olarak kullan›l›yor. Zira-
at aletleri de sayg›nl›k uyand›r›yor. 
Alçak derinlikte alt› ya da sekiz 
öküz taraf›ndan çekilen, teker-
lekli sabanlar gördük. ‹ş, düzen-
li yap›lm›şt›. ‹klime uygun y›ğ›lm›ş 
samanlar dikkatimizi çekti. Ortaya 
büyük bir direk dikilmiş ve saman 
onun etraf›na pek s›k› olmayan şe-
kilde yerleştirilmiş, en üst nokta 
da güzel bir dam örtüsü şeklinde 
oluşturulmuş. Bu tür düzenleme-
nin s›cağa karş› olduğunu düşün-
düm ayr›ca rüzgâr›n şiddetine karş› 
da dayan›kl›. Hem Amerika hem de 
Avrupa k›tas›nda çok dolaşm›ş olan 
arkadaş›m, adam›z d›ş›ndaki hiç-
bir ülkede böylesi güzel bir k›rsal 
görüntüyle karş›laşmad›ğ›n› söy-
ledi. Bölgenin insanlar› da olduk-
ça zengin görünüyorlar. Ancak 
Asya’daki Türkler, al›şkanl›k ve ha-
reket tarzlar›nda Avrupal›lardan 
oldukça farkl›d›rlar. Toprak hala 
hükümdar›n mülkiyeti ve miras ola-
rak devredilemez konumda.”

Kocaeli Rehberi

Albay William Martin Leake (1800)

General Koehler (1800)
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Arşivlerimiz ve Tarihi
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‹zmit şehri hakk›nda en ayr›nt›l› bilgiler seyahatnamelerde ve özel-
likle tahrir, avâr›z, nüfus defterlerinde bulunmaktad›r. Günümüz-
de 12 ilçesiyle büyük bir şehir halinde olan Kocaeli bölgesinin mer-

kez şehri eski kaynaklarda ‹zmit Sancağ› olarak geçer. Başbakanl›k Os-
manl› Arşivi’ndeki belgelerde Kocaeli Bölgesi’ni araşt›r›p incelemek iste-
diğimizde Kocaeli’nin en eski yerleşim yerleri olan ‹zmit Sancağ›, Gebze, 
Kand›ra ve Karamürsel kazalar› ile ilgili binlerce vesika karş›m›za ç›k›yor. 
Milyonlarca belgenin hâlâ tasnif edilmeyi beklediği arşivlerimizde gün 
yüzüne ç›kan bilgiler sadece eski yerleşim yerleri hakk›nda bilgi vermek-
le kalm›yor, ayn› zamanda yeni kurulan ilçelerimiz için de kaynak teşkil 
ediyor. Gelin, Kocaeli’ye arşiv belgeleri ve tarihi kaynaklar ›ş›ğ›nda daha 
yak›ndan bakal›m. 

‹zmit ad›yla “Osmanl›’n›n ilk sancak merkezi”dir Kocaeli. Sanayi, bilim, 
teknoloji, kültür ve turizmde bir marka olurken çok önemli tarihi süreç-
ler yaşam›şt›r. Bu topraklara değer katan hadiseler hiç de az değildir… Ta-
rihte isim yapm›ş Fatih Sultan Mehmed Han, Hannibal ve Konstantin gibi 
isimler ‹zmit’te vefat etmişlerdi. 1514’te Çald›ran seferine ç›kan Yavuz Sul-
tan Selim iki gün ‹zmit’te kalm›ş ve Tâcîzâde Cafer Çelebi taraf›ndan ka-
leme al›nan ilk mektup yine buradan Şah ‹smail’e gönderilmişti. Kanunî 
Sultan Süleyman her iki ‹ran seferinde de (I534 ve 1548) ‹zmit menzilin-
de konaklam›şt›r. Cumhuriyet rejimi de 29 Ekim’den 9 ay önce 16 Ocak 
1923’te Atatürk taraf›ndan ilk kez ‹zmit’te aç›klanm›şt›.

‹zmit, Kand›ra, Karamürsel ve Gebze’nin tarihi geçmişini bilmeden bu-
günkü Kocaeliyi anlamak mümkün değildir.

1924’te “Kocaeli” Oldu
Kocaeli, ad›n› bölgenin Osmanl› dönemindeki fatihi Akça Koca 

Gazi’den alm›şt›r. 20 Nisan 1924’te de, onun ad›na nispeten yöreye “Koca 
‹li” anlam›nda Kocaeli ad› verilmiştir.

1078 y›l›nda Anadolu Selçuklular› taraf›ndan fethedilen Kocaeli, Or-
han Gazi zaman›nda 1326-1330 y›llar› aras›nda Akça Koca taraf›ndan Os-
manl› topraklar›na kat›ld›. Bu döneminde, 1326’da, ilk Kaptan-› Derya Ka-
ramürsel Alp taraf›ndan şimdiki Karamürsel’in k›y›s›nda tersane ve donan-
mas› kurulmuştu. 

Osman Gazi’nin 1300 y›l›ndan Bizansl›lara karş› başlatt›ğ› gaza müca-
delelerinde, yan›nda Akça Koca, Samsa Çavuş, Aykut Alp, Gazi Abdurrah-
man ve Konur Alp gibi silah arkadaşlar› bulunuyordu. 

Müverrih Âş›kpaşazâde bu kahramanlar› şöylece tasvir eder: “Bu ga-
ziler düşmanla öylesine tutuşmuşlard› ki gecelerde uyku uyumazlard› ve 
gündüz de at s›rt›ndan inmezlerdi”.

Arşivlerimiz ve Tarihi Kaynaklar Işığında Kocaeli
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1339’da Rumeli fatihi şehzade Süleyman Paşa, ‹zmit’in ilk sancak beyi 
oldu. Çelebi Mehmed (1413-1421) döneminde, 1420’de ‹zmit Sancağ› Ana-
dolu Eyaleti’ne bağland›. ‹zmit’in Kocaeli Sancağ› olarak Cezayir-i Bahr-i 
Sefid Eyaleti’ne bağlanmas› Sultan Dördüncü Murad dönemine (1623-
1640) rastlar. Bu dönemden sonra şehir, büyük gelişim gösterdi ve önem-
li bir merkez olarak birçok bak›mdan mamur hale getirildi. Şehrin her kö-
şesine köprü, mektep, medrese, çeşme, han, hamam, tersaneler, sanayi ku-
ruluşlar›, cami ve saraylar inşa edildi. 

Nikomedia’dan ‹zmit’e 
Yap›lan araşt›rmalar sonucunda, ‹zmit ve civar›nda, yaklaş›k olarak 

M.Ö. 3000’den itibaren insanlar›n yaşamakta olduğu ortaya ç›km›şt›r. Gü-
nümüze kadar devaml› iskân edilmiş olan ‹zmit’e ait ilk bulgular, M.Ö. 12. 
yüzy›la kadar dayanmaktad›r. Bu tarihlerde Frigler bölgeyi ellerinde tut-
muş; ard›ndan Yunanistan’›n Megara şehrinden kendilerine yeni bir yer 
aramak için ç›kan göçmen bir grup, şimdiki Başiskele mevkiinde Astakoz 
ad›n› verdikleri şehri kurmuşlard›r. Trakia Kral’› Lysimakhos’un Astakoz’u 
tahrip ettirmesiyle bugünkü ‹zmit’in de üzerinde bulunduğu yamaçlara, 
Nikomedia ad›nda yeni bir şehir kurulmuştur. M.Ö. 262 y›l›nda şehri inşa 
ettiren Büyük ‹skender’in, Anadolu’yu zapt etmekle görevli kral› Nikome-
des, şehre eşinin ismini vermiştir. Giderek yükselen Bitinya Krall›ğ›’n›n mer-
kezi Nikomedia, büyük bir Hellenistik şehir olmuştur. 

Bitinya Krall›ğ› imtiyazl› bir eyalet olarak M.Ö. 91-94 y›llar›nda Roma 
‹mparatorluğu’na bağlan›nca ‹zmit 20 y›l boyunca bu eyaletin merkezi ola-
cak, imparatorluğun ikiye ayr›lmas›ndan sonra da Bizans egemenliğine ge-
çecekti. 

M.S. 284 y›l›nda imparator Diokletionus, Nikomedia’y› yeniden başkent 
yapm›şt›r. Onun zaman›nda Nikomedia, Roma, Antakya, ‹skenderiye’den 
sonra dünyan›n dördüncü büyük şehridir.

Nikomedia ad›, Araplar ve Selçuklular dönemlerinde Nikumidiya’ya dö-
nüşmüş, Osmanl›lar’›n ilk dönemin-
de ise ‹znikumid, bir süre sonra da 
‹znikmid olmuştur. Türkçe kaynak-
larda da ad› ‹znikmid olarak geçen 
şehrin ismi, zamanla ‹zmit biçimini 
alm›şt›r.

Bölgeye daha sonra verilen Koca-
eli ad› ise, Osman ve Orhan Gazi dö-
neminde yöreye ak›nlar düzenleyen 
ve fetihten fethe koşan Akça Koca 
Gazi’nin ad›ndan kaynaklanmaktad›r. 
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Akça Koca Kimdir?
Osman Gazi ve Orhan Gazi devirlerinin meşhur cengâverlerindendir. 

Bu ilk fütuhat asr›n›n kumandanlar›ndand›r ve bir Osmanl› ak›nc› beyidir. 
Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir.

Vefat›nda vasiyeti üzerine Kand›ra’da bir dağ baş›na defnettiler, kabri 
as›rlar boyunca bir ziyaretgah oldu. 

Akça Koca, Osman Gazi’nin yak›n arkadaş› ve kumandanlar›ndand›. 
Sakarya çevresi ile ‹zmit taraflar›na ak›nlar yapt› ve birçok Bizans kalesini 
fethetti. Ermenipazar› ve Kand›ra’y› ald›. Konur Alp ve Abdurrahman Gâzî 
ile beraber Samand›ra ve Aydos kalelerini fethetti.

Osman Gâzî’nin oğlu Orhan Bey’e şehzadeliğinde lalal›k eden Akça 
Koca, ‹zmit üzerine ak›nlarda bulunurken 1328’de Kand›ra yak›n›nda vefat 
etti. Daha sonra ‹zmit fethedilince Akça Koca’n›n ismine nispetle buraya 
Kocaeli denildi.

Akça Koca’n›n oğlu Hac› ‹lyas ve torunu Gebze kad›s› Fazlullah, Osmanl› 
Devleti’nde mühim hizmetlerde bulunmuşlard›r.
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‹slâm fetihlerinin ‹stanbul’a yönelmesi ‹zmit’i de etkilemişti. ‹lk ola-
rak Hz. Muâviye zaman›nda (674) ‹stanbul’a gelen Müslüman donanmas› 
‹zmit’i kuşatt›ysa da bir sonuç alamad›. Halife Mehdî-Billâh döneminde oğlu 
Hârûnürreşîd’in kuşatmas› (781-82) s›ras›nda ‹zmit ilk defa ‹slâm ordular› 
taraf›ndan karadan Khalkedon’a (Kad›köy) kadar olan bölge fethedildi.

Haçl› Tahribat›
Kutalm›şoğlu Süleyman Şah Nikomedia’y› fethederek (1078) devlet 

merkezi yapt›. Ancak 1085’te şehir yeniden Bizans’›n hâkimiyetine geçti. 
K›sa süre sonra Haçl› seferlerinin başlamas› ile de Haçl›lar ‹zmit’e yerleş-
tiler (1096). K›sa bir süre Selçuklu hâkimiyetinde kalan ‹zmit IV. Haçl› Se-
feri s›ras›nda Latinler taraf›ndan yeniden ele geçirilerek tahrip edildi. Sel-
çuklular, başkenti Konya’ya aktard›lar. Şehir birkaç defa Bizans ve Latinler 
aras›nda el değiştirdi ve 1228’de Bizans hâkimiyetine geçti.

Osmanl› Beyliği’nin Anadolu’nun kuzey-bat›s›nda yay›lmaya 
başlamas›yla Türk ak›nlar› Nikomedia’ya kadar uzanm›şt›. Osman Gazi dö-
neminde Kocaeli’de fetihler Akça Koca, Konur Alp, Karamürsel gibi komu-
tanlarla ilerliyordu. ‹zmit ve çevresi Orhan Gazi devrinde 1326-1327 y›llar› 
aras›nda Akça Koca Bey taraf›ndan fethedildi. 

Ayan Gölü, Kand›ra, Karasu komutan› Akça Koca Bey, Nikomedia’ya 
kadar bütün obalar› fethetse de şehre girememişti. Yeni bir Nikomedia 
ak›n›na ç›kacakken 1326 y›l›n›n ocak ay›nda Akçatepe’deki otağ›nda vefat 
etmişti. Akça Koca’n›n vefat› (1328) üzerine ak›nlara ara verildi. 

1331 y›l›nda ‹znik’in fethinin ard›ndan, ‹stanbul yolundaki Nikomedia’ya 
s›ra gelmişti. ‹znik kuşatmas›nda Nikomedia kalesi de kuşat›lm›ş ama başar›l› 
olunamam›şt›. Orhan Bey’in komutanlar›yla yapt›ğ› Geyve toplant›s›nda 
Nikomedia’n›n fethine karar verildi. Ancak, Nikomedia’n›n Bizans impara-
toru savaş ya da bar›ş karar›n› getiren elçiye nezaketle karş›l›k verdi ve bir 
anlaşma yap›ld›. 

‹zmit’in Anahtar› Koyunhisar Oldu
Osmanl› kuvvetleri, Bizans imparatoru ile yap›lan anlaşmadan 3 y›l son-

ra ‹zmit’i yeniden kuşatt›lar (1337). Bizans, her f›rsatta Osmanl› Beyliği’ni or-
tadan kald›rmak istiyordu. Çeşitli entrikalara başvuran tekfurlar›n karş›s›nda 
Osmanl›lar kendilerini müdafaa mecburiyetinde kal›yorlard›. Bu sebeple fe-
tihler ve kuşatmalar mecburi bir hal al›yordu. ‹zmit Kalesi muhaf›z› Pale-
ologos hanedan›ndan Yuannis, şehrin idaresini kardeşi Prenses Marika’ya 
b›rakarak ‹zmit yak›nlar›nda bulunan Koyunhisar Kalesi’ne kaçt›. 

Orhan Gazi ve beraberindekiler ‹zmit’i kuşatmaya devam ederken Ay-
kut Alp ve Kara Ali Bey emrindeki kuvvetler de Koyunhisar› Kalesi üzeri-
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Osmanlı Dönemi’nde Kocaeli İli, Kastamonu Eyaletine
Bağlıydı

‹stanbul’un  1453 y›l›nda fethinden  sonra  Gebze 150 akçelik  

kaza merkezi  haline getirilmiştir. Gebze bölgesi  Osmanl› döne-

minde  Ordular›n Karargah  bölgesi olduğu için çok önem verilmiş-

tir. Kocaeli bölgesi ile Üsküdar’a kadar Kastamonu  eyaletine bağl› 

olduğunu  gösteren resmi arşiv belgesi’nin orjinal nüshas›.

“Eyalet-i  Kastamonu, Liva-i Kocaeli 

‹zmid maa nevahi-i Ayvac›k ve bağçecik ve Yeniköy

Nahiye-i Karamürsel, Yalakabad

Adapazar› maa Sapanca, Akhisar ve Geyve, Ab-› Safi, Sar›çay›r, Ta-

rakl› yenicesi, Dodurga, Hendek nam-› diğer Akyaz›, Karasu nam-› di-

ğer Pazarsuyu, Şeyhler”

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerin-
de Yer Alan, Hicri 1266 Tarihli 
Osmanlı Devlet Salnamesinden 
Bir Sayfa
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ne gittiler. Buray› fethettikten sonra harpte ölen Yuannis’in baş›n› ‹zmit 
önüne getirdiler. Kardeşinin kesik baş›n› gören Prenses Marika serbest 
b›rak›lmas› ve ‹stanbul’a gönderilmesi şart›yla şehri Orhan Gazi’ye teslim 
etti (1337). 

Osmanl›lar Bursa ve ‹znik kalelerinin fethinde olduğu gibi burada 
da anlaşma şartlar›na riayet ettiler ve hiçbir kimsenin can›na ve mal›na 
dokunmad›lar. Prenses Marika, maiyetiyle birlikte gemiye binerek 
‹stanbul’a gitti.

‹zmit’in fethi ile Kocaeli yar›madas› Osmanl›lar›n eline geçmiş oluyordu. 
Orhan Gazi, ‹zmit ve çevresinin idaresini oğlu Süleyman Paşa’ya b›rakarak 
Bursa’ya döndü. Süleyman Paşa Osmanl›’n›n ilk sancak beyi olmuştu. 

Hereke ve Yalova, Kara Ali Bey taraf›ndan fethedildi. Bu kalelerin iki 
defa fethedildikleri de kaydedilir. Ayn› sene içerisinde Orhangazi kasabas› 
da Türklerin eline geçti. Ertesi sene Gemlik Körfezi’nin kuzey sahilindeki 
Armutlu ve Anahor fethedilmişti (1339/1340).

Ankara Savaş›’ndan sonra diğer şehirler gibi ‹zmit de Emir Timur’un 
sald›r›s›na uğrad› ve yağmaland›. 1402’de Timur taraf›ndan surlar›n 
kuşat›lmas› s›ras›nda Timur ve Süleyman Çelebi aras›nda bir anlaşma yap›ld› 
ve kuşatma kald›r›ld›. Süleyman Çelebi Tarakya’da sultanl›ğ›n› ilan etti ve 
Pendik, Tuzla, Dar›ca, Gebze, Eski Hisar, Tavşanc›l, Hereke ve ‹znikmid’i 
yard›mlar›ndan dolay› Bizans’a geri verdi. Bu ikinci Bizans dönemi, 1403 
May›s’›ndan itibaren 7 y›l sürecekti. Ancak, bu fazla sürmeyecek, Musa Çe-
lebi Rumeli’ye geçerek ‹znikmid hariç Bizans’a terk edilen körfez bölgesi-
ni tekrar fethedecekti. 

1419 y›l›nda Gazi Timurtaşoğlu Umur Bey taraf›ndan kesin olarak Os-
manl› topraklar›na kat›lan şehir, tam 90 y›l sonra 14 Eylül 1509 depremiyle 
yerle bir olmuştu. Depremde ‹zmit’te 5 cami ve 300 ev bütünüyle ve şehrin 
deniz k›y›s›ndaki surlar› y›k›ld›. Aral›klarla 45 gün süren deprem s›ras›nda 
Gebze’deki camilerin tümü y›k›lm›şt›. 

‹stanbul’un Fethinde Kocaeli 
Seyyahlar taraf›ndan “ağaç denizi” olarak adland›r›lan ‹zmit ve çev-

resi, güney ve güney doğusundaki ormanlar sebebiyle 16 ve 17. yüzy›llar 
boyunca ilgi çeken bir yer olmuştur. Osmanl›’n›n donanmas›nda ve özel-
likle ‹stanbul’da ortaya ç›kan kereste ihtiyac› büyük oranda ‹zmit’ten 
karş›lan›yordu. ‹stanbul’un fethi öncesinde Rumelihisar›’n›n inşas›nda 
çal›şacak işçiler ‹znikmid’den getirilmişti. Kalenin yap›m›nda şehirden 
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getirinlen 1000 duvarc› ustas› ve 6.000 işçi görev yapm›şt›. Günümüz-
de Kaynarca’da metfun olan Mimar Muslihiddin taraf›ndan sürdürülen 
inşaat s›ras›nda, dağlar aras›ndan ‹stanbul’a şose yol yap›larak bütün iş-
ler dört ay gibi k›sa bir sürede bitirilmişti. ‹nşaatta kullan›lan kereste de 
‹znikmid’den getirilmiş, donanma için ‹znikmid ve Bursa’da 30 bin Forsa 
küreği yapt›r›lm›şt›. Buras›, ‹stanbul’un fethi üzerine başşehri Anadolu’ya 
bağlayan yollar›n ilk ve en önemli menzil şehri haline gelecekti. 

Tarihçi Kemal Paşazade, Fatih Sultan Mehmet Han’›n ‹stanbul’u fethin-
de Kocaeli’yi bir köprü olarak kulland›ğ›n› şöyle yazar: “Edirne’ye bir an 
önce erişmek mecburiyeti alt›nda olan Fatih Sultan Mehmet h›zla Bursa’ya 
geldiği zaman, Venediklilerin Çanakkale Boğaz›’n› kapatmalar› sebebiyle 
Gelibolu’ya geçmesi mümkün değildi. Çünkü o zamanlarda savaşacak kuv-
vette bir Osmanl› donanmas› yoktu. Fatih ‹zmit yolu ile ‹stanbul Boğaz›’na 
varacakt›.”

Fatih, Anadolu’nun güneyine ulaşmak üzere 1481 y›l› başlar›nda 
40.000 kişilik bir ordu ile Üsküdar’dan ‹znikmid’e doğru yola ç›km›şt›. 
Gebze yak›nlar›nda Hünkar Çay›r› denilen yerde ani bir rahats›zl›k geçir-
di ve kötü durumunu atlatamayarak 52 yaş›nda Kocaeli topraklar›ndaki 
otağ›nda vefat etti. Fatih’in vefat› ordudan gizlenmiş ve sultan›n naaş› giz-
lice ‹stanbul’a getirilmişti…

Yavuz Sultan Selim de ‹ran seferinde ‹znikmid’e uğram›şt›. Daha son-
ra Piri Paşa’y›, ‹znikmid tersanesini güçlendirmesi ve kuvvetli bir donanma 
yapmas› için görevlendirmişti. Hersek Ahmed Paşa’n›n da desteğiyle eski 
tersaneler ihya edildi, Gemlik ve Kefken’de yeni tersaneler aç›ld›. 

46 y›l saltanat süren Kanuni Sultan Süleyman da hükümdarl›ğ› s›ras›nda 
bir kez ‹znikmid’e gelmiş (4 Ocak 1536) ve üç gün kalm›şt›. Şehir, en parlak 
devrini Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşam›şt›. Bölge, ‹stanbul’un er-
zak ve iaşesini, kereste ve yakacak ihtiyac›n› sağlamakla kalmad›, ayn› za-
manda ‹stanbul ile doğu illeri aras›nda köprü konumunda olmas› yönüyle 
de önem kazand›. Anadolu’dan gelen kervanlar ‹zmit’e dağ›t›l›r; ağ›r yük-
ler, hayvans›z yolcular buradan gemilerle ‹stanbul’a geçerdi. Bu sebeple 
birçok han, hamam ve kervansaraylar şehre yay›lm›şt›r. 

Sultan Dördüncü Murad devrinde de ‹zmit’te imar faaliyetleri artm›şt›. 
‹zmit’te ilk Osmanl› saray› bu devirde yap›ld›. Sultan Abdülmecid taraf›ndan 
inşas›na başlanan ve Abdülaziz Han devrinde tamamlanan ‹zmit Kasr›, 
‹stanbul d›ş›nda kalan ve günümüze ulaşan nadir saraylardand›r. 

Yine ayn› devirde Venedikli Kaptan Hüseyin Paşa Karadeniz’i Sapan-
ca Gölü arac›l›ğ›yla ‹zmit Körfezi’ne bağlama işine bir kez daha girişti (11 
Mart 1591). ‹zmitli 30.000 işçinin görev ald›ğ› çal›şmalar üç gün devam et-
miş; ancak baz› toprak ağalar›n›n durumdan rahats›z olmalar› ve o s›ralarda 
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1719 Depremi

17 Ağustos depremi-

nin bir benzeri, 1719’da 

yaşanm›şt›. Merkez üssü 

‹zmit olan deprem, 24 May›s 

günü öğle vakti meyda-

na gelmişti. ‹zmit şehrinin 

beşte biri yerle bir olurken, 

Bizansl›lardan kalma su ke-

merlerinin beş tanesi de çök-

müştü. Depremde Yalova’n›n 

yar›s›, Karamürsel’in ta-

mam› y›k›lm›şt›r. Sapanca ve 

Düzce’nin de büyük hasara 

uğrad›ğ› âfet, 4.000’i ‹zmit’te 

olmak üzere, tamam› 6.000 

insan›n hayat›na mâl olmuş-

tu. Büyüklüğü 7.4 olarak 

tahmin edilen zelzele Saros, 

‹zmir ve Selanik’te de hisse-

dilmiş; artç› sars›nt›lar bir ay 

kadar sürmüştü.
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bölgede yay›lmaya başlayan veba 
salg›n› sebebiyle çal›şmalar durdu-
ruldu. 

Korkulan veba salg›n› 1592’de 
‹znikmid’e s›çram›ş, 6 ay bütün ge-
çiş yollar› ve dükkânlar kapat›lm›ş, 
ticaret felce uğram›şt›. 

16. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda görü-
len tabii afetlerden ve Anadolu’da 
yaşanan sosyal çalkant›lardan ‹zmit 
de etkilenmişti. 

Şiddetli geçen 1621 k›ş›nda, ‹zmit Körfezi’nin bitim yeri donmuş ve ge-
miler sefere ç›kamam›şt›. Temel gereksinim maddelerinin azalmas› sebe-
biyle fiyatlarda büyük art›şlar olmuş, bu durum halk ve askerler aras›nda 
hoşnutsuzluğa yol açm›şt›. S›k›nt›lar›n günden güne artmas› bir ayak-
lanmaya sebep oldu. Sultan Dördüncü Mehmed döneminde (1648-1687) 
ayaklanan Gürcü Abdünnebi, çevresine toplad›ğ› güçlerle ‹zmit üzerin-
den ‹stanbul’a yürüdü. Devlet, ‹zmit’te siperler kazd›rarak ve gemilerle 
‹stanbul’dan asker göndererek ayaklanmay› bast›rd›.

Başbakanl›k Arşivi Maliye’den Müdevver 9550 no’lu deftere göre 1777-
1787 aras›nda Kocaeli Sancağ›’na bağl› kazalar şunlard›: Üsküdar, ‹znik, 
Yalakabâd (Yalova), Sapanca, ‹znikmid (‹zmit), Geyve, Bazarşuyu, Şar›çay›r, 
Ab-› Safi, Akyaz›, Göreler, (Pazarköy Orhangazi). Cezayir-i Bahr-i Sefid 
Eyaleti’nin s›n›rlar›n›n genişlemesi nedeniyle, sancaklar› 17. yüzy›lda hasl› ve 
saliyaneli (y›ll›kl›) olarak ikiye ayr›ld›. Kocaeli Sancağ› hasl› sancaklardand›. 
Bu yüzy›lda Kocaeli Sancağ›’n›n 25 zeameti, 187 t›mar› ve 1 gemisi vard›. 

 Sultan ‹kinci Mahmud 1833 ve 1836’da iki defa ‹zmit’i ziyaret etmiş-
ti. Deniz yoluyla gittiği birinci gezisinde tersaneyi ve askerî birlikleri tef-
tiş etti ve henüz inşaat halinde olan feshâneyi dolaşt›. Kara yoluyla gittiği 
ikinci gezisinde ise şehzadeleri Abdülmecid ve Abdülaziz ile birlikte Fevzi-
ye Camii’nin aç›l›ş›n› yapm›şt›. 

1855 y›l›nda ‹stanbul-‹zmit aras› yeni gemi seferleri planland›. Şehir doğu 
bat› ticaretinin kap›s› haline geldiği için kervansaray ve han yap›m› artm›şt›.

19. yüzy›ldan itibaren ‹zmit yeni bir gelişme hamlesi yaşayacakt›. ‹kin-
ci Abdülhamid Han devrinden itibaren demir yollar› artm›ş, şehir art›k be-
lirli bir potansiyele sahip olmuştu. Ulaş›m yolu üzerinde olmas› ve merkeze 
yak›n bulunmas›n›n avantaj›yla da ticari faaliyetler gelişmişti.

‹zmit Sancağ› 19. yüzy›lda posta ve telgraf hizmetleri aç›s›ndan ileri bir 
düzeydeydi. 1833’te Üsküdar ‹zmit aras›nda ilk posta yolu hizmete girmiş-
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ti. Bu dönemde, sancağ›n tümünde 7 
postane vard› ve bunlardan 3’ü, Türk-
çe ve Frans›zca olarak uluslararas› dü-
zeyde hizmet görmekteydi.

Sultan ‹kinci Abdülhamid döne-
minde bağ›ms›z sancak olan ‹zmit’in 
ilk mutasarr›f› Selim S›rr› Paşa idi. 
‹zmit’te bay›nd›rl›k işlerine büyük 
önem veren Selim S›rr› Paşa, halk› 
imeceye teşvik ederek pek çok yol 
yapt›rd›, şehri s›tmadan korumak için 
batakl›klar› kuruttu. 

19. yüzy›l›n ortalar›nda, özellikle K›r›m Harbi’nden sonra, Kocaeli’ye 
çok say›da göçmen geldi. 1851-1855 aras›nda Tatarlar, 1855-1864 aras›nda 
da Çerkezler kara ve denizyoluyla gelerek Kocaeli’ye yerleştiler. Tatarlar 
körfezin güney k›y›lar› ile Köseköy dolaylar›na, Çerkezler ise Vezir Çiftli-
ği çevresine yerleştiler.

Tanzimat’tan sonra başlayan imar faaliyetleri ‹zmit’te de etkili oldu ve 
Serasker Süleyman Paşa buraya gönderildi. 1859’da Anadolu’da aç›lan ilk 
rüştiyelerden biri ‹zmit’te yer al›yordu.

19. yüzy›lda Kocaeli yöresi, denizle olan bağlant›s›n› ‹zmit Liman› ile 
sağlamaktayd›. Haydarpaşa’dan başlay›p Anadolu’nun içlerine uzanan 
Anadolu Demiryolu’nun yap›m› ise, yörenin ulaş›m olanaklar›n› büyük öl-
çüde art›rm›şt›.

1873’te Anadolu Bağdat demiryolunun ilk bölümü olan ‹zmit-
‹stanbul (Haydarpaşa) aras›ndaki demiryolu hatt› ayn› zamanda Bağ-
dat Demiryolu’nun ilk bölümünü oluşturmaktayd›. Bu ilk bölümden son-
ra 1889’da ‹zmit-Ankara Demiryolu’nun inşas› başlad› ve üç y›lda tamam-
land›.  Daha sonra, 1890’da ‹zmit Adapazar› tren hatt› hizmete girdi. Bu yol-
la Sultan Abdülaziz özel vagonla ‹zmit’e geldi. 1895’te Derince Liman›’n›n 
yap›lmas› ile ‹zmit, Anadolu’dan gelen ticari emtia ve zahire için bir depo-
lama merkezi haline gelmişti. ‹zmit, Berlin-Bağdat ve ‹stanbul-Hicaz De-
miryolu ulaş›m›nda önemini ise tarih boyu hep koruyacakt›.

1888 y›l›nda Dâhiliye Nezareti’ne (‹ç ‹şleri Bakanl›ğ›) bağl› bağ›ms›z bir 
sancak haline getirilen ‹zmit, idari bak›mdan bir Merkezliva, dört kaza ve 
on iki nahiyeye ayr›ld›. Toplam 606 köyü vard›. 

S›rr› Paşa’n›n mutasarr›fl›ğ› zaman›nda şehir daha da canlanm›şt›. 
Her ne kadar 1894 y›l›nda yaşanan deprem şehre büyük zarar verse de 
padişah›n özel iradesiyle tamiratlar yap›larak şehir eski haline getirilecekti.



Kanuni’nin Dört As›rl›k 
Kanal Projesi 

Osmanl› Devleti’nde kullan›lan 
kerestelerin iki kaynağ› vard›. Bilhassa 
donanman›n direk keresteleri Eflak 
ve Boğdan’dan, tekne ve güverte 
keresteleri de Kocaeli, Eskişehir ve Bolu 
taraflar›ndan getirilirdi. Bu kerestelerin 
nakli zahmetli ve masrafl› idi. ‹stanbul’un 
yakacak ve inşaat için gerekli kereste ve 
odun ihtiyac› da Kocaeli taraflar›ndan 
temin edilmekteydi.

‹şte bu gibi sebeplerden dolay› 
Sakarya Nehri’ni Sapanca Gölü’ne, 
Sapanca Gölü’nü de ‹zmit Körfezi’ne 
bağlayarak Marmara ve Karadeniz’in 
birleştirilmesi projesi ilk defa Kanunî 
Sultan Süleyman taraf›ndan ele 
al›nm›ş ve bunun için Mimar Sinan 
görevlendirilmişti. Mimar Sinan, 
Sapanca’dan ‹zmit Körfezi’ne kadar 
olan mesafede arazinin ölçüm, 
istimlâk ve tesviyesini yapm›ş, fakat 
savaşlar sebebiyle çal›şmalara devam 
edilememişti.

Kanal için ikinci olarak Sultan Üçüncü 
Murad Han (1574-1595) zaman›nda, 
1591 y›l›nda yeniden keşifler yap›lm›şt›. 
Sultan Üçüncü Murad Han ‹znikmid 
(‹zmit) sancak beyi ile ‹znikmid ve Sapanc› 
(Sapanca) kad›lar›na talimat göndermiş, 
Sakarya Nehri’nden Sapanca Gölü’ne ve 
oradan da ‹zmit Körfezi’ne kadar olan 
mesafenin ölçülmesi için bir mimar ve 
mühendisler heyeti görevlendirerek işin 
süratle hallini emretmişti. Kanal için 30 
bin amele bulunmas› kararlaşt›r›lm›ş 
ve hafriyat›n yap›lmas› ve takibi işi de 
Sokulluzade Hasan Paşa’ya verilmişti. 

Yine bu projeye dair Kocaeli beyi ile 
kad›s›na gönderilen diğer bir hükümde 
sultan›n projeye olan ilgisi şu cümlelerde 
daha iyi görülebiliyor:

“Kocaeli beyine ve kad›s›na hüküm 
ki: Sakarya Nehri’ni Sapanca Gölü’ne ve 
Sapanca Gölü’nü denize (Marmara’ya) 
ak›tmaya niyet edilip, ihtiyaçlar 
için taraf›mdan mimarlar ve ustalar 

gönderilmiştir. ‹zmit’ten bu mimar ve 
ustalar vard›ğ›nda zaman kaybetmeyip 
onlara yeterli miktarda binek ve yük 
hayvan› verilsin ve her türlü ihtiyaçlar› 
karş›lans›n. Onlarla var›p gerekenleri 
yapas›n›z. Bütün bu işler mühimdir, ihmal 
etmeyesiniz. Onlarla beraber var›p ölçüp, 
doğru bir tahmin ile muhtemel hususlar› 
bildiresiniz.” (21 Ocak 1591 Pazartesi/H. 
25 Rebiülevvel 999)

Bu ikinci kanal açma teşebbüsünde 
Sultan Üçüncü Murad Han çok gayret 
etmiş ise de baz› devlet adamlar›n›n 
birbirleri aleyhindeki entrika ve 
rekabetleri yüzünden bu proje de 
maalesef neticelenmeyecekti. 

Bu ikinci teşebbüsten altm›ş beş 
sene sonra, Sultan Dördüncü Mehmed 
Han, 1654 senesinde Hindioğlu isimli bir 
mühendisi bölgeye göndererek yeniden 
keşif yapt›rd› ama keşif raporunun 
olumsuz olmas› sebebiyle kanal›n 
aç›lmas› üçüncü defa olarak tehir 
edilmişti.

Sultan Üçüncü Mustafa Han devrinde 
de iki defa teşebbüste bulunulmuştu. 
Sultan, bu proje hakk›ndaki ferman›nda 
şunu söylemekteydi:

“Halk›m›n refah ve rahat›n›n 
sağlanmas› en büyük arzular›mdand›r. 
Bütün insanlara faydal› ve hay›rl› olacak 
olan Sapanca Gölü’nün suyunun ‹zmit 
Körfezi’ne ak›t›lmas› yeniden murad-› 
hümâyûnum olmuştur.”

Bu projelerde Sakarya Nehri hariç 
olarak sadece Sapanca Gölü’yle ‹zmit 
Körfezi’nin birleştirilmesi düşünülmüşse 
de beşinci defa olarak kanal aç›lmas› 
çal›şmalar› ertelenmişti.

1813 senesinde Kocaeli ve 
Hüdavendigâr (Bursa) sancaklar›nda 
mutasarr›f olan Vezir Hac› Ahmed Aziz 
Paşa, kanal işinin iktisadî bak›mdan 
önemini anlatan bir rapor yazarak Sultan 
‹kinci Mahmud Han’a takdim edecekti. 
Raporunda, Sakarya’n›n ç›kt›ğ› yere veya 
Beypazar› taraflar›na kadar düzenlenip 
temizlenmesi ile bu nehre civar olan 
yerlerin her türlü mahsulât›n›n kolayca 



Marmara’ya naklinin sağlanmas›n›n 
mümkün olabileceğini yazm›şt›. Sultan 
taraf›ndan mühendislerden oluşan 
bir heyet bölgeye gönderildi. ‹zmit ve 
Sapanca taraf›na gönderilen bu son 
keşif heyeti, icap eden araşt›rmalar ve 
tetkikleri yapt›. 

Sultan ‹kinci Mahmud Han, bu 
araşt›rma ve inceleme üzerine, kanal 
açma işini Aziz Paşa’ya vermiş ve 
kendisine bir hilat ile bir de iltifatl› 
ferman göndermişti.

Ferman›n gitmesinden hemen sonra 
haz›rl›klara başlansa da yirmi gün sonra 
Aziz Paşa’n›n ani vefat› ve devletin 
içinde bulunduğu s›k›nt›l› ve buhranl› 
günler projenin yine rafa kald›r›lmas›na 
sebep olmuştu.

Böylece, Kanunî Sultan Süleyman, 

Sultan Üçüncü Murad Han, Sultan 
Dördüncü Mehmed Han, Sultan Üçüncü 
Mustafa Han ve Sultan ‹kinci Mahmud 
Han ve son olarak Sultan Abdülmecid 
Han taraf›ndan gerçekleştirilmek 
istenen projeler bir türlü hayata 
geçirilemeyecekti. 

Dört as›r önce yap›lmas› planlanan 
bu proje acaba gerçekleştirilebilecek mi? 
Veya, bu projeler hakk›nda yetkililer ve 
ilgililerin ne kadar haberi var?

(Ömer Faruk Y›lmaz,
Yedik›ta Dergisi, say› 18)
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‹şgal Y›llar› ve Milli Mücadelede  Kocaeli 
Kocaeli ili, Milli Mücadele y›llar›nda yoğun siyasal olaylara şahit 

olan illerden biridir. Bunda, Osmanl›’n›n başkenti ‹stanbul’un yak›n›nda 
bulunmas›n›n ve Anadolu’ya geçişte bir köprü görevi üstlenmesinin bü-
yük pay› vard›r. Esas olarak Kocaeli Yar›madas›, coğrafi konumu itibar›yla 
Avrupa’y› Asya’ya bağlayan bir konumdad›r. Kocaeli bölgesi hem karayolu 
hem de Haydarpaşa Bağdat Demiryolu hatt›n›n geçtiği bir bölgedir. Ayr›ca 
o dönemlerde bu bölge üzerinden, ‹stanbul’dan Anadolu’ya denizyolu 
ulaş›m› da sağlanmaktayd›. Bunun yan›nda ‹stanbul ile Anadolu aras›ndaki 
haberleşme de bu bölge üzerinden yap›lmaktayd›. Şehir, stratejik önemi 
dolay›s›yla Birinci Dünya Savaş›’ndan sonra ilk işgale uğrayan illerden biri 
olmuştu. 

Kocaeli, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi günlerinde, bağ›ms›z 
‹zmit Mutasarr›fl›ğ› s›n›rlar› içinde idi. Oldukça geniş bir alan› kapsayan 
mutasarr›fl›ğ›n, Merkez Kaza ile birlikte 7 kazas› vard›. Bunlar, bugün de 
Kocaeli’ne bağl› olan Karamürsel ve Kand›ra; bugün Sakarya iline bağl› 
olan Adapazar› ve Geyve; daha sonra Bursa’ya bağlanan ‹znik ve ‹stanbul’a 
bağlanan Yalova idi.

Osmanl› donanmas›n›n üslendiği yerlerden biri ‹zmit Körfezi’ydi. 
Ayr›ca; Karadeniz k›y›s›nda Kefken Adas›’nda da bir deniz üssü vard›. Yine, 
20. Kolordu’ya bağl› 1. Tümen’in karargâh› da ‹zmit’teydi.

Mütareke’nin imzalanmas› ile birlikte, hatta daha da önce, beliren 
kaç›n›lmaz yenilgi karş›s›nda, ‹zmit yöresine de kargaşa hâkim olacakt›.
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Kocaeli Grup Komutan› 
Deli Halit Paşa  (1883 - 1925)
1903’te Teğmen olarak Harp 

Okulu’ndan mezun olan Halit 
Paşa’n›n neredeyse bütün hayat› 
cephelerde geçmiştir. Mondros’tan 
sonra Kâz›m Karabekir Paşa ile 15. 
Kolordu komutanl›ğ›na gelerek bu-
rada bir savunma çekirdeği oluştur-
dular.

Milli mücadele dönemi baş›nda 
Erzurum Kongresi’nde Trabzon 
delegelerinin Mustafa Kemal’e 
karş› ç›kmalar›n› önledi. Kurtu-
luş Savaş›’n›n ilk y›llar›nda Kafkas 
Cephesi’nde komutanl›k yapan Ha-
lit Paşa, Ardahan ve Artvin’in, Gür-
cü ve Ermeni çetelerin işgalinden 
kurtulmas›n› sağlad›. Ardahan’›n ilk 
mebusu olan Halit Paşa, Kars’a Türk 
bayrağ›n› dikmesi dolay›s›yla sonra-
dan “Kars›alan” soyad›n› alacakt›.

1921 y›l› baş›nda Doğu Cep-
hesi ’nden Bat› Cephesi’ne, Kolor-
du Komutan› yetkisi ile Kocaeli 
Kumandanl›ğ›’na atand›. II. ‹nönü 
Muharebesi’ne Sağ Cenah Grubu 
Kumandan› unvan› ile kat›ld›. 12. 
Grup Kumandanl›ğ› ile Afyona nak-
ledilerek Kütahya ve Eskişehir’in 
kurtar›lma savaşlar›na ve Sakar-
ya Savaş›’na kat›ld›. Bu s›rada gös-
terdiği cesaret ve gözü karal›ktan 
dolay› “Deli” lakab›yla an›lmaya 
başland›. Tekrar Kocaeli Grup 
Kumandanl›ğ›’na atand›. 26 Ağus-
tos 1926’deki Büyük Taarruzda 
düşman›n kuzey grubuna, Gemlik, 
Mudanya, Band›rma istikametin-
de sald›r›lar yaparak düşman kuv-
vetlerini tutsak al›p, kaç›ş düzenleri-

ni bozdu. Büyük Taarruz’da Kocaeli 
Grubu komutanl›ğ› yapt› ve yapt›ğ› 
mezalimi ile ünlü Yunan 11. Tüme-
ninin Komutan› General Kladas ile 
beraber esir ald›.

Kocaeli Grup Komutan› bulun-
duğu s›rada TBMM’nin II. Dönem se-
çimlerine kat›ld›.5 Temmuz 1923’te 
yap›lan seçimde Ardahan’dan mil-
letvekili seçildi. 9 Şubat 1925’te Pa-
şalar Meselesi yüzünden Meclis ko-
ridorunda vuruldu ve 14 Şubat’ta 
vefat etti.
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Mütareke’nin 6. Maddesine göre Osmanl› sular›nda, güvenlik ve 
benzeri görevlerin yerine getirilmesinde kullan›lacak küçük gemiler 
d›ş›nda, bütün savaş gemilerinin ‹tilaf Devletleri’ne teslim edilmesi ve 
gösterilecek Osmanl› liman›nda ya da limanlar›nda al›konmas› gereki-
yordu. ‹stanbul Liman›’n›n işgalinden sonra, ‹tilaf güçleri bütün Osmanl› 
savaş gemilerinin dökümünü yaparak, 6. maddenin uygulanmas›na 
giriştiler. Belirlenen gemilerin tümü, daha kolay denetlenebilmek 
amac›yla Haliç’e getirildi. Ancak, oldukça büyük bir savaş gemisi olan 
Yavuz Z›rhl›s›’n›n Haliç’e geçirilmesi olanaks›zd›. Bu yüzden onun ‹zmit 
Körfezi’nde al›konmas› kararlaşt›r›ld›. 20 Kas›m’da, birkaç gemiden olu-
şan bir ‹ngiliz filotillas› ‹zmit önlerine geldi ve Yavuz’un al›konmas› ile 
görevlendirildi. Ancak, ‹ngilizler bununla yetinmeyerek, hemen her 
önemli noktaya olduğu gibi, ‹zmit’e de asker ç›kard›lar. 6 Temmuz 
1920’de şehri işgal eden ‹ngilizler Anadolu’dan gelebilecek olas› tehli-
kelere karş› da ‹zmit’in doğusunu tel örgüyle çevirdiler. Bunun yan›nda 
bölgede yaşayan Rum ve Ermenilerin silâhlanmalar›na ve çete faaliyet-
lerine de göz yumdular. 

Asl›nda Kocaeli bölgesi Milli Mücadele boyunca hem iç hem de d›ş 
cephe özelliği taş›yacakt›. ‹zmit’i hem ‹stanbul yönetimi hem de Heyet-i 
Temsiliye, daha sonra Ankara Hükümeti elde tutmaya çal›şacakt›. Bunun 
yan›nda, ‹tilaf Devletleri özellikle ‹ngiltere ve onlar ad›na ve onlar›n teş-
vik ve desteğiyle Yunanl›lar işgal edip denetimleri alt›nda tutmak isteye-
ceklerdi. Bu mücadelede Milli Mücadele yönetimi, yani Ankara Hüküme-
ti başar›l› olacakt›.
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Millî Mücadele hareketinin geliştiği bir dönemde, özellikle 
Anadolu’nun ‹stanbul’la irtibat›n› kestiği s›rada Damat Ferit Paşa Hükü-
meti ve taraftarlar›nca, Kocaeli bölgesi Millî Mücadele karş›t› yani Millî 
Mücadele hareketini ortadan kald›rmaya yönelik hareket ve girişimlerin 
merkezi yap›lmak istendi. Bölgeye yönelik bu tür girişimler, ‹ngilizlerin 
de desteğini alan sonraki Damat Ferit Paşa Hükümetleri döneminde de 
devam etti. Bu çerçevede Kocaeli bölgesinde, Damat Ferit Paşa Hüküme-
ti ve taraftarlar›n›n girişimleri sonucu Ankara’ya karş› Düzce’de başlayan 
ve geniş bir bölgeye yay›lan ayaklanma baş gösterdi. Bu olay›n arkas›ndan 
‹zmit’e, Damat Ferit Paşa Hükümetince Millî Mücadele’ye karş› harekâta 
girişmek üzere Kuvay-› ‹nzibatiye sevk edilmişti.

Bu mücadeleler içinde Kocaeli bölgesi bir iç cephe niteliği taş›m›ş, ayn› 
zamanda ‹stanbul’la bağlant› kurulabilmesi, ‹stanbul’un kontrol ve bask› 
alt›nda tutulabilmesi için Millî Kuvvetlerce kontrol alt›nda bulundurulmas› 
gereken bölgelerin baş›nda gelmişti. Bütün bunlar›n yan›nda Kocaeli böl-
gesi elde tutularak ‹stanbul üzerinden Anadolu’ya geçişlerle her türlü sev-
kiyat sağlanabilecekti.

Diğer taraftan Millî Mücadele hareketinin ihtiyaç duyduğu askeri mal-
zemelerin ve eğitimli insanlar›n Anadolu’ya geçişinde Kocaeli bir köprü 
vazifesi görüyordu. Ayr›ca Kocaeli, ‹stanbul ile telgraf haberleşmesinin 
sağland›ğ› önemli bölgelerden biriydi. ‹şte bu sebeplerle Heyet-i Temsiliye 
yani Millî Hareket Kocaeli bölgesine sahip olabilirse, demiryollar›n› kontrol 
edilebilir, ‹stanbul yak›n›nda yabanc› kuvvetlerin en çok topland›ğ›, Ana-
dolu trenlerinin karş›laşma yerine hâkim olabilirdi.

‹zmit ve çevresinde, Müdafaa-i Hukuk Örgütü’nün kurulmas›ndan 
önce de, kimi örgütlenmeler vard›. Ancak bunlar, savunma içgüdüsüyle 
kendiliğinden kurulmuş dağ›n›k küçük örgütlerdi. Daha çok, ayr›l›kç› Rum 
ve Ermenilerin köylerinde ortaya ç›km›şlard›. Başlar›nda Halit Pehlivan, 
R›za Bey ve R›fat Hoca gibi köylü önderler vard›. Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti Şubesi’nin kurulmas›yla birlikte bunlar›n belli bir düzene girmesi ve 
merkezi örgüt içinde yer almalar› 
sağlanm›şt›.

Heyet-i Temsiliye ve Anadolu ha-
reketini destekleyen ‹stanbul’daki 
gizli örgütlerce Kocaeli bölgesinde 
Kuvay-› Millîye birlikleri oluşturuldu. 
Bu çerçevede ‹zmit Mutasarr›fl›ğ›’na 
bağl› Geyve ‹lçesi Kuvay-› Millîye’nin 
üssü haline getirildi ve Millî Kuvvet-
ler Kuvay-› ‹nzibatiye girişmelerini 
etkisiz hale getirerek ‹zmit’e kadar 
olan bölgeyi kontrol alt›na almay› 
başard›.
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Mondoros’la başlayan ‹ngiliz iş-
galinin ard›ndan, San Remo Konfe-
rans› kararlar›n› Türklere silah zo-
ruyla kabul ettirme plan›na bağl› 
olarak, Yunan birlikleri de 22 Hazi-
ran 1920’de toplu bir sald›r› yapa-
rak şehri işgal etmişlerdi. Böylece 
Haziran 1921 sonlar›na kadar ‹zmit 
Adapazar› Sapanca bölgesi Yunan 
işgali alt›nda kald›.

‹ngilizler, ‹stanbul Boğaz›’n›n 
bir parças› olarak gördükleri Ko-
caeli bölgesine özel bir önem veri-

yorlard›. Fakat, özellikle bölge halk›n›n direnişi, burada istedikleri sonu-
ca ulaşmalar›na mani olmuştu. Bölgeye takviye olarak getirdikleri işgal-
ci Yunan tümeni de Bat› cephesinde yap›lacak büyük Yunan taarruzuna 
destek vermek için köyleri yakarak, insanlara zulmederek ve ele geçirdik-
leri eşya ve hayvanlar› yanlar›na alarak geri çekildiler.

Bundan sonra ‹zmit ve çevresi Millî Kuvvetler’in denetimi alt›na gir-
di. Kocaeli bölgesinin Milli Kuvvetler’in denetimine geçmesi sonras›nda, 
‹zmit’in işgali üzerine Geyve’ye taş›nm›ş olan Mutasarr›fl›k tekrar ‹zmit’e 
taş›nd›. Ard›ndan, bölgedeki Millî Kuvvetler, Bat› Cephesi muharebelerine 
kat›ld›lar. Büyük Taarruz’un zafere ulaşmas›ndan sonra verilen emir üzerine 
Bursa Bölgesinde bulunan Kocaeli Gurubu ‹zmit ve dolaylar›nda topland›. 
Ard›ndan, 21 Eylül’de, Kocaeli tarafs›z bölgesinde bulunan ‹ngiliz birlikle-
ri bölgeyi boşaltarak ‹stanbul’a çekil-
meye başlad›lar. Mudanya Mütare-
kesi imzaland›ğ› s›rada Millî Kuvvet-
ler Şile - Gebze - Darıca hatt›na kadar 
bölgede tamamen hâkimiyet kur-
muştu. Lozan Bar›ş Antlaşmas›’n›n 
imzalan›p yürürlüğe girmesiyle de, 
Kocaeli Yar›madas› İstanbul Bo-
ğaz› bölgesindeki 15-20 km derinli-
ğindeki bölge hariç tamamen Türk 
Hükümeti’nin kontrolüne girmişti.

Bu şekilde ‹stanbul Boğaz›’n›n 
hemen yan›nda stratejik öneme sa-
hip ‹zmit’in Milli Kuvvetler’in kont-
rolüne girmesi Ankara Hükümeti 
aç›s›ndan ‹stanbul yönetimi ve ‹tilaf 
Devletleri’ne karş› önemli bir strate-
jik üstünlük sağlam›şt›r.
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Bu arada Mustafa Kemal Paşa 18 Haziran 1922’de Claude Farrere ile 
görüşmek üzere ve 16 Ocak’ta 1923’te bas›n toplant›s› için iki kez bölgeye, 
dolay›s›yla ‹zmit’e gelecekti. 

‹zmit’te Tarihi Görüşme
Savaş›n sona ermesinden sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa, ‹zmit’i ziya-

ret etti. 13 Haziran 1922 günü Kocaeli Sancağ›’na gelen Başkumandan, 
önce Adapazar›’nda çeşitli ziyaretlerde bulundu. Daha sonra ise, 17 Hazi-
ran günü öğleden sonra binlerce kişi taraf›ndan ‹zmit’e, tarihi bir görüş-
meye uğurland›…

Milli Mücadele y›llar›nda ‹tilaf devletleri hükümetlerinin uygulad›ğ› 
ac›mas›z politikalara karş› ç›kan guruplar da vard›. Fransa’da Türkiye 
düşmanl›ğ› gütmeyen Claude Farrere, birkaç yazar arkadaş›yla beraber 
bir grup oluşturmuş ve Fransa’n›n Ankara’ya karş› izlediği politikaya, 
özellikle Antep - Maraş - Adana bölgelerinde uygulad›ğ› idareye karş› 
ç›km›şlard›.

Ankara Antlaşmas›’n›n imzalanarak Türkiye - Fransa aras›nda yumuşa-
ma olunca Farrere de Türkiye’ye gelerek Ankara hükümetiyle görüşmek is-
tedi. Mustafa Kemal de Farrere’nin bu isteğini geri çevirmedi ve onu gö-
rüşme için 18 Haziran 1922’de ‹zmit’e davet etti. 

Burada bir görüşme yap›ld›. Mustafa Kemal konuşma yaparak Claude 
Farrere’nin Milli Mücadele’ye yapt›ğ› katk›dan dolay› teşekkür etti.
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Atatürk’ün ‹zmit Bas›n Toplant›s› ve Cumhuriyet’in ‹lan›
Mustafa Kemal Paşa, büyük zaferden sonra 16 Ocak 1923’te ‹zmit’e 

tekrar gelmiş, ilk bas›n toplant›s›n› ‹zmit’te düzenlemişti. Burada kald›ğ› 
süre içinde Kasr-› Hümayun’da ikamet etmiş, ülkenin geleceğine ilişkin 
önemli aç›klamalarda bulunmuştu. Bu sebeple, 16 Ocak günü, Kocaeli Ga-
zeteciler Cemiyetince “Bas›n Onur Günü” olarak kutlanmaktad›r.

Atatürk’ün bas›n toplant›s› sadece Kocaeli için değil, bütün Türkiye için 
çok önemlidir. Çünkü kurulacak yeni devletin bir Cumhuriyet olacağ› 29 
Ekim’den 9 ay önce ilk kez bu bas›n toplant›s›nda aç›klanm›şt›.

1922 y›l›, Türkiye için yoğun olaylarla dolu geçmişti. Silahl› direniş Yu-
nan birliklerinin ‹zmir’i boşaltmas›yla sona ermiş, Anadolu’nun tüm şehir-
leri işgalden kurtulmuştu. ‹stanbul ve Trakya’n›n kurtuluşu sorunu ise, ant-
laşmalarla onaylanma noktas›na gelmiş, Lozan Bar›ş Görüşmeleri de yine 
ayn› y›l içinde başlam›şt›.

Gazi Mustafa Kemal, Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi’nin son yasa-
ma y›l›nda, halk›n önünde, geçmiş dönemin bir muhasebesini yapmak ve 
yeni at›lacak ad›mlarla ilgili olarak kamuoyu oluşturmak için yurt içi gezi-
sine ç›km›şt›. Gezinin bir başka önemli yönü de, Mustafa Kemal’i, kurtuluş-
tan sonra ilk kez ‹stanbul’la karş› karş›ya getirecek olmas›yd›. Mustafa Ke-
mal Paşa’n›n mücadelesini tam olarak anlayamam›ş ‹stanbullu gazeteciler, 
bu kuşkular›n› gidermek için olsa gerek, ›srarla Mustafa Kemal’le görüş-
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mek isteyince, o da bu f›rsattan yararlanarak isteği kabul etmişti. Ancak, 
görüşme yeri olarak ‹stanbul değil, ‹zmit seçilmişti.

Mustafa Kemal, 16 Ocak’ta, gezisinin ikinci durağ› olan ‹zmit’e gel-
diğinde, ‹stanbul’un belli başl› gazetecileri, görüşmenin yap›lacağ› ‹zmit 
Kasr›’nda kendisini bekliyorlard›. Tevhid-i efkâr gazetesi başyazar› Velit 
Ebüzziya, Vakit gazetesi başyazar› Ahmet Emin (Yalman), Akşam gazetesi 
başyazar› Falih R›fk› (Atay), ‹leri gazetesi başyazar› Suphi Nuri (‹leri), ‹kdam 
gazetesi başyazar› Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Tanin gazetesi başya-
zar› ‹smail Müştak (Mayakon) Seyrüsefain ‹daresi’nin kendilerine ay›rd›ğ› 
bir gemiyle, o sabah ‹stanbul’dan gelmişlerdi. Yanlar›nda, Ankara Hükü-
meti’nin ‹stanbul’daki siyasal temsilcisi Dr. Adnan (Ad›var) Bey, Halide Edip 
(Ad›var) Han›m ve eski temsilci Hamit Bey de vard›. 

Mustafa Kemal’in ‹stanbullu gazetecilerle yapt›ğ› görüşme, toplant›ya 
kat›lanlar›n üzerinde olumlu izler b›rakm›ş, o güne kadar kesin bir tutum 
belirleyememiş olan kimi gazeteciler ‹zmit dönüşünde Mustafa Kemal ve 
Ankara Hükümeti hakk›nda olumlu yaz›lar yazmaya başlam›şlard›.

6 saatlik bu ilk bas›n toplant›s›, gelecekteki Cumhuriyet rejiminin, fikrî 
temelini oluşturmas› bak›m›ndan çok önemlidir.

Geçmişten Günümüze Kocaeli’nin Nüfusu ve Göçler 
Kocaeli, Osmanl› Devleti’nin klasik döneminde, Cezayir-i Bahr-i Sefid 

Eyaleti’ne bağl› bir liva (sancak) idi. 1831 tarihli Osmanl› nüfus say›m›nda 
da ‹zmit Livas›, Cezâyir-i Bahr-i Sefid Eyaleti’ne bağl›yd›.

1846 Devlet Salnamesi, Kocaeli Livas›’n›n Kastamonu Eyaleti’ne bağl› 
olduğunu göstermektedir. Bu dönemde Kastamonu Eyaleti’nin Kocaeli, 
Merkez; Bolu, Viranşehir ve Sinop olmak üzere toplam 5 livas› vard›.

1867 Vilayet Nizamnamesi’nde, Kocaeli Sancağ› Hüdavendigar 
Vilayeti’nin 5 sancağ›, s›ras›yla şunlard›: Merkez Sancağ›, Karesi, Kocae-
li, Karahisar-› Sahip ve Kütahya. Kocaeli Sancağ›’n›n bu dönemde ‹zmit 
Merkez Kaza, Adapazar›, Geyve, Akhisar, Tarakl›, Kand›ra, Kaymas, Şeyh-
ler, Akabad, Beşdivan Ağaçl› olmak üzere toplam 10 kazas› bulunmak-
tayd›. Günümüzde Kocaeli ili s›n›rlar› içindeki Karamürsel Kazas›, 1867’de 
Hüdavendigâr Vilayeti’nin merkez sancağ›na bağl›yd›. Ayn› dönemde, Kar-
tal ve Gebze ise idari bölünmede ‹stanbul’a bağlanm›şt›.

Kocaeli, 1888’de “Müstakil ‹zmit Mutasarr›fl›ğ›” ad›yla bağ›ms›z sancak 
oldu. Bu dönemde, ‹stanbul’u Çevreleyen ‹zmit, Biga ve Çatalca gibi bölgeler 
idari bölümlemede bağ›ms›z sancak durumuna getirilmişlerdi. ‹zmit Bağ›ms›z 
Sancağ›’n›n kazalar› Yalova, Karamürsel, Adapazar›, Kand›ra ve Geyve idi.

‹zmit’in Osmanl›lar taraf›ndan yap›ld›ğ› bilinen en eski tahriri (bir nevi 
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nüfus say›m›) 1523 y›l›na aittir. Şehir, on beşi Müslümanlara, biri gay-
ri Müslimlere ait olmak üzere on alt› mahalleden oluşuyordu. Şehirdeki 
Müslümanlar›n say›s› 437 hane ve 152 mücerred olmak üzere yaklaş›k 1800-
1900 civar›nda; gayri Müslimler ise otuz bir hane ve sekiz mücerred, yani 
yaklaş›k 120 kişiydi ve aşağ› şehirdeki tersane yak›n›nda bulunan ‹skele 
mahallesinde oturuyorlard›. O zamanlarda şehir nüfusunun 2000 civar›nda 
olmas›, ‹zmit’in küçük bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.

Sultan Dördüncü Murad dönemine ait 1625 tarihli bir tahrirden ‹zmit’in 
gelişme gösterdiği anlaş›lmaktad›r. Buna göre yirmi dördü Müslümanlara, 
ikisi gayri Müslimlere ait olmak üzere mahalle say›s› yirmi alt›ya yükselmiş-
ti. Hane say›s› 835’e varan ‹zmit’in nüfusu 4200’e ulaşm›şt›.

1697’de yap›lan bir avar›z tahririnde ise ‹zmit’te yirmi mahalle ve 720 
hane kaydedilmişti. Buna göre nüfus yaklaş›k 3600’e ulaşm›şt›. Şehrin nü-
fusu içinde 148’i H›ristiyanlara, yirmisi Yahudilere ait olmak üzere 168 gay-
ri Müslim hanesi, yani 840 dolay›nda kişi bulunmaktayd›.

Osmanl› Devleti’nde ilk resmî nüfus say›m›n›n yap›ld›ğ› 1831’de ise ‹zmit 
kazas›n›n nüfusu 11.567 hane, yani yaklaş›k 58.000 kişi olduğu tespit edilmişti.

19. yüzy›l›n sonlar›nda ‹zmit mutasarr›fl›ğ›nda 23’ü yüksek, 29’u orta, 

538’i ilkokul düzeyinde olan 590 okulda; 9.886’s› erkek, 1.140’› k›z olmak 
üzere 10.026 öğrenci devam ediyordu. 

Kaynaklarda, 1894’te Kocaeli yöresinin toplam nüfusu 128.018 olarak 
kaydedilmektedir (Cuinet). Bunun 66.675’i Müslüman; 31.317’si Rum Orto-
doks, 27.526’s› Ermeni ve 2.500’ü de Yahudi idi. En kalabal›k yerleşik Müs-
lüman nüfus, 36.000 kişi ile Kand›ra’da bulunuyordu.

1890 başlar›nda ‹stanbul Şehremaneti’ne bağl› olan, günümüzde ise 
Kocaeli s›n›rlar› içinde kalan Gebze’nin toplam nüfusu ise 8.600’ü erkek ve 
10.650’si kad›n olmak üzere 19.250 idi.
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Yerli halk›n büyük çoğunluğu Orhan Gazi’nin ‹zmit’i fethinden (1326) 
sonra buraya yerleştirdiği Türklerden (Manavlar ve Türkmenler) meydana 
gelmekteydi. Nüfusun diğer bir bölümünü ise 1851’de K›r›m’dan göç eden 
Tatar Türkleri, 1855-1864 y›llar› aras›nda Trakya’dan ve 1864-1866 y›llar› 
aras›nda da Asya’dan gelen Çerkezler ve Abazalar oluşturuyordu. Adapa-
zar›, Kand›ra ve Geyve yöresinde yaşayan göçebe halk, Selçuklular›n de-
vam› olarak geleneklerini yaşamaya devam ediyordu. 1877-1878 Osmanl›-
Rus savaş› sonunda ülkeye gelen Bulgaristan ve Bat› Rumeli göçmen-
leri, yani muhacirlerin say›s› 12 bin 171 kişiydi. Yine 1912 Balkan Harbi 
sonras›nda bask› sonucu S›rbistan, Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk, Yu-
nanistan, Girit ile diğer adalardan göç eden Müslüman ahalinin önemli 
bir k›sm›n›n Osmanl› Devleti’nin göçmenleri iskân politikas› çerçevesinde 
Kocaeli Mutasarr›fl›ğ›’na yerleştirilmeleri bölgenin sosyokültürel yap›s›n› 
önemli ölçüde etkilemiştir.

 Şehir nüfusu ayn› zamanda göçlerin de etkisiyle devaml› değişim ha-
lindeydi. Şehirde s›k s›k salg›n hastal›klar yaşanmaktayd›. Nitekim 1848 
y›l›nda meydana gelen büyük kolera salg›n›nda birçok insan ölmüş, geri 
kalanlar›n çoğu da salg›n hastal›ktan korunmak için şehri terk etmişti.

Bu durumlar›n devaml› yaşanmas› üzerine 1889 y›l›nda şehir civar›ndaki 
batakl›klar›n kurutulmas›yla s›tma sorununa çözüm aranm›şt›r. 

Sanayi Eskiden de Gelişmişti
19. yy sonlar›nda ‹zmit Sancağ›’n›n kaplad›ğ› topraklar›n 1/3’ünde ekim 

yap›lmaktayd›. Tüm sancakta 333 çiftlik vard›. ‹zmit Merkez Kaza, Kara-
mürsel ve Kand›ra kazalar›n›n her birindeki çiftlik say›lar› s›ras›yla, 39, 45 
ve 47 idi. Her çiftlikte eski tip birer değirmen, ‹zmit’te de 2 buharl› değir-
men vard›. ‹zmit’teki buharl› değirmenlerin öğüttüğü unun 1/3’ü d›şar›ya 
sat›lmakta; geri kalan›, ‹zmit ve çevresinde tüketilmekteydi.

Mutasarr›fl›kta başl›ca tar›m ürünleri olarak buğday, arpa, yulaf, çavdar, 
m›s›r, çeltik ve dar› yetiştirilirken meyve ve sebze ziraati de şehrin önemli ge-
çim kaynağ›yd›. Tah›l ürünleri aras›nda m›s›r ilk s›ray› almaktayd›.

Ancak, şehrin en önemli geçim kaynağ›, bugün de olduğu gibi sanayi idi. 

19. yüzy›lda ‹zmit yöresinde en önemli yerel sanayi dal› ipekçilikti. ‹zmit 
merkezde ve Karamürsel kazas›nda elde edilen ham ipek kozas› işlenmek 
üzere Bursa’ya gönderilmekteydi. 19. yüzy›lda ‹zmit yöresi, ipek üretimi ve 
işlenmesinde, Bursa ve Bilecik’ten sonra, Osmanl› Devleti’nde üçüncü s›ray› 
almaktayd›. 1890 başlar›nda tüm sancaktaki ipek fabrikas› say›s› 30’u bul-
muştu. Ayr›ca, sancakta küçük imalathane niteliğinde 2.000 kadar doku-
mahane vard›.

‹zmit mutasarr›fl›ğ› maden kömürü özellikle linyit yataklar› bak›m›ndan 
çok zengindi. Ayr›ca gümüşlü kurşun madeni, alç›taş› ve kireçtaş› da geniş 
bir alana yay›lm›şt›. 
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‹zmit hakk›nda en ayr›nt›l› bil-
gi veren seyyahlardan Dernschwam 
1555’te şehri gezmiş ve notlar›nda 
eski dönemlere ait mermer ve ka-
l›nt›lar›n ‹stanbul’da inşa edilmek-
te olan Süleymaniye Camii için 
haz›rlan›p gönderildiği bilgisini 
vermiştir.

Karamürsel’de 1896 y›l›nda bü-
yük bir fes, şayak ve çuha fabrikas› 
bulunmakta ve fabrika için yurt 
d›ş›ndan getirilen malzemeler ver-
giden muaf tutulmaktayd›.

Temmuz 1843’te ilk kâğ›t fabrikas›n›n temellerinin at›lmas›, sanayi-
nin şehrin bel kemiğini oluşturmas›n› göstermesi bak›m›ndan önemlidir. 
Mutasarr›fl›ğ›n ulaş›m› her ne kadar gelişmemiş olsa da o gün için en el-
verişli yol Sapanca, Geyve ve Tarakl›’dan geçen Adapazar› bağlant›l› ‹zmit-
Ankara karayoluydu. 

Mutasarr›fl›ğ›n limanlar›, ‹zmit ve Karamürsel limanlar›, yoğun olarak 
kullan›lmaktayd›. Ayr›ca, kuzeydoğuda Kand›ra kazas› s›n›rlar› içinde ve 
Karadeniz k›y›s›nda Karasu iskelesi ve Sakarya Nehrinin ağz›nda ‹ncirli iske-
lesi bulunuyordu. Ayr›ca, şehirde nehir taş›mac›l›ğ› da yap›lmaktayd›.

Birinci Dünya Savaş› sebebiyle nüfusu ve ticari faaliyetleri azalm›ş, şe-
hir eski canl›l›ğ›n› yitirmişti. Şehir, ‹ngiliz ve Yunan kuvvetleri taraf›ndan 
6 Temmuz 1920’de işgal edilmişti. ‹stanbul Hükümeti taraf›ndan Kuvayi 
‹nzibatiye’nin üssü olarak kullan›lmak istendiyse de bu kuvvetler k›sa süre 
sonra dağ›lm›şlard›. Şehir, Kurtuluş Savaş› sona ermeden 27 Nisan 1921’de 
geri al›nm›şt›.

Tarihi Eserler
1523 y›l›na ait bir vak›f defterinde ‹zmit’te Süleyman Paşa taraf›ndan 

yapt›r›lm›ş bir cami, medrese ve hamam, Şeyh Muhyiddin Muallimhânesi, 
Dâvud Hamam›, Şirin Baba Zaviyesi ve kervansaray bulunmaktayd›.

‹zmit’in tarihî eserleri aras›nda Orhan Camii, Süleyman Paşa Camii Med-
rese ve Hamam›, Mehmed Bey (Fevziye) Camii, Pertev Mehmed Paşa (Ye-
nicuma) Camii ve Külliyesi, Defterdar Abdüsselâm Camii, Akça Koca Camii, 
Hüseyin Paşa Camii, Akça Cami, Alaca Mescid gibi pek çok cami ve mescid 
bulunmaktad›r. Bir k›sm› bugün mevcut olmasa bile tersanesi, han, ker-
vansaray, hamam ve çeşmeleri ‹zmit’in Osmanl›lar devrinde tam bir Türk 
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şehri olarak yeniden kurulduğunu göstermektedir. Sultan ‹kinci Mahmut 
taraf›ndan başlat›l›p Sultan Abdülaziz zaman›nda tamamlanan ve günü-
müzde müze olarak kullan›lan saray ve saat kulesi de önemli tarihî eser-
lerdendir.

Şehir merkezinde 8 cami bulunmaktad›r. Karabaş Mahallesindeki Akça 
‹brahim Camii, 1326’dan sonra Akça ‹brahim taraf›ndan yapt›r›lm›şt›r. 

‹stanbul Caddesi üstünde ve kalenin eteğinde Akça Koca taraf›ndan 
yapt›r›lan Dere Camii, ‹znikmidli Mehmet Bey taraf›ndan Kanuni Sul-
tan Süleyman devrinde Mimar Sinan’a yapt›r›lan Fevziye Camii, Kaptan› 
Derya Hüseyin paşa taraf›ndan 1767 y›l›nda yapt›r›lan Hüseyin Paşa Ca-
mii, ‹maret mahallesinde bulunan ve Kanuni devrinde Defterdar Abdüs-
selam taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lan ‹maret Camii, şehrin doğusun-
daki surlar›n hemen d›ş›nda Paç Mahallesindeki Paç Camii bunlar›n en 
meşhurlar›d›r.

Çakmakç› Çeşmesi, Orhan Çeşmesi, Küçük Hamam, Mehmed Bey Ha-
mam›, Yukar›pazar Hamam›, ‹zmit Hünkar Kasr›, Dördüncü Murad Kasr›, 
‹zmit Saat Kulesi, Pertevpaşa Külliyesi… ‹zmit’in tarihi yap›lar›ndan sade-
ce birkaç›d›r.

Bir Osmanl› Ordugâh›: Gebze 
Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan kaza merkezi haline getirilen Gebze 

önce Kastamonu Sancağ› ard›ndan da Üsküdar Sancağ›’na bağlan›r. Cum-
huriyetin ilk y›llar›nda Yalova’n›n ‹zmit’ten al›n›p ‹stanbul’a bağlanmas›yla 
Gebze de Kocaeli iline bağlanm›şt›r. 

Libyasa, Dakibyza, Gegbuze, Ge-
biz gibi isimlerle an›lan ilçe eski bir 
yerleşim merkezi olarak birçok kültü-
rel kal›nt›lar› bağr›nda taş›r. Bizans 
döneminde hareketli bir yerleşim yeri 
olmuş, Haçl› seferleri zaman›nda da 
geçit ve konaklama yerleri bu bölge-
ye yay›lm›şt›r. 

1331 y›l›nda Orhan Gazi’nin Bizans 
imparatoru III. Andronikos’u Malte-
pe önünde yenmesiyle, birçok strate-
jik nokta ile birlikte Gebze de Osmanl› 
topraklar›na kat›ld›. Osmanl›lar da 
Gebze’yi geliştirmek için tarihi ve kül-
türel eserler yapm›şlar; fakat esas ola-
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rak ilçeyi bir ordugâh olarak kullanm›şlard›. Birkaç kez Türklerle Bizansl›lar 
aras›nda el değiştirse de 1420 y›l›nda Çelebi Sultan Mehmet taraf›ndan ke-
sin olarak fethedildi. Kocaeli (‹zmit) sancağ›na bağl› 150 akçelik bir kaza 
haline gelen Gebze Kanuni Sultan Süleyman devrinde Çoban Mustafa 
Paşa’ya vak›f olarak verilmiştir. 

‹lçenin, Gebze ve Dar›ca olmak üzere iki nahiyesi, 42 köyü vard›. Bir 
kaymakam bir nahiye Müdürü taraf›ndan yönetilirdi. Nüfusu 19.250 olan 
kazada 1 medrese, 4 ortaokul, 107 ilkokul bulunmaktayd›.

Kanuni Sultan Süleyman devrinin önemli isimlerinden Matrakç› Na-
suh da “Beyan-› Menazil-i Sefer-i ‹rakeyn” adl› eserinde minyatürlerinde 
Gebze’yi tasvir etmiştir. 

Gebze, 1918’de ‹ngiliz işgali alt›na girmiş, 17 Ekim 1922’de işgalden 
kurtulmuştur. 

Hereke Nahiyesi
Fatih taraf›ndan kaza merkezi yap›lan Gebze’nin Hereke nahiyesi ise 

yazl›k, karakol ve konaklara mekân olmuştur. Orhan Gazi zaman›nda Os-
manl› ‹mparatorluğuna kat›lm›ş, bir ara yeniden Bizansl›lar›n eline geçtiyse 
de, Çelebi Sultan Mehmet taraf›ndan yeniden al›nm›şt›r. Bu çetin mücade-
lelerde çok fazla şehit verildiğinden helak olmak manas›nda “Heleke” de-
nilmiş, zamanla kelime galatlaşarak Hereke halini alm›şt›r.

Gölcük
Gölcük, Cumhuriyet devrinde kuruldu. Birinci Dünya Savaş›’nda hasar gö-

ren Yavuz gemisinin onar›m› amac›yla 1924’te kurulan tezgâh ve barakalarla 
temeli at›ld›. 1935’te Gölcük ad›n› ald›, 9 Haziran 1936’da ise ilçe oldu. Bu ta-
rihten sonra ilçe merkezi Gölcük’ün bat›s›ndaki Değirmendere’ye taş›nm›şsa 
da k›sa bir süre sonra yeniden Gölcük’e nakledildi. Yöre halk›n›n bir bölümü-
nü, 1877-1878 Osmanl› Rus Savaş› sonucunda Batum dolaylar›ndan göçmen 
olarak gelip yerleşen Müslüman Gürcüler oluşturmuştur.
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Karamürsel Kazas›
M.Ö. 74’te Roma yönetimi-

ne girmiştir. Bizans ‹mparato-
ru Konstantinos‘un annesi He-
lena, Hersek Köyü yak›nlar›nda 
doğduğu için bir süre Helenapo-
lis olarak da an›lm›şt›r. 1070’ler-
de Selçuklu üstünlüğünü kabulle-
nen yöre, 1324’te Kara Mürsel Alp 
taraf›ndan fethedilmiş ve Osmanl› 
Devleti’nin ilk kaptan paşa sancağ› 
olmuştur. Kara Mürsel Alp, kur-
duğu ilk tersanede kendi ad›yla 
an›lacak bir gemi inşa etmiş ve Os-
manl› donanmas›n› ilk kuran kişi 
olarak denizcilik tarihimizde “ilk 
amiral” unvan›n› alm›şt›r. 

14. yüzy›lda Pazarköy mevkiin-
de yer alan eski yerleşim yeri, Kara 
Mürsel Alp taraf›ndan sahile taş›nm›şt›r. Osmanl›lar›n ikinci büyük tersane-
sini burada kuran Kara Mürsel Alp’in mezar›, Donanma Komutanl›ğ› ve ilçe 
belediyesi taraf›ndan türbe haline getirilmiştir. 

Karamürsel, 19. yüzy›l›n sonunda ‹zmit mutasarr›fl›ğ›n›n kazas› duru-
mundayd›. Yüzölçümü 2 bin 125 km2 idi. Yalova nahiyesine bağl› 27, top-
lam 60 köyü vard›. 

Kazada 16 cami, 7 Kilise, 1 manast›r, askeri bir depo ve 15 tavla, 1 güm-
rük acentesi, 5 hamam, 29 ekmek f›r›n›, 29 değirmen, 56 çeşme, 99 han, 
100 dükkân, 666 ev, 3 susam yağ› fabrikas›, 20 çiftlik ve 21 taş ocağ› bu-
lunmaktayd›. 

1921 y›l›nda kurtar›lan Karamürsel’de 60 kadar Tavşanl› Köyü halk› 
Yunanl›lar taraf›ndan kurşuna dizilmişti. 

Kand›ra Kazas› 
Bizansl›lar şehre Kentri demekteydiler. Belde, Bizans döneminde, tica-

ret merkezi olarak gelişmiş, liman› da bugünkü Seyrek Koyu’nda kurul-

muştu. Kand›ra, Osman Bey zaman›nda, 1308-1317 aras›nda Akça Koca 

Bey, taraf›ndan Osmanl› topraklar›na kat›lm›şt›r. 
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1868’de ilçe ve belediye olan Kand›ra, Üsküdar Kazas›’na bağl› bir na-

hiye merkeziydi. ‹dari bak›mdan 5 nahiyeye ayr›lm›şt› (Şeyhler, Kemas, Ka-

rasu, Ağaçl› ve Ak-Abad). 167 köyü olan kaza, bir kaymakam ve kendisi-

ne bağl› 5 nahiye müdürü taraf›ndan yönetiliyordu. Kaza olunca, Bağ›ms›z 

‹zmit Sancağ›’na bağland›. 

1918’de ‹ngiliz, 1920’de de Yunan işgaline uğrayan Kand›ra 21 Haziran 

1921’e değin işgal alt›nda kalm›şt›r.

‹lçenin en önemli ulaş›m yolu olan ‹zmit-Kand›ra soşesinin yap›m›na 

1892 y›l›nda S›rr› Paşa zaman›nda başlanm›ş, Mihalzade Nüzhet Paşa 

zaman›nda yeniden düzenlenmişti. Daha sonraki y›llarda yollar genişleti-

lerek k›salt›ld›.

Kand›ra’n›n o y›llardaki top-

lam nüfusu 8 bin kişi idi ve tamam› 

Müslüman’d›. 50 öğrencinin de-

vam ettiği bir lise, nahiyelerinde 

ve kasabada toplam 500 öğrenci-

nin devam ettiği 33 s›byan mektebi 

vard›. Kasabada 29 cami, 220 çeş-

me, 1 hamam, 4 han, 12 f›r›n, 155 

dükkân ve 1600 ev bulunmaktayd›. 

Halk›n çoğunluğu geçimi-

ni tar›mla sağlard›. Orman ürün-

leri endüstrisi, doğramac›l›k, kö-
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mür işletmeciliği, iplik, üstüpü, keten bezi dokumac›l›ğ› başl›ca endüstri 

dallar›ndand›.

Taş kömürünün üretildiği bir maden ocağ› ile kireç ve alç› elde edi-

len ocaklar çal›şt›r›lmaktayd›. Karasu’da bir gümüşlü kurşun madeni vard›.

Kand›ra ilçesinin en önemli eserleri Akça Koca taraf›ndan yapt›r›lan 

Akça Koca Camii ve Orhan Gazi zaman›nda başlan›p oğlu taraf›ndan biti-

rilen Orhan Gazi Camii’dir. 

Akça Koca Türbesi, Kocaeli fatihi Akça Koca’n›n Baba Köyü’nde yer al›r. 
Bir yüzy›ldan fazla yaşad›ğ› bilinen Akça Koca’n›n türbesinin, o çevredeki 
Çand› Camii gibi ahşap olduğu bilinmektedir. 

17 Ağustos 1999 Depremi
Ülkemiz topraklar›n›n %92’si 

deprem riski taş›makta ve nüfusu-
muzun da %95’i bu bölgeler üze-
rinde yaşamaktad›r.

17 Ağustos 1999 tarihinde sa-
atler 03.02’yi gösterdiğinde Doğu 
Marmara’da 7,4 büyüklüğünde bir 
deprem yaşand›. Kuzey Anado-
lu Fay Hatt›’n›n birden fazla seg-
mentinin k›r›lmas› sonucu deprem 
45-50 saniye gibi çok uzun bir süre-
ye yay›lm›ş ve kay›tlara göre iki ana 
şok gelişmişti.

Deprem en fazla Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu illerinde hissedilmekle 
beraber başta ‹stanbul olmak üzere çok say›da çevre ilde can kayb› ve ha-
sara yol açm›şt›.

Bölgenin deprem potansiyelinin önceden biliniyor olmas›na rağ-
men bilinçsiz planlama ve zemin parametrelerine uymayan yap›laşma 
hatalar›ndan ötürü depremin faturas› ağ›r olmuştur: Resmî raporlara göre 
17.480, resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaş›k 50.000 ölüm, on binlerce 
yaral›, binlerce tamamen yerle bir olmuş bina, on binlerce hasarl› yap› ve 
yüz binlerce evsiz insan... Milyonlarca insan, depremden doğrudan ya da 
dolayl› olarak etkilenmiştir. Bu nedenle 17 Ağustos 1999 depremi, sade-
ce Kocaeli’ni değil, Türkiye’nin yak›n tarihini derinden etkileyen en önem-

li olaylardan biridir.



136

Kocaeli Rehberi

“Tan›mak, Sevmek Demektir…”
Bu topraklarda birçok medeni-

yetler kurulmuş, birçok millet ne-
silden nesile aktar›lan bir kültü-
rü taş›m›şlard›r günümüze. Biz de 
bu güzel ilimizi daha yak›ndan 
tan›mak, daha iyi tan›tarak çevre-
mizdeki k›ymetlere dikkat çekmek 
maksad›yla bir bir anlatt›k, köşe bu-
cak gezdik Kocaelimizi… 

Kocaeli bir yanda el değme-
miş kumsallar› ve denizi, bir yan-
da Samanl› Dağlar›’ndaki yayla-
lar›, bir yanda Sapanca Gölü, di-
ğer yanda ‹zmit Körfezi’nin sahil-
leri, Karamürsel’in sepeti, Kand›ra’n›n yoğurdu, Hereke’nin hal›s›, Körfe-
zin kiraz›, Gebze’nin üzümüyle; en önemlisi misafirperver s›cak insan›yla 
bir örnek şehir… Kocaeli, onu tan›mak, bilmek, hissetmek ve yaşamakla 
anlaş›l›r. 

Bu sebeple, “tan›mak, sevmek demektir…” slogan›yla doğusuy-
la bat›s›yla, yeşiliyle mavisiyle, eskisiyle yenisiyle marka şehir Kocaelimizi 
daha yak›ndan tan›d›k…

Kocaeli’ne sahip ç›kmak, gelecek nesillere daha iyi bir durumda teslim 
etmek; bize teslim edilen bu güzel miras› lay›k›yla korumak geçmişimize 
bir vefa borcumuzdur. 

Unutmayal›m ki, “tan›mak, sevmek demektir”… 

ŞİİRLERLE KOCAELİ

Halk ozanı aşık Horasanlı   
Süleyman Taşlıçay’ın torunu,  besteci, 
şarkı sözü yazarı, eğitimci  Merve 
Eda Sarıer tarafından,  Kocaeli Tarih 
ve Kültür Rehberi  kitabı ve  Kocaeli  
Kültür Belgeseli için özel olarak 
yazılıp, kitap ve belgesel aracılığıyla 
Kocaeli halkına ithaf edilen “Sen 
Kocaeli“ ve “Yar Kocaeli “ şiirleri:



Sen Kocaeli

Samanlı dağlarında hülyalı bulut,
Binlerce insana oldun iş ve umut
Varlık, haydi yokluğun ellerini tut
Ekmeğe katıksın sen Kocaeli
Kartepe üstünden bir kar üşüştü
Saat kulesinde aşığın gördüğü düştü
Hayal etme gel gör sende Pembe Köşkü
Yorgun nefeste çay bardağısın sen Kocaeli

Gebze’de bir Kartacalı komutan
Fatihanı okudum Hanniball gün ağarmadan
İpekli bir hüzün bakar Hereke halısından
Bir çiçek motifi bir selamsın Sen Kocaeli

Anadoluya uzanan yollar Gebze’den doğan riva
Devri Alem kolları seni de arar.. Yuvacık Barajında
Gemiler gelir durur gariplerin baba ocağında
Sapanca’da ay sahnesi, Pehlivan’ın bel kuşağı sen Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Külliyesinde bir sabah vakti
Derince’de çenesuyu, Gölcük’ün hayalperest deresi
Kandıra’da Akçakoca ziyareti, Pehlivanlar şehri Karamürseli
Kuzu yaylasında nefes, Darıca’da Kuş Cenneti sen Kocaeli

Mavisi, yeşili, pişmaniyesi, ruhumun ilkbahar esintisi
Sapanca Hersek gölleri, Kefken, Kerpe, Cebeci
Okumaya çalışmaya gelenlerin ana hasreti
Koylar saklı gözlerinde gel denizimsin sen Kocaeli

Devri Alem diyor İsmail Kahraman,
Kara, deniz, hava geçiş noktalarından
Şaire ilham olup mısralar sayıklatan
Sanayi, Ticaret kültür incisi sen Kocaeli

Dilovası doğu Anadolu aynası
Başiskele şehirlinin dağ havası
Çayırova olacak kültür sanat incisi
Öksüze kardeş misin sen Kocaeli

Seni duymamak, seni anlayıp yazmamak suç
En sevdiğim şiirimin en sevdiğim dizesi hadi uç
Deniz kızın gözlerinde hür bir martısın sen
Kimse tutamaz aç kanadını nesilden nesile uç.



Yar Kocaeli

Akçakoca seni yar mı belledi
Seni helaline almadan da ölmedi
Başında bembeyaz Kartepe gelin çiceği
Sen soylu dağ lalesi yar Kocaeli
 
Kalbimin attığı, bahtımın yattığı şehir
Tarih atlarının koşup bir solukta nal döktüğü şehir
Yüreği yanık anaların, öksüz çocukların küstüğü şehir
Çanakkale, Yemen, Kafkasya’da sen savaşırken
 
Endamına mı vuruldu paşalar beyler
Hain düşman seni kaç gün esaret eyler
Gölcük, Gebze, Körfez ve Karamürsel
Kaç şehidin kanıyla sulandı bu kırmızı çiçekler
 
Köprü, çeşme, cami eşsiz nakışlar gibi
Bir heyecan var içimde yar geldi gibi
Deniz gözlerinde coştu yüreğim bir akşam vakti
Senden uzakta iken özledim seni yar Kocaeli
 
Sıkıntı, yangın, deprem, kara günler mi gördün
Mazlum, sürgün ve göçmene dost kucağımı oldun
Sana koşarken yollarda kaybolan nice insanlar var ya
Aç toprağını sana hasret ruhlar şad olsun yar Kocaeli
 
Nice imparatorlar baktı İstanbul’un penceresinden
can Anadolu’ya
Sen misin Kocaeli Anadolu’nun o masum güzelliğini
gösteren doya doya
Denizlere beyaz martılar gibi kondurduğun donanmalar esiyor
Gelinlik kızlar gibi süslemiş seni Rumeli fatihi
Şehzade Süleyman Paşa

Gebze - Kocaeli / 1 Nisan 2011
Merve Eda Sarıer (Eğitimci-Şair ve  Besteci)



10. Bölüm

idari Kurumlarıyla
Kocaeli
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‹zmit, Nikomedia olarak uzun y›llar Bithinya’n›n başkenti olmuştur. 
Anadolu Selçuklular› devrinde ‹znik’e, Osmanl› devrinde de bir san-
cak merkezi olarak önce Anadolu eyaletine, ard›ndan Kaptanpaşa 

eyaletine bağlanm›şt›r. 19. yüzy›l›n başlar›na gelindiğinde Kocaeli, Bursa 
merkezli Hüdavendigar vilayeti s›n›rlar›nda yer al›yordu. Bir ara ‹stanbul’a 
bağlansa da Tanzimat’tan sonra Dâhiliye Nezareti’ne bağl› bağ›ms›z bir 
sancak merkezi olmuştur. 20 Nisan 1924’te Teşkilat-› Esasiye Kanunu ile 
sancaklar kald›r›l›nca Kocaeli ili kurularak merkezi ‹zmit olmuş ve Gebze, 
Karamürsel, Kand›ra, Karasu, Adapazar›, Akyaz›, Hendek ve Geyve ilçele-
ri bu ile bağlanm›şt›r. 

14 Haziran 1954’te Sakarya ili kurulunca Adapazar›, Karasu, Akyaz›, 
Hendek ve Geyve Kocaeli’nden ayr›larak Sakarya ili s›n›rlar› içine al›nd›. 

2000 y›l›nda Derince’nin ilçe olmas›yla Kocaeli’nin ilçe say›s› 7’ye ulaşa-
cakt›. Bunlar: ‹zmit, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kand›ra, Körfez ve Derince. 

‹zmit Belediyesi 1993 y›l›nda büyükşehir statüsüne kavuşur. O y›llarda 
Kocaeli s›n›rlar› içinde 45 belediye vard›r. Belediyeler Birliği, Bakanlar 
Kurulu’nun 12 Ocak 1990 tarihli karar›yla tüzel kişiliğe kavuşur. 1980 ve 
1990’l› y›llarda Kocaeli bölgesindeki belediyeler, uzun y›llar halka başar› ile 
hizmet ederek Kocaeli’nin şerefli tarihinde yerini alm›şlard›r. 

KOCAEL‹’N‹N ‹LÇELER‹ 
2000’li y›llar Kocaeli için hareketli ve önemli y›llard›r. Kocaeli her 

bak›mdan sürekli büyümekte ve gelişmektedir. 06/03/2008 tarihinde 
TBMM’de kabul edilip 22/03/2008 tarihli Resmi Gazete’nin 26824 Mükerrer 
say›s›nda yay›nlanan 5747 Say›l› Kanun ile Kocaeli’nin idari yap›s› değişir. 
45 olan belediye say›s› 12’ye 7 olan ilçe say›s› da 12’ye ç›kart›l›r. Bu kanun, 
Kocaeli’nin idari tarihi aç›s›ndan çok önemlidir. Hangi belediyelerin hangi 
ilçeye bağland›ğ›na k›saca göz atmak gerekiyor. 
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Bu yasaya göre; Yeniköy, Bah-
çecik, Yuvac›k ve Kullar ilk kade-
me belediyelerinin tüzel kişilikleri 
kald›r›larak mahalleleri ile birlikte 
Karş›yaka ‹lk Kademe Belediyesi’ne 
kat›lm›şt›r. Karş›yaka Belediyesi’nin 
ad› Başiskele olarak değiştirilerek 
Kocaeli’nin Başiskele ilçesi oldu.

Şekerp›nar ‹lk Kade-
me Belediyesi’nin tüzel kişiliği 
kald›r›larak mahalleleri ile birlikte 
Çay›rova ‹lk Kademe Belediyesi’ne 
kat›lm›şt›r. Çay›rova Belediyesi 

merkez olmak üzere Kocaeli’nde Çay›rova ilçesi kuruldu.

Dar›ca ‹lk Kademe Belediyesi ve mahalleleri ile Kocaeli’ne bağl› Dar›ca 
ilçesi kuruldu.

Tavşanc›l ‹lk Kademe Belediyesi’nin tüzel kişiliği kald›r›larak mahallele-
ri ile birlikte Dilovas› ‹lk Kademe Belediyesi’ne kat›lm›şt›r. Dilovas› merkez 
olmak üzere köyler ile Kocaeli iline bağl› Dilovas› ilçesi kuruldu.

Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyeleri-
nin tüzel kişilikleri kald›r›larak mahalleleri ile birlikte Saraybahçe ‹lk Kade-
me Belediyesi’ne kat›lm›şt›r. Saraybahçe merkez olmak üzere, Saraybah-
çe Belediyesi’nin ad› ‹zmit olarak değiştirilerek Kocaeli’ne bağl› ‹zmit ilçe-
si kuruldu.

Uzunçiftlik, Uzuntarla, Eşme, Ac›su, Maşukiye, Büyükderbent, Ars-
lanbey, Sar›meşe ve Suadiye ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikle-
ri kald›r›larak mahalleleri ile birlikte Köseköy ‹lk Kademe Belediyesi’ne 
kat›lm›şt›r. Köseköy Belediyesi merkez olmak üzere, Köseköy 
Belediyesi’nin ad› Kartepe olarak değiştirilirek Kocaeli’ne bağl› Kartepe 
ilçesi kuruldu.

KARAMÜRSEL: Yalakdere, K›zderbent, Akçat, Dereköy, Ereğli Beledi-
yeleri ile birlikte Karamürsel ‹lçesi oldu.

GÖLCÜK: Ulaşl›, Hal›dere, ‹hsaniye, Hisareyn, Yazl›k, Değirmendere Be-
lediyeleri Gölcük Belediyesi’ne bağland› ve Gölcük ilçesi kuruldu. Kand›ra 
ve Derince ilçeleri s›n›rlar›n› gördü. 

KÖRFEZ: Hereke, Kirazl›yal› Belediyeleri kapat›larak Körfez ilçesine 
bağland›.

GEBZE: Dört ilçeye bölünüp Dilovas›, Çay›rova ve Dar›ca ilçeleri kuruldu. 

Dilovas›, Dar›ca, Çay›rova ve Gebze ilçelerinin tarihi geçmişini 
araşt›rmak için Gebze bölgesinin tarihine bakmak ve Gebze bölgesinde 
kentleşme sürecini incelemek gerekir.
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Bugün ‹l Özel ‹dareleri; tarihi bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin en 
önemli idari birimi olan valilik ve vilayetler tarihidir. ‹l özel idarelerimi-
zin yönetim ve teşkilatlanmas›, Osmanl› Devleti’nin en önemli idari yöne-
tim teşkilat› say›lan eyalet sistemine son verilmek suretiyle, 1864 y›l›nda 
ç›kart›lan ‹ller ‹daresi Yasas›’na göre illerin kuruluşu ve ilin genel yöneti-
minde Özel ‹dare’ye de yer verilmesiyle başlam›şt›r.

Bugün ‹l Özel ‹daresi, il halk›n›n yerel nitelikteki ihtiyaçlar›n› karş›lamak 
üzere kurulan ve karar organ› ildeki seçmenler taraf›ndan seçilerek oluştu-
rulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir.

‹l Özel ‹dareleri’nin yeniden düzenlenmesi 1948 ve 1953 y›llar›nda, 
1961 Anayasas›’nda, daha sonra 1972 y›l›nda baz› tasar›larla ele al›nm›şsa 
da nihayet 1982 Anayasas›’nda “‹l Özel ‹daresi” ifadesi ile yer alm›şt›r.

‹l Özel ‹daresinin Organlar›: ‹l Genel Meclisi, ‹l Encümeni ve Vali’dir. 

KOCAEL‹ VAL‹L‹⁄‹ İL ÖZEL İDARESİ
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Devr-i Âlem Ekibi’nin Kocaeli Valisi Ercan Topaca
‹le Görüşmesi
Kocaeli Valisi Ercan Topaca, “Kocaeli Tarih ve Kültür Rehberi Kitab›”n› 

haz›rlayan Belgesel Yay›nc›l›k ve “Kocaeli Kültür Belgeseli’ni” haz›rlayan 
Devr-i Âlem TV program ekibini makam›nda kabul ederek Kocaeli ile ilgi-
li önemli aç›klamalar yapt›. Vali Ercan Topaca; Kocaeli’nin tarihi geçmişi, 
kültürel değerleri, tabii güzelliği ve turizm potansiyeli ile ilgili bilgiler ver-
di. Vali Ercan Topaca’n›n yapt›ğ› aç›klamalar ulusal ve bölgesel birçok TV 
kanal›nda yay›nland›.

Sanayiden çevreye, kültürden turizme Kocaeli’ni tüm yönleriyle anla-
tan Vali Topaca; tarih, kültür, çevre, doğa, sanayi, eğitim, bilim ve teknolo-
jide Kocaeli’nin marka şehir olacağ›n› belirterek Kocaeli’nin kültür ve tari-
hine özellikle dikkat çekti. ‹şte, Vali Ercan Topaca’n›n Devr-i Âlem’e yapt›ğ› 
aç›klamalar: 

“Sadece Sanayi Ağ›rl›kl› Bir Kocaeli Tarif Etmek
Çok Eksik Olur…” 
“Kocaeli Türkiye’nin en güzel köşelerinden biri diyebilirim. Marmara 

ve Karadeniz’e olan bağlant›s› ile birlikte Türkiye’de birçok güzelliğin ve 
özelliğin buluşma noktas›, sanayinin başkenti. Kocaeli’ni tarif etmek için 
bunlar›n yeterli olmad›ğ›n› düşünüyorum. Kocaeli ayn› zamanda bir tarih 
ve kültür kenti. Birçok insan›n gelip geçerken uğrad›ğ› turizm şehri. Hepsi-

KOCAELİ VALİSİ ERCAN TOPACA İLE BİR RÖPORTAJ
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nin bir noktada değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece sanayi ağ›rl›kl› bir Ko-
caeli tarif etmek çok eksik olur. Kocaeli’ni tam tarif etmek için; tarihiyle, 
Osmanl›’dan, Selçukludan ve Bizans döneminden kalan değerleriyle tarif 
etmek gerekiyor. Ayn› zamanda yeşiliyle doğal güzellikleriyle ve insanlar›n 
s›cakl›ğ› ile de tarif etmek gerekiyor.”

Kocaeli’nden Devlet Bütçesine Her Y›l 25 Milyar Katk›
“Kocaeli son zamanlarda Dilovas› ile çok s›k gündeme geliyor. Çevre 

sorunlar›n› en h›zl› çözen kentlerin baş›nda Kocaeli geliyor. Sorunlar›n çö-
zümü noktas›nda çok h›zl› ad›mlar at›l›yor. Baz› kentlerimizde y›llarca çö-
züm bulunamayan sorunlar› bir ç›rp›da çözme imkân›na sahip bir kent. Bu 
kent yaklaş›k olarak bütçeye her y›l 25 milyar lira vergi ödüyor. 2009 y›l› 
rakamlar›na göre 100 liran›n 14 liras› bu kentten. Vergi potansiyeli çok 
yüksek olunca yerel yönetimlerin bütçeden ald›ğ› pay da çok yüksek. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin ciddi geliri var. Kocaeli’nin öne ç›kan daha başka 
özellikleri de var. Sanayi ile birlikte Türkiye’de üretilen enerjinin % 10’unu 
tek baş›na tüketen bir kent Kocaeli.” 

“100 Parça Sanayi Ürününün 13’ü Kocaeli’nde
Üretiliyor…”
“Kocaeli sanayinin bel kemiği. Türk sanayisi taraf›ndan üretilen her yüz 

parça sanayi ürünün % 13’ü Kocaeli’nde üretiliyor. Türkiye’nin ekonomisi-
ne ve refah›na büyük katk› sağl›yor. Sanayileşme, Kocaeli’ndeki tarihi de-
ğerlerin unutulmas›na neden olmuş. Bir dönem unutulmuş. Yeni evlerin ve 
yeni yap›lar›n içersinde tarihi doku kaybolmaya yüz tutmuş. Son dönemler-
de tarihin öneminin bilincindeyiz. Tarihi eserlerimizi korumak için çok cid-
di bir çal›şma yap›yoruz. Tarihi değerleri korumak ve gelecek nesillere öğ-
retmek konusunda bir kararl›ğ›m›z var. Sanayi ile ön plana ç›kan bir kent 
önümüzdeki dönemlerde tarihi, kültürel doğal güzelliği ve turizmi ile de 
ön plana ç›kacak.”

“Tarih ve kültür bir medeniyetin tapu senedidir…”
“Tarih ve kültür bir medeniyetin tapu senedidir. Bir kentin sadece sa-

nayi ile yaşamas› mümkün değil. Tarihi değerlerin korunmas› ve yaşat›lmas› 
gerekiyor. Kocaeli’nde bunlar›n yeterli derecede olduğunu düşünüyorum. 
Vatandaşlar›n bilgisine tam olarak sunulamad›ğ›n› düşünüyorum. ‹zmit mer-
kez ve Gebze ilçelerinde ulusal ve uluslararas› ölçekte eserlerimiz var. Özellik-
le bunlar›n yaşat›lmas› birinci unsur olarak karş›m›za ç›k›yor. Merkezde Fev-
ziye Camii, Pertev Paşa Camii, Yeni Cuma Camii var. Çok yak›n zamana kadar 
birçoğu sahipsiz kalm›ş. S›rr› Paşa Konağ› y›k›lm›ş, turizme kazand›r›lmaya 
çal›ş›l›yor. Gebze’ye doğru uzand›ğ›m›zda çok farkl› tarihi eserler var.”

İdari Kurumlarıyla Kocaeli
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“Tarihi vak›f eserlerini korumak ve gelecek kuşaklara 
aktarmak gerekiyor…” 
“Tarihi vak›f eserlerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak gere-

kiyor. Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Kervansaray› muhtemelen Çoban 
Mustafa Paşa Camii’nin müştemilat›. Yaklaş›k 500 y›ll›k ayakta bir eser. 
Onu amac›na uygun olarak kullanmak istiyoruz. Şah›slar›n mülkiyetine 
geçmiş kamulaşt›rma ödeneği haz›r. Buras› kamulaşt›r›l›p ve restorasyo-
nu yap›ld›ktan sonra kültür merkezi, kütüphane olarak kullan›labilir. ‹li-
mizde Kasr-› Hümayun var. Hemen onun yan›nda Redif Binas› var. Resto-
rasyon çal›şmas› bitti. Müze olarak aç›lacak. Teşhir edeceğimiz eserler Milli 
Saraylar’da tamir ediliyor. Bu eserler burada sergilenecek. ‹kinci bir müze-
miz olacak. Birçok insan›m›z›n bilmediği ve haberdar olmad›ğ› ulusal ölçekli 
Çuhahane denen bir kervansaray. Çoban Mustafa Paşa Kervansaray›’ndan 
daha büyük. Oray› da gezdik. Çoban Mustafa Paşa Kervansaray›’ndan son-
ra buray› da turizme kazand›rmak bir başka projemiz. Burada ikinci bir av 
köşkümüz var. Y›k›lmaya yüz tutmuş. Onu da yaşatmak hedefimiz. Bunlar 
bizim görebildiklerimiz; daha göremediklerimiz de var.”

“Geçmişi unutmamak gerekiyor…” 
“SEKA konusu bu ilin geçmişte kanayan yaras›yd›. 2005 y›l›ndan son-

ra bu sorun çözüldü. Şu anda ilimizin yüz ak› neresi diye sorulduğunda 
ilk akla gelen yerlerden birisi SEKAPARK’t›r. Vatandaşlar yaz k›ş her türlü 
ihtiyac›n› karş›l›yor. Çocuklar›yla vakit geçiriyor. Y›llarca kentin haf›zas›nda 
koku ve duman kald›. Bu tamam›yla değişti. Körfezin kenar›nda çay içilebi-
lecek ve yemek yenilebilecek mekânlar kuruldu. Buras› Büyükşehir’e tahsis 
edildi. Yeşil alanlar yap›ld›. Halk›n hizmetine sunuldu. Eksiği de var. Geçmi-
şi unutmamak gerekiyor. Tarihi havay› yans›tacak, sizin söylediğiniz kâğ›t, 
gazete, kültür ve sanayi müzesi kurulabilir. Tarihi havay› yok etmeyecek 
şekilde geçmişten geleceğe ›ş›k tutan bir müzenin olmas› gerektiğini dü-
şünüyorum. Büyükşehir’in bu konuda projesi var. Yak›n zamanda hizmete 
sunulmas›n› bekliyoruz.”

“Kocaeli her yönüyle ülkemizde refah›n artmas›nda 
motor vazifesi görüyor…”
“Kocaeli 24 saat yaşayan bir kent. Hayat›n bir dakika bile durmad›ğ› bir 

şehir. Gece 24’te de ç›ksan›z, sabah beşte de ç›ksan›z kent hareketli, üreti-
yor. Bu kent ayn› zamanda 24 saat yaşamakla birlikte birçok sorunlar› bün-
yesinde taş›yan ve çok önemli değerleri de taş›yan bir kent. Sanayi kenti-
nin riskleri de var. Türkiye’nin en çok göç alan ve en h›zl› büyüyen şehir-
lerinden bir tanesi. Her y›l 40-50 bin kişi geliyor. 40 bin kişinin 20 bini do-
ğumla. Yaklaş›k 20-25 bin kişi civar›nda d›şar›dan geliyor. Her ilden göç 



147

İdari Kurumlarıyla Kocaeli

var. Türkiye’nin bir mozaiği. Son dönemde çok ciddi yabanc› sermaye ge-
liyor. Güney Koreli şirket ilk etapta 345 milyon dolarl›k yat›r›m yap›yor. 
Önümüzdeki günlerde ‹MES OSB’de bir doğalgaz çevrim santrali yap›l›yor. 
Bunun toplam maliyeti 775 milyon euro. 2011 y›l›nda iki yabanc› sermaye-
nin yat›r›m› toplam 1 milyar dolar. Her ülkeden yat›r›mc› ve araşt›rmac› in-
san var ilimizde. Kocaeli her yönüyle ülkemizde refah›n artmas›nda motor 
vazifesi görüyor.”

“Tan›t›m için kampanyalar yap›lmas› laz›m…” 
“Birçok vatandaş›m›z Kocaeli’ni, sadece otobandan ve D-100’den ge-

lip geçerken gördüğü sanayi kenti olarak görmemeli. ‹limize gelin. Gezile-
bilecek o kadar güzel yerleri var. ‹ki denize s›n›r› olan ve iki denizden isti-
fade eden bir kent. O yönüyle gerek vilayet olarak bizim, gerekirse bütün 
insanlar›m›za Kocaeli’ni tan›tmal›... Tan›t›m için kampanyalar yap›lmas› 
laz›m. Alt yap› eksikliklerini tamamlamam›z laz›m. Yeni oteller yap›lmas› 
gerekiyor.” 

“Çevreyi yok edercesine kazanmak, dünyada
istenmeyen bir sanayi şekli…” 
“Kocaeli birçok doğal güzelliğin bir arada bulunduğu bir kent. Çok yo-

ğun bir sanayi var. Doğal güzelliği ve sanayiyi bir arada yaşatmak çok zor. 
Hem sanayileşmek hem de doğal güzelliği koruyarak yaşamak zorunday›z. 
Biz sanayicimizin yan›nday›z. Her türlü eksikliklerin giderilmesi konusun-
da yard›mc› oluyoruz. Sanayicilerimizden de bir isteğimiz var. Bu ken-
ti yaşan›labilecek şekilde gelecek nesillere b›rakmak zorunday›z. Bunu 
yapmak için çevreyi korumak laz›m. Gerekli yat›r›mlar› da yapmak laz›m. 
Kazançlar›ndan bu kenti koruma anlam›nda gerek ar›tma gerekse baca-
lardan ç›kan gazlarla ilgili yat›r›mlar yapmalar›n› talep ediyoruz. Bu bi-
zim vatandaşl›k hakk›m›z. Ayn› zamanda sanayicinin bir vatandaşl›k göre-
vi. Çevreyi yok edercesine kazanmak, dünyada istenmeyen bir sanayi şekli. 
Daha çok kazanal›m, kentimizin sağl›ğ›n› da koruyal›m diyoruz.”

“Kalk›nman›n temeli eğitimdir…” 
“Eğitim her şeyin baş›d›r; eğitim varsa her şey var, eğitim yoksa hiç 

bir şey yok. Kalk›nman›n temeli eğitimdir. Kocaeli’nde eğitim seferberliği 

başlatt›k. Kocaeli’nde eğitimdeki başar› genel olarak iyi düzeyde. Ancak, 

Derince’den öteye geçildiğinde eğitimde s›k›nt›lar başl›yor. Dar›ca’da baz› 

s›n›flar 46, Gebze’de 45-50 kişilik kalabal›k öğrenci var. Hedefimiz standart 

30-33 kişilik s›n›flar. 3 y›l›n sonunda hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. 

Eğitimdeki tüm planlama ve çal›şmalar›m›z bu yönde.” 
(Kaynak: Devr-i Âlem Belgesel TV Program› ve Gebze Gazetesi Arşivi)
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Kocaeli ‹l Özel ‹daresi’nin Misyon ve Vizyonu
Kocaeli ‹l Özel ‹daresi’nin en temel ilkesi; halk›n beklentileri dikkate 

al›narak, ilin önceliklerinin belirlendiği bir plan dâhilinde en uygun strate-
ji, yol ve yöntemlerle gerçekleştirmek, hizmet kalitesine olan doğrudan et-
kisinin bilinci ile çal›şan memnuniyetini üst seviyelerde tutmak, öncü ve li-
der bir kurum olmak, teknolojiye ve getirdiği yeniliklere aç›k olmak, dün-
ya ile sürekli iletişim içinde olan güvenilir ve güler yüzlü bir yerel yönetim 
kuruluşu olmakt›r. 

Kocaeli’nde hayat kalitesini yükseltmek amac›yla; ilgili mevzuat›n ver-
diği görev ve sorumluluklarla belirlenen kamu hizmetlerini yaparken; 
Kat›l›mc›l›k, Çağdaşl›k, Saydaml›k ve Esneklik ilkeleri ön planda tutulur. 

Misyon, vizyon ve ilkeleri Kocaeli ‹l Özel ‹daresi Stratejik Plan› (2010–
2014) haz›rlama çal›şmalar› içinde belirlenmiştir.

Bu ilkelerden birisi “Yasalar ve ilkelerimiz çerçevesinde kaynaklar›m›z› 
etkin ve verimli bir şekilde kullanarak Kocaeli halk›n›n sosyoekonomik ge-
lişimini sağlamakt›r”.

Bir başka önemli ilke de “Kocaeli’ni eğitimde ve sağl›kta lider; turizm 
ve kültürde öncü bir il haline getirmektir”. 

Kocaeli Tarih ve Kültür Rehberi Kitab›
‹l Özel ‹dareleri 5302 Say›l› Yasa ile kültürel çal›şmalar yapmakla da gö-

revlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda gelişip güçlenmesin-
de ‹l Özel ‹dareleri önemli bir misyona sahiptir. Sonuç olarak Kocaeli ‹l Özel 
‹dare Genel Sekreterliği, Kocaeli’nin kentleşme süreci ve Kocaeli tarihinde 
önemli bir yere sahiptir. 

Kocaeli ‹l Özel ‹daresi’nin yapt›ğ› hizmetler minnet ve şükranla 
an›lacakt›r. Elinizdeki “Kocaeli Tarih ve Kültür Rehberi” ve “Kocaeli Kül-
tür Belgeseli“ Kocaeli ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreterliği’nin önemli bir kül-
tür hizmeti olarak Kocaeli kültür tarihine zenginlik katm›şt›r.

 Kocaeli Tarih ve Kültür Rehberi ile Kocaeli Kültür Belgeseli’nin, 
Kocaeli’nde şehir kültür bilinci ve kentlilik kültürü oluşmas›na büyük 
katk›s› olacakt›r. Kocaeli Kültür Belgeseli ulusal ve bölgesel TV kanallar›nda 
yay›nlanarak ilimizin tarih, kültür ve turizm değerlerini Türkiye kamuo-
yunda daha yak›ndan tan›tarak Kocaeli’nin marka şehir olmas›na katk›da 
bulunacakt›r. 

Minnet ve Şükranla An›yoruz…
Osmanl›’dan günümüze Kocaeli’nde görev yaparak Kocaeli’nin gelişip 

büyümesine katk›da bulunan bakanlar, milletvekilleri ve valilerimiz başta ol-
mak üzere, belediye başkanlar›ndan muhtarlara, daire müdürlerinden tüm 
memurlara bütün hizmet adamlar›m›z› minnet, şükran ve vefa ile an›yoruz.
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1. VEHP‹ DEM‹REL (1923-1927)

2. EŞREF BEY (1927-1934)

3. HASAN FA‹K BEY (1934-1935)

4. HAM‹T OSKAY (1935-1938)

5. Z‹YA TEKEL‹ (1939-1946)

6. R.NAS‹H‹O⁄LU (1946-1948)

7. FAZLI GÜLEÇ (1948-1948)

8. ŞEK‹P YURDAKUL (1949-1950)

9. BURHANETT‹N TEKER (1950-1951)

10. ETHEM NEC‹P YAK‹NER (1951-1959)

11. ALAADD‹N ER‹Ş (1959-1960)

12. HÜSNÜ BAŞAR (1960-1962)

13. M.BABAO⁄LU (1962-1964)

14. B.SUPH‹ AKTAN (1964-1966)

15. H.MEYDANO⁄LU (1966-1970)

16. ERTU⁄RUL ÜNLÜER (1970-1975)

17. T.E⁄‹LMEZ (1975-1976)

18. M.VECD‹ GÖNÜL (1976-1977)

19. ‹BRAH‹M URAL (1978-1979)

20. CELAL KAYACAN (1979-1980)

21. FAHR‹ GÖRGÜLÜ (1980-1981)

22. M.H‹KMET GÜLŞEN (1981-1984)

23. HÜSEY‹N Ö⁄ÜTÇEN (1984-1985)

24. ‹HSAN DEDE (1985-1991)

25. ADNAN DARENDEL‹LER (1991-1992)

26. KEMAL NEHROZO⁄LU (1992-1996)

27. MEMDUH O⁄UZ (1996-1999)

28. ‹.KEMAL ÖNAL (1999-2001)

29. ERDAL ATA (2001- 2006)

30. GÖKHAN SÖZER (2006-2010)

31. ERCAN TOPACA (2010-        )

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ KOCAEL‹ VAL‹LER‹
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KOCEL‹ BÜYÜKŞEH‹R BELED‹YES‹
‹zmit ve civar›nda tarih öncesi 

çağlardan yaklaş›k olarak M.Ö 3000 
y›l›ndan itibaren insanlar›n yaşamak-
ta olduğu, yap›lan araşt›rmalar sonu-
cu ortaya ç›km›şt›r.

Osmanl› Devleti döneminde 
1868’de taşrada da belediye kurul-
mas› için talimat verildi.6 Ekim 1868 
tarihli Belediye Nizamnamesi ile ye-
rel yönetimlerde bat› ölçülerinde 
yeniden yap›lanmaya girilmiş ve gü-
nümüz belediye sisteminin temelleri 
at›lm›şt›r.

1876’da Teşkilat› Esasiye 
Kanunu,1877’de Dersaadet Belediye 
Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu 
kabul edildi.1912’de belediye şube-
leri ve Şehremaneti Meclisi yerine bir 
“Encümen” kuruldu.

1888 y›l›na kadar ‹stanbul’a bağl› kalan ‹zmit bu tarihten sonra ayr› 
bir kent olur. ‹stiklal Harbi öncesi ‹ngiliz ve Yunan kuvvetlerinin işgalinde 
kalan şehir 28 Haziran 1921’de kurtar›lm›ş, Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra 
Kocaeli Vilayeti’nin merkezi olmuştur.

1871 y›l›nda yap›lan ilk belediye seçimlerinde ‹zmit’te şehir ve kasaba-
da yaşayanlara hizmet vermek üzere bir başkan, bir muavin ve alt› üyeden 
oluşan belediye meclisi oluşturulmuştu. 

1930 senesinde ç›kar›lan 1580 say›l› Kanun ile Cumhuriyet belediyecili-
ğinin temeli at›ld›.

1984’te ç›kar›lan kanunla metropoliten kentlerin yönetimi için Bü-
yükşehir Belediyeleri kuruldu. ‹mar planlama konusunda belediyeler tek 
baş›na yetkili k›l›nd› ve belediye gelirleri artt›r›larak güçlendirildi.

Daha sonra Kocaeli’nin merkez ilçesi olan ve ayn› ad› taş›yan ‹zmit, 
Kocaeli’nin daha sonra bütün s›n›rlar›n›n merkez kabul edilmesiyle birlikte 
vilayet merkezi özeliğini hukuken kaybetmiştir.

Büyük sanayi kuruluşlar›n›n ve al›şveriş merkezlerinin bulunduğu ‹zmit, 
sanayi şehri olarak tan›nmas›n›n yan› s›ra kültür, sanat ve eğitim merkezi 
olma yolunda ciddi at›l›mlar yapan bir şehir haline gelmiştir.

1993 y›l›nda, ülkemizde sekiz büyükşehir belediyesi daha kurulmuştur. 
Bunlar: Antalya, Diyarbak›r, Eskişehir, Erzurum, Mersin, ‹zmit, Samsun ve 

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başakanı
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Şanl›urfa’d›r. Ancak bu defa farkl› bir uygulama yap›ld› ve 505 say›l› Kanun 
Hükmünde Kararname ile kurulan Büyükşehirlerde, ilçe belediyesi yerine, 
birinci kademe belediyesi kurularak ilçe kuruluşu 2008 y›l›na kadar erte-
lendi. Bu şekilde kurulan Büyükşehir içi ilk kademe belediyelerinin say›s› 
Antalya, Diyarbak›r, Mersin ve ‹zmit’te 3; Eskişehir, Erzurum ve Samsun’da 
ise 2 idi.

2004 y›l›nda ç›kar›lan 5216 say›l› Yasa’yla Büyükşehir Belediye s›n›rlar› 
için yeni k›staslar getirildi. Buna göre Büyükşehir olma koşulu, nüfusun en 
az 750.000 olmas›d›r. Ayn› yasa, nüfus yoğunluğu çok yüksek olan ‹stan-
bul ve Kocaeli illerinin tamam›n› Büyükşehir s›n›rlar› içerisine almaktad›r.

‹zmit şehri, Kocaeli il merkeziydi. Yeni büyükşehir metropoliten ilçele-
rinin kuruluşuna dair 5747 say›l› Yasa’da Büyükşehir ismi Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi olarak değiştirildi. ‹zmit ad› ise metropoliten belediyelerden 
birine (Saraybahçe) verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nin
Kentleşme  Sürecine  Katk›s› 
Şehrin alt yap›s›n›n, öncelikle halledilmesi gerekiyordu. Kocaeli Bü-

yükşehir Belediyesi 6 y›lda 2.510 kilometre içme suyu, 1.600 kilometre 
kanalizasyon, 210 kilometre yağmursuyu, 50 kilometre de dere ›slah› ger-
çekleştirdi. Saraybahçe ‹çme Suyu Kanalizasyon ve Yağmur Suyu, Körfez 
Kanalizasyon Hatt›, ‹zmit Bulvar Yağmur Suyu Kolektör Hatt› 62.5 milyon 
TL’lik Gebze At›ksu Ar›tma Tesisi gibi büyük alt yap› yat›r›mlar› yap›ld›. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik yükünü hafifletmek için Umut-
tepe Duble Yolu’nun inşa edilmesi, D-100’de 3 büyük köprünün hizmete 
aç›lmas› gibi kritik çal›şmalara imza att›. Seka Büyük Tüneli, Derince Tüneli, 
Eskihisar Tüneli gibi büyük ulaş›m projeleri yap›ld›. Rafet Karacan, Gazan-
fer Bilge ve Adnan Menderes Bulvarlar› aç›ld›. Dar›ca Osman Gazi Köprüsü, 
Çay›rova Fatih Tüneli, ‹zmit Yenidoğan Hastane Köprülü Kavşağ›, Mevlana 
Köprülü Kavşağ› yap›ld›.

‹zmit Seka Müessesesi, bütün mal varl›ğ› ve çal›şanlar›yla birlikte Bü-
yükşehir Belediyesi’ne devredilince Büyükşehir 2007 y›l›nda Türkiye’nin ilk 
endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’› hizmete açt›.

Kocaeli’nin sahillerini Karamürsel’den Gebze’ye kadar düzenledi ve 
çocuk oyun parklar›, spor aletleri, yürüyüş yollar›, oturma gruplar› yap›ld›. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir Kocaeli için şehir geneline 2.5 
milyondan fazla ağaç dikti. 6 y›lda şehir yemyeşil bir görünüme kavuştu. 

 Tarih, Kültür ve Spor Hizmetleri 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son 6 y›lda toplam 11 adet kültür merke-
zini inşa edip hizmete açt›. 12. kültür merkezi Uzunçiftik beldesi Atakent 
Mahallesi’nde inşa edilecek. 
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Leyla Atakan, Süleyman Demirel ve Hal›dere kültür merkezlerinin ta-
dilat ve onar›m›n› gerçekleştirildi. Biri ‹zmit diğeri Derince’de iki adet Bilgi 
Evi ile Bilim ve Teknoloji Kulübü hizmete aç›ld›.

Büyükşehir Belediyesi Şirinköy, Kuruçeşme, Hereke, Çay›rova Çağdaş 
Kent, Karamürsel Gazanfer Bilge Güreş Sahas›, Plaj Yolu, Vinsan yüzme 
havuzlar› gibi pek çok spor tesisini Kocaeli’ne kazand›rd›. 

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin tarihi eserlerinin şehre kazand›r›lmas› 
ve restorasyonu için bünyesinde “Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube 
Müdürlüğü” kurarak restorasyon projelerini sürdürmeye devam ediyor.

Büyükşehir, 2005 ile 2010 y›llar› aras›nda; ‹zmit Atatürk An›t Heykeli, 
‹zmit Saat Kulesi, Osman Hamdi Bey Konağ›, Portakal Mescidi’nin restoras-
yonu gerçekleştirildi. 

Süleyman Paşa Hamam›, S›rr› Paşa Konağ›, Gebze böcekhane binas›, Kut-
luca Tarihi Taş Köprü gibi birçok tarihi yap›n›n restorasyonunun yan›nda; 
Kocaeli’nin tarih, kültür, turizm ve sosyal hayat› ile ilgili kitaplar haz›rlan›yor. 

Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2009 y›l›nda başlatt›ğ› “Bire Bir Öğren-

me Projesi” kapsam›nda ilköğretim 6. s›n›f öğrencilerine ücretsiz 26 bin 
587 lap top dağ›tt›. 2010 y›l› sonunda 27 bin dizüstü bilgisayar›n daha 
dağ›t›m›n› gerçekleştirdi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2004 y›l›nda kurulan ve 
“Halk Üniversitesi” olarak an›lan Kocaeli Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslar› 
(KOMEK), bugün 38 kurs merkezinde yabanc› dilden, dikiş nak›şa kadar 
farkl› 141 branşta ücretsiz hizmet veren büyük bir kuruluş haline geldi. 
KOMEK’le Kocaeli’nde işi ve zanaat› olmayan kişiler meslek sahibi oldu. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 6 y›lda Kocaeli’nde sosyal proje 
kapsam›nda Annelere Süt Yard›m›, Evde Bak›m Hizmeti, Hasta Nakil Servi-
si… Kocaeli Kitap Fuar›, Yöresel Kültürler Fuar›, Sevgide Buluşal›m… Ama-
tör Spor Kulüplerine Yard›m, “Potas›z Okul Kalmas›n” Projesi, Yaz Spor 
Okullar›… gibi ilkleri gerçekleştirdi. 

Kocaeli’nde bu dönemde toplu konut seferberliği başlat›ld›. Sadece 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut Şirketi arac›l›ğ›yla, 7446 konut 
inşa ediyor. Konutlar›n 3 bin 295’i tamamland›. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemle üzerinde durduğu konular-
dan biri de köylerdeki çal›şmalard›. Köyleri şehir imkânlar›yla buluşturma 
çal›şmalar›na son iki y›lda h›z veren Büyükşehir’in hedefi önemli ölçüde 
gerçekleşti. Bu çal›şmalarla köyler, kent ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar 
için de daha cazip hale gelmeye başlad›. Ayr›ca köylerde çiftçilikle uğra-
şan köylülere ziraat mühendisi ve veteriner hizmeti verilmeye başland›. 
Kocaeli’nin köylerine de köy f›r›nlar› yap›l›yor. 



11. Bölüm
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Kocaeli Turizm Rehberi



Kocaelinin  Kültür ve Turizm  Potansiyeli
Dünya turizm örgütünce tutulan istatistiklerde ülkemize gelen yabanc› 

turist say›s› bak›m›ndan Türkiye 2008 y›l› verilerine göre 7. s›raya yükselmiş-
tir. Ancak yine turizm verilerine göre Kocaeli Türkiye geneline göre bu sek-
törde çok gerilerdedir. Türkiye’de yabanc› turistlerin binde 1’nin de alt›nda, 
yerli turistlerin ise yüzde 1 ‘nin Kocaeli’de gecelediği saptanm›şt›r.

Kentimizin sanayi bak›m›ndan yoğun bir yer olmas› turizme engel 
olmamal›d›r. Çünkü dünyan›n birçok sanayi şehri ayn› zamanda turizm 
alan›nda da çok gelişmiştir.

Kocaeli coğrafi konumu itibariyle iki denize komşudur. Anadolu yolu 
üzerinde olup, büyük şehirlere 100 - 350 km mesafededir. ‹klimi yaz ve 
k›ş turizmine çok müsaittir. Yaylalar› ve vadileriyle doğa ve k›rsal turizm 
olanaklar›na sahiptir. 

Kocaeli y›llardan beri, Sanayi Şehri olarak an›lsa da, 3000 y›ll›k Tari-
hi, eşsiz tabiat güzellikleri bak›m›ndan zengin, ayn› zamanda Kültür - Tu-
rizm aç›s›ndan her türlü imkânlara sahiptir. Bilhassa son y›llarda yap›lan 
çal›şmalarla, Kocaeli büyük bir at›l›m yaparak değişim ve dönüşüm projeleri 
ile art›k Kültür ve Turizm alan›nda da kendinden bahsettirmektedir.

3000 Y›ll›k tarihi, Kartepe k›ş sporlar›n›n merkezi, Sapanca gölü, Mar-
mara denizi, Karadeniz olan k›y›lar›, Fauna ve Flora zenginliği ile eşsiz ta-
biat güzelliklerine sahiptir. Restorasyonu yap›lan, çok say›da tarihi yap›; 
aç›lan Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Gebze Osman Hamdi Bey Müzesi, 
Eskihisar Kalesi, Çoban Mustafa Külliyesi, Orhan Camii ve daha pek çok ta-
rihi yap›s›yla yerli ve yabanc› turistler için çekim merkezidir.

Kentimizde Kültür ve Sosyal hayat›n gelişmesine yönelik pek çok sana-
yi faaliyetleri yap›lmaktad›r. Yat›r›mc›lar›n bölgeye olan ilgileri sonucun-
da  (4-5) y›ld›zl› oteller sürekli çoğalmakta, Ülkemiz ve ‹limiz turizmine hiz-
met etmektedirler. Önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan Cengiz To-
pel hava alan›n›n aç›lmas›yla ‹limize gelecek, yerli ve yabanc› turist say›s› 
daha da artacakt›r.

Kocaeli doğal ve kültürel miras›n› en iyi şekilde koruyarak, turizm-
de yenilikçilik, girişimcilik ve rekabet kapasitesini geliştirerek Sanayi Ken-
ti olman›n yan›nda, art›k bir Kültür ve Turizm Şehri olarak da an›lacakt›r.  

Adnan ZAMBURKAN
‹l Kültür ve Turizm Müdürü



Türkçe - İngilizce Anlatım

155

Kocaeli’nin Tarihçesi

Dünya’n›n önemli yollar›n›n kav-
şak noktas› durumunda olan ‹zmit ve 
civar›nda yaklaş›k olarak M.Ö.3000’den iti-
baren insanlar›n yaşamakta olduğu yap›lan 
araşt›rmalar sonucu ortaya ç›km›şt›r. Gü-
nümüze kadar devaml› iskan edilmiş olan 
‹zmit’e ait, ilk deliller M.Ö.12.yy’ a kadar 
dayanmaktad›r. Bu tarihlerde Frigler bölge-
yi ellerinde tutmuş, ard›ndan Yunanistan’›n 
Megara şehrinden kendilerine yeni bir yer 
aramak için ç›kan göçmen bir grup, şimdi-
ki Başiskele mevkiinde ASTAKOZ ad›n› ver-
dikleri şehri kurmuşlard›r. Trakiakral› Lysimakhos’un ASTAKOZ’ u tahrip ettirme-
siyle bugünkü ‹zmit’in üzerinde bulunduğu yamaçlara N‹KOMED‹A ad›nda yeni 
bir şehir kurulur. M.Ö.262 y›l›nda şehri inşa ettiren Büyük ‹skender’in Anadolu’yu 
zaptetmekle görevli kral› Nikomedes, şehre eşinin ismini vermiştir. Giderek yük-
selen Bitinya Krall›ğ›’n›n merkezi Nikomedia büyük Helenistik şehir olur. M.Ö.91-
94 y›llar›nda Romal›lara bağ›şlan›r. M.S.284 y›l›nda ‹mparator Diokletionus, 
Nikomedia’y› yeniden başkent yapar. Onun zaman›nda Nikomedia; Roma, Antak-
ya, ‹skenderiye’den sonra dünyan›n dördüncü büyük şehridir. 11.yy.’›n son çeyre-
ğinde Nikomedia Selçuklular taraf›ndan fethedilir. I.Haçl› Seferi’nde geri al›nan 
Nikomedia bir süre Latinlerin işgalinde kald›ktan sonra tekrar Selçuklulara geçer. 
Orhan Gazi zaman›nda, Adapazar› ve Hendek yörelerinin Valisi Akçakoca, kenti 
al›nca şehir Osmanl› Devleti’nin egemenliğine girer. Başlang›çta ‹znik’in yan kom-
şusu anlam›nda ‹znikmid olan bu şehrin ad›, zamanla ‹zmit’e dönüşmüştür. 1888 
y›l›na kadar ‹stanbul’a bağl› kalan ‹zmit bu tarihten sonra ayr› bir kent olur. ‹stik-
lal Harbi öncesi ‹ngiliz ve Yunanl› kuvvetlerin işgalinde kalan şehir 28 Haziran 
1921’de kurtar›lm›ş, Cumhuriyetin ilan›ndan sonra da Kocaeli Vilayetinin merkezi 
olmuştur. Cumhuriyet döneminde bölgeye yap›lan sanayi yat›r›mlar› ile sanayi alt 
yap›s› tamam›yla şekillenir, hem devlet hem de özel girişimler artar. Bugün ileri 
düzeyde sanayi ve endüstri kenti olan Kocaeli; çevresi ile demiryolu ve en gelişmiş 
karayolu ağ›na sahiptir. Bunun yan› s›ra Derince liman›yla da dünyan›n dört bir 
yan›na deniz yolu bağlant›s› kurulmuştur. Yüzölçümü aç›s›ndan küçük bir il olan 
Kocaeli, gerek sanayi sektöründeki üretim ve katma değer,  gerekse bu sektörde 
çal›şan insan aç›s›ndan sadece Türkiye için değil dünya için de ilginç bir örnektir. 
Doğal güzellikleri, plajlar›, yaylalar›, Kartepe kayak merkezi ve tarihi eserlerinin 
yan›nda Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan k›y›lar› ile Kocaeli ili ticaret, kültür 
ve turizm aç›s›ndan da ayr› bir önem taş›maktad›r.

History of Kocaeli
Research has shown that people from eras beyond history have lived in and 

around ‹zmit, which is the junction of the world’s most important roads, since 
3000 B.C. The first evidences of ‹zmit,  in which people have continued to dwell 
to this day, can be traced back to the XII. century B.C. At this time the Phrygians 
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ruled over the region after which a group migrating from Greece’s city of Megara 
to find themselves a new place to dwell formed a city in the Başiskele location 
and called it ASTAKOZ. Later, the King Lysimakhos of Thrace destroyed the city 
of ASTAKOZ and  a new city called NICOMEDIA was built on the hills on which 
the present ‹zmit is located. The city was built in 262 B.C. by King Nicomedes who 
was appointed by Alexander the Great to take over Anatolia and was named 
for the king’s wife. Nicomedia, as the centre of the rising Bithinia was Kingdom, 
become a great Hellenistic city.  It was granted to the Romans in 91-94 B.C. In 
284 A.D. the Emperor Diocletionus made Nicomedia the was capital again. In 
his era Nicomedia was the world’s fourth largest city after Rome, Antioch and 
Alexandria.

In the last quarter of the XI. century Nicomedia was conquered by the 
Seljuks. Nicomedia was retaken in the 1st Crusade and after remaining under 
the occupation of the Latins for a while was returned to the Seljuks. In the era 
of Orhan Gazi the city was taken by the Akçakoca, the  governor the Adapazar› 
and Hendek regions, and brought under the rule of the Ottoman State. At first 
the city’s name was ‹znikmid, meaning “neighbour of ‹znik”, and later became 
‹zmit. ‹zmit was part of ‹stanbul until 1888 when it became a separate city. Prior 
to the War of Independence the city was freed from English and Greek armed 
occupation on June  28,  1921. After the Republic was declared ‹zmit became 
the centre of the Kocaeli province. During the Republic Period by industrial 
investments made in the region the industrial foundation has been set and both 
state and private ventures  has increased. Today Kocaeli is an advanced industrial 
city and is surrounded by railway and the most advanced motorway network; 
also, with its Derince and Izmit port  it has sea routes to all four corners of the 
world. Kocaeli is a small province with regard to its land measurement and is an 
interesting worldwide example with its production in industry, added value and 
people working in this sector. Its natural beauties, beaches, plateaus, Kartepe 
skiing centres and historical sites as well as the coasts of the Black Sea and the 
Marmara Sea are also important for the province of Kocaeli with regard to 
commerce, culture and tourism.

Kocaeli’nin Konumu

Kocaeli; Asya ve Avrupa’y› birbirine bağlayan Marmara Denizi’nin ve Mar-
mara Bölgesi’nin doğusunda yer alan bir ildir. ‹zmit, Derince, Körfez, Gebze, 
Gölcük, Karamürsel, Kand›ra,  Başiskele, Kartepe, Çay›rova, Dar›ca, Dilovas› ol-
mak üzere 12 ilçeden oluşur. Kuzeyde Karadeniz, doğuda ve güneydoğuda Sa-
karya, güneyde Bursa bat›da Yalova ve ‹stanbul illeri yer almaktad›r. Türkiye’nin 
en küçük 6. ili olan Kocaeli’nin yüzölçümü 3,505 km2’dir. 2010 y›l›nda yap›lan 
say›ma göre nüfusu 1.560.138 olup, km2 432 kişi düşmektedir. Kara, demir, de-
niz ve hava yolu ulaş›mlar› ile Türkiye’ye en önemli geçiş noktalar›ndan biridir.

Location of Kocaeli
Kocaeli is a province in the  east of the Marmara Sea and the Marmara Region 

which connects Asia and Europe. It is comprised of twelve  counties which are ‹zmit, 
Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kand›ra,  Başiskele, Kartepe, Çay›rova, 
Dar›ca and Dilovas›. The Black Sea is to its north, the Sakarya province is in the 
east and south-east, Bursa is in the south and the provinces of Yalova and ‹stanbul 
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are located to its west. With regard to its location Kocaeli is Turkey’s sixth smallest 
province. The land area of Kocaeli is 3.505 km2 . According to the 2010 consensus 
the population was 1.560.138  and the population per km2   was 432. It is one of 
Turkey’s most important passing point by road, railway, sea and air.

‹zmit

‹zmit ilçesi, Körfez’in doğu ucuna 
yak›n bir k›y› kentidir. ‹lçeden TEM otoyo-
lu, D–100 Karayolu, demiryolu ve deniz-
yolu ulaş›m› bulunmaktad›r. Türkiye’nin 
Asya ile Avrupa aras›ndaki en önemli ge-
çiş güzergâhlar›n›n üzerinde kurulmuş, ta-
rihi bir kenttir. Nüfusu 315.734’dür. Büyük 
sanayi kuruluşlar›n›n yan› s›ra kültür, tu-
rizm, sanat ve ticaret kenti olma yolun-
da ciddi at›l›mlar yapan bir kenttir. Sahi-
li, doğal güzellikleri, büyük al›şveriş mer-
kezleri, olimpik buz pateni salonu, ulusla-
raras› interteks fuar›, Kocaeli fuar›, Seka-
park› kent orman›, mesire yerleri, yüzme 
havuzu, bal›k lokantalar›, nitelikli turizm tesisleri ile ‹stanbul’un arka bahçe-
si konumundad›r. Kente özgü bir tatl› olan pişmaniyesi ile dünya çap›nda bir 
üne sahiptir.

‹zmit
‹zmit district is a coast town nearby the east end of Körfez (the Bay).There 

is arrival from the  county through TEM motorway, D-100 Highway, Railway and 
Maritime Lines. It is a historical city founded on the most ›mportant passing routes of 
Türkiye between Asia and Europe. Its population is 315.734. Besides great industrial 
establishments, it makes serious attempts on the way that leads to a cultural, 
tourism, artistic and commercial city. With is beach, natural beauties, great malls, 
Olymic skating hall, international Intertex fair, Kocaeli fair, Sekapark, city forest, 
picnic spaces, swimming polls, fish restaurants, qualified tourism facilities, it is in 
the position of backyard of ‹stanbul. It has worldwide fame with Its exlusive desert 
named as pişmaniye.

Derince

Osmanl›lar döneminde “Ç›nar Çay›r›” olarak an›lan ve Selim zaman›nda Ç›narl› 
Köyü olarak kay›tlara geçen bir yerleşim yeridir. Etkin ve h›zl› gelişen sanayileşme-
nin getirisiyle yoğun göç alm›ş, h›zla artan nüfusu ile 2000 y›l›nda ilçe olmuştur. 
Nüfusu 124.452’dir. ‹stanbul ile Anadolu aras›nda geçiş sağlayan yollar› ve Marma-
ra Denizi’nde boğazlar›n trafik ve navlun yükünü hafifletici etkisi olan Derince Li-
man› çok etkin dağ›t›c›-toplay›c› Ro-Ro seferlerini yürütmektedir. Kocaeli’nin sa-
nayi özelliklerini bünyesinde bar›nd›ran Derince; Çenesuyu ile her yaşta insanda 
hayranl›k uyand›ran Harikalar Sahili ve al›şveriş merkezleri ile şirin bir ilçemizdir.
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Derince
Derince is a settlement area which was called Ç›nar Grass (Plane Tree Meadow) 

during the Ottoman era and was registered as the Ç›narl› Village during the reign 
of Sultan Selim I. Due to effective and fast industrialization there had been major 
migration and having grown with the increasing population it became formally 
a town in 2000. It has a population of 124.452. Thanks to its roads leading from 
‹stanbul to Anatolia and its support of traffic and freight loads in the straits of the 
Marmara Sea, the Derince Port carries out very efficient delivery-shipment and Ro-
Ro journeys. Derince that encapsulates the industrial features of Kocaeli is a pretty 
district with the Çenesuyu, the Wondercoast that dazzles everyone and the malls.

Çenesuyu-Derince

‹nsan sağl›ğ› için temiz bir suyun öne-
mi göz ard› edilemez. ‹çtiğimiz suyun ka-
litesi sağl›ğ›m›z kadar önemlidir. Çene-
suyu 1860’l› y›llarda lezzetiyle şairlerin 
m›sralar›na konu olmuştur. Sultan Abdü-
laziz taraf›ndan ‹zmit’te yapt›r›lan Kasr-› 
Hümayun’un Taç kap›s› üzerinde ‹zmitli 
şair Savfet taraf›ndan yaz›lm›ş 22 dizelik 
kaside bulunmaktad›r. Çenesuyu bu kasi-
dede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur.

 Acemi sözlerim olup Çenesuyu gibi ilahi 
(Toy sözlerim Çenesuyu gibi tatl› oldu)
 Ricam odur o hakan-› seriri mülk ihsana 
( Dileğim odur, o ülke taht›n› bağ›şlayan hakana)

Çenesuyu-Derince 
Clean water is of capital importance for human health. The taste of Çenesuyu 

water had become a theme for the poets in 1860s. The kasida  (eulogy) of 22 lines 
that was written by Savfet, a poet from ‹zmit, and engraved on the  port of Kasr-› 
Hümayun (Sultanate Palace) built by Sultan Abdulaziz in 1863, treats of the taste 
of Çenesuyu: (My speech has become mild as much as Çenesuyu, That is my request 
from the Sultan who grants the throne of the country.)

Körfez

‹zmit’in bat› sahilinde ‹zmit’e 20 km uzakl›ktad›r. Nüfusu 132.779’dur. ‹lçeden 
TEM otoyolu, D–100 karayolu, Demiryolu ve Denizyolu ulaş›m› bulunmaktad›r. 
‹lçe, Tüpraş, ‹gsaş gibi büyük sanayi kuruluşlar› yan› s›ra Hereke ipek hal›lar› ile 
ün yapm›ş bir yöredir. Ayr›ca TBMM.  Milli Saraylar, Hereke ve Hal› ‹pekli Doku-
ma fabrikas› bu beldededir. Alman ‹mparatoru Kaiser Wilhelm’in Osmanl› ‹mpa-
ratorluğunu ziyareti için özel olarak Y›ld›z Saray›n›n minyatürü olarak yap›lan 
köşk de fabrika s›n›rlar›n›n içinde yer almaktad›r. Sahilde çay bahçeleri, Tütün-
çiftlik Fener Gölü çevre düzenlemesi kapsam›nda Uluslararas› standartlara (For-
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mula yar›şlar›n›n da yap›labildiği) uygun oto yar›ş pisti, 3 km’lik k›y› band› ve 
Yar›mca’da 5000 kişilik antik üslüpta anfi tiyatrosu bulunmaktad›r.

Körfez
Körfez is a town at the west coast of ‹zmit district, at a distance of 20 km from 

‹zmit. Its population is 132.779. There is arrival from the county through TEM 
motorway, D-100 Highway, railway and maritime lines. At the town, besides major 
industrial plants such as Tüpraş, ‹gsaş, Hereke is a district famous with its silk carpets. 
Furthermore T.B.M.M. National Palaces Hereke and Carpet Silk Weaver Factory is 
in this region. Also the köşk (small palace) built as a miniature of Y›ld›z  Palace 
especially for the visit of the German Emperor Kaiser Wilhelm to the Ottoman 
Empire, is located within the factory borders. At the beach there are tea gardens, 
auto racing speedway compliant with International standards (suitable for Formula 
races) within the scope of Tütünçiftlik Fener Lake environmental arrangement, 3 km 
coast band and amfi-theater of antique style for 5000 people in Yar›mca.

Gebze

‹zmit-‹stanbul karayolu üzerinde ‹zmit’e 51 km. uzakl›ktad›r. Büyük sa-
nayi kuruluşlar›n›n yan›nda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt›rma Kuru-
mu (TÜB‹TAK ) ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE)’ nünde bulun-
duğu ilçenin nüfusu 305.557’ye ulaşm›şt›r. Kartacal› Komutan Hannibal’›n 
mezar›, arkeolog-ressam Osman Hamdi Bey’in Müze-Evi ile Mimar Sinan’›n 
eseri Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Gebze’nin önemli tarihi eserlerindendir. 
Ball›kayalar Tabiat Park› da ilçenin doğal güzelliklerini oluşturmaktad›r. De-
niz ulaş›m› Gebze Eskihisar–Topçular (Yalova) aras›nda arabal› vapur seferle-
ri ile yap›lmaktad›r.

Gebze
Gebze is located on the ‹zmit-‹stanbul motorway, 51 km away from ‹zmit. 

Basides large industrial establishments it also houses the Scientific and Technological 
Research Council of Turkey (TÜB‹TAK) and the Higher Technology Insitute of Gebze. 
It has a popualition of 305.557. Amongst its important historical sites is the tomb 
of Carthaginian Commander Hannibal, the Museum-House of the archaeolgist and 
painter Osman Hamdi Bey and the Çoban Mustafa Pasha’s complex built by the 
Architect Sinan. Gebze also has nature attractions such as the Ball›kayalar Nature 
Park. Maritime Lines: Ferry-boats are operating between (Gebze) Eskihisar-Topçular 
(Yalova).

Gölcük

‹zmit Körfezi’nin güney sahilinde yer alan ilçe ‹zmit’e 16 km uzakl›ktad›r. 
199 km2 yüzölçümü olan Gölcük Samanl› Dağlar› ile ‹zmit Körfezi’nin aras›nda 
bulunmaktad›r. Nüfusu 137.637’dir. Gölcük Tersanesi ve Donanmas›, kültür 
merkezi, eski köy evleri, ormanlar›, alabal›k tesisleri, mesire alanlar›, Değirmen-
dere f›nd›ğ›, ‹hsaniye elmas› ile Türkiye’nin yeşille mavinin kucaklaşt›ğ› eşsiz gü-
zellikleri içinde bar›nd›ran şehirlerinden biridir.
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Gölcük
This town is located on the southern coast of the ‹zmit Gulf and is 16 km. 

away from ‹zmit. Gölcük has a land measure of 199 km2 and is located between 
the Samanl› Mountains and the ‹zmit Gulf. It has a population of 137.637. Gölcük 
is one of the towns embracing the Gölcük Shipyard, Naval Forces, cultural center, 
old village houses, forests, trout facilities, promenades, Değirmendere hazelnuts, 
‹hsaniye apples and the heavenly natural beauties where green and blue blended.

Karamürsel 

‹zmit körfezinin güney k›y›s›nda, ‹zmit-
Yalova k›y› yolu üzerinde kurulmuş 51.987 
nüfuslu bir ilçedir. Karamürsel’in doğusun-
da Gölcük, güneyinde ‹znik, bat›s›nda Ya-
lova, kuzeyinde ise Marmara Denizi yer 
almaktad›r. ‹zmit’e 35 km uzakl›ktad›r. De-
niz ulaş›m› da bulunmaktad›r. ‹lk Osmanl› 
Kaptan-› Deryas› Karamürsel Bey’in An›t 
Mezar›n›n da bulunduğu ilçe; sahildeki 
çay bahçeleri, yürüyüş alanlar›, restaurant-
lar›,  piknik, mesire alanlar› ve Karamürsel 
sepetiyle tan›nan bu yöremiz, sera çiçek-
çiliğinde de büyük ilerlemeler kaydetmiş-
tir. Yöre kültürünün yans›t›ld›ğ› Karamür-
sel Tarihi Müzesi birimi bulunmaktad›r.

Karamürsel
This county is located on the southern coast at the ‹zmit Gulf to one side of 

the ‹zmit-Yalova road and has a population of 51.987. Karamürsel is bordered by 
Gölcük to the east, ‹znik to the south, Yalova to the west and the Sea of Marmara 
in the north. It is 35 km from ‹zmit. It also has maritime lines. The town where 
the Memorial Tomb of Karamürsel Bey who is the first Ottoman Chief Master 
of Seas (Kaptan-› Derya)  is located; is well known with its tea gardens at the 
beach, walking areas, restaurants, picnic and recreation areas, Karamürsel basket, 
greenhouse flowers. There is also the Karamürsel Historical Museum where the 
regional culture is reflected.

Kand›ra  

‹zmit Körfezi’nin kuzeyinde Karadeniz sahilindedir. ‹lçe, kuzeyde 
Karadeniz’in engin sular›na yaslan›rken, doğuda da Sakarya iline bağl› Kaynar-
ca ilçesi ile s›n›rl›d›r. Bat› s›n›r›nda ‹stanbul’un Şile ilçesinin, Ağva kasabas› ile 
komşu olan Kand›ra’n›n güney s›n›r›n› il merkezine bağl› olan köyler oluşturur. 
‹zmit’e 46 km uzakl›ktad›r. ‹lçenin nüfusu 49.769’dur. Bizansl›lar ilçeye santral 
anlam›na gelen “Kentri” ad›n› vermişlerdir. Kerpe Bitinya Krall›ğ›’n›n ard›ndan 
Roma, Bizans ve Ceneviz gemilerinin uğrağ› haline gelmiştir. Osmanl› dönemin-
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de ‹stanbul’un odun kömürü, tomruk gibi ihtiyaçlar› Kerpe’den sağlanm›şt›r. 
Kand›ra Orhan Bey zaman›nda Kocaeli Fatihi ad›yla an›lan Akçakoca Bey 
taraf›ndan Osmanl› topraklar›na kat›lm›şt›r. 1868 y›l›ndan önce Kand›ra, Üs-
küdar kazas›na bağl› bir nahiye iken ilçe olunca Bağ›ms›z ‹zmit Sancağ›na 
bağlanm›şt›r. Kand›ra, ilimizdeki temiz sahilleri nedeniyle yaz aylar›nda tu-
rizm faaliyetlerinin yoğunlaşt›ğ› bir ilçedir. Babadağ› Tepesinde Kocaeli Fati-
hi Akçakoca’n›n An›t Mezar› bulunmaktad›r. Yöreye özgü Kand›ra bezi, köy 
evlerindeki dokuma tezgâhlar›nda dokunup, eski Türk motifleriyle işlenerek 
beğeniye sunulmaktad›r. Hindisi, peyniri ve yoğurdu ile hakl› bir üne kavuşan 
Kand›ra, meşhur süsleme taşlar›yla da çok iyi tan›nmaktad›r. Kand›ra denizi, 
doğal güzellikleri, otel, motel ve pansiyonlar› ile yerli ve yabanc› turiste hizmet 
verebilecek bir turizm cazibe merkezidir.   

Kand›ra
Kand›ra is on the Black Sea coast due north of the ‹zmit Gulf. The county rests 

against the wide sea of the Black Sea in the north and borders onto the Kaynarca 
county of Sakarya in the east. To its west it neighbours the Ağva village of the Şile, 
county of ‹stanbul and the southern boundary of Kand›ra houses villages which are 
part of the provincial centre. It is 46 km away from ‹zmit. It has a population of 49.769. 
The Byzantines gave it the name of “Centri” which meant central. After the Bitinia 
Kingdom, Kerpe became a port for Roman, Byzantine and Genoese ships. During the 
Ottoman era ‹stanbul supplied its needs such as firewood and logs from Kerpe. During 
the time of Orhan Bey, Kand›ra was made a part of Ottoman land by Akçakoca , the 
Conqueror of Kocaeli. While it was a township belonging to the Üsküdar town until 
1868 it became a part of the independent ‹zmit Flag when it was made a county. 
Due to its unspoiled clean coast Kand›ra has much tourist activity during the summer 
months. The memorial tomb of the Conqueror of Akçakoca is located at the top 
of Babadağ›. Kand›ra cloth, exclusive to the region, is woven at the weaving loom, 
embroidered with old Turk›sch motifs at village houses and offered for sale. Gaining a 
justified fame with its Turkey, cheese and yoghurt, Kand›ra is also well-konown with 
its famous decorative stones. Kand›ra is a touristic centre with its natural wealth, sea 
as well as hotel, motel, boarding house fort the local and foreign tourists.

Başiskele 

‹limizin güneydoğusunda deniz ve yeşil bitki örtüsünün kucaklaşt›ğ› eski 
yerleşim birimlerini, tarihi ve doğal güzellikleri içinde bar›nd›ran şirin bir ilçe-
dir. ‹zmit’e 7 km uzakl›ktad›r. Nüfusu 68.037’dir. Yuvac›k Baraj›n›n çevresiyle 
oluşturduğu doğal güzellikler yan›nda, beşkayalar tabiat park›, yaylalar›, trek-
king, piknik, çad›rl› kamp, restaurantlar›, turizm tesisleri, zengin floras› ile bitki 
inceleme olanağ› sunan alanlar› ile adeta bir turizm cennetidir.

Başiskele
It is apretty town housing earlier settlements, history and secenic beauties in 

the  southeast of our province where sea and the green flora embrace one another. 
It is 7 km away from ‹zmit. It has a population of 68.037. Together with the natural 
beauties created by the Yuvac›k Dam with its surrounding, here is an almost tourism 
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heaven with the Beşkayalar Natural Park, uplands, trekking opportunities picnic 
areas, tented camp, restaurants, tourism facilities, rich flora and the fields enabling 
people to examine plants.

Kartepe

‹limizin güneydoğusunda sanayi özel-
likleri yan›nda, Sapanca Gölü manzaral› 
temiz havas›, yemyeşil bitki örtüsü ile tu-
rizmde cazibe merkezidir. ‹zmit’e 8 km. 
uzakl›ktad›r. Nüfusu 93.809’dur. K›ş ve 
doğa turizmine uygun olanaklar› bulunan 
Kartepe ‹lçesi kayak merkezi, turizm tesis-
leri, yaylalar›, seralar›, trekking alanlar›, 
doğal mağaralar›, şelaleleri, kanyonu, ha-
ralar› ,al›şveriş merkezi, restaurantlar›, al-
ternatif turizm çeşitlerine imkan sunan eş-
siz doğa güzelliklerine sahiptir.

Kartepe
It is an attraction center in tourism as well as an industrial area in the southeast 

of our province looking on the Sapanca Lake with its fresh air and lush flora. It is 8 
km away from ‹zmit. It has a population of 93.809. Kartepe town skiing center has a 
unique natural beauty with  its facilities for both winter and natural toruism such as 
tourism facilities, uplands, greenhouses, trekking fields, grottos, waterfalls, canyon, 
studfarms, shopping mall, restaurants and alternative tourism varieties

Dilovas› 

‹zmit Körfezi’nin kuzeyinde, ad›n› körfeze hakim  üç tepe aras›ndaki 
ovadan alan Dilovas›, Anadolu’nun ‹stanbul’a ve dolays›yla da Balkanlar ve 
Avrupa’ya bağlant› konumunda bulunan limanlar, havaliman›, devlet demir-
yollar› ve D–100 karayolu ve TEM otoyolu üzerinde bulunmas› nedeniyle sanayi 
kuruluşlar›n›n ak›n›na uğram›şt›r. ‹zmit’e 40 km. uzakl›ktad›r. Nüfusu 44.958’dir. 
Bu ilçede bulunan Tavşanc›l beldesi tarihi kültürü ve sahili ile bir bütünlük için-
dedir. Sivil mimari yap›lar› ile en önemli özelliklerindedir. Tavşanc›l’da Yahya 
Kaptan’›n an›t mezar› bulunmaktad›r.

Dilovas› 
Named by the plain among three hills commanding the Gulf in the north of ‹zmit Gulf, 

Dilovas› has been flooded by industrial facilities since it is located by the ports, airport, 
state railways, D-100 Highway and TEM motorway that connect Anatolia with ‹stanbul, the 
Balkans and Europe. It is 40 km away from ‹zmit. It has a population of 44.958. Tavşanc›l 
town that is located in this districht is an exclusive place with its history and coast as well as 
its civil architecture. Tavşanc›l is also exlusive to house Yahya Kaptan Mausoleum
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Çay›rova

Çay›rova ilçesi ‹zmit körfezinin 
kuzeybat›s›nda D–100 karayolu ve TEM 
otoyolu aras›ndad›r. ‹zmit’e 60 km 
uzakl›ktad›r. Nüfusu 88.523’dür. Sanayi-
leşme nedeniyle ve organize sanayi bölge-
lerine yak›nl›ğ› nedeniyle h›zla göç alan, 
kültür ve sanat etkinlikleri yan›nda her yö-
nüyle gelişen bir ilçemizdir.

Çay›rova 
Çay›rova district  is between D-100 Highway and TEM motorway  in the northwest of 

‹zmit Gulf. It is 60 km away from ‹zmit. It has a population 88.523. Since industrialisation 
and nearness to the organized industrial zones  Çay›rova has rapidly let in immigrants. It is 
a developing town with its every aspect as well as cultural and artistic activities.

Dar›ca

Bitinya Krall›ğ›n›n son dönemlerin-
de bir liman kasabas› olarak kurulan 
Dar›ca, ‹zmit körfezinin kuzeybat›s›nda 
D–100 karayolu, demiryolu ve deniz 
ulaş›m› da bulunmaktad›r. ‹zmit’e 58 km 
uzakl›ktad›r. Nüfusu 146.896’d›r. Muhte-
şem doğa güzelliklerine sahip Dar›ca Bay-
ramoğlu ikincil konutlar›n ağ›rl›kl› bulun-
duğu dinlence merkezidir. Özel ve Kamu 
kuruluşlar›na ait kamp, otel ve tatil köy-
leri bulunmaktad›r. Yerli ve yabanc› ziya-
retçiler taraf›ndan yoğun ilgi gören Dar›ca 
Faruk Yalç›n Hayvanlar Alemi ve Botanik 
Bahçesi bu ilçede bulunmaktad›r.

Dar›ca
It was settled as a port town in the last days of Bithinia Kingdom. Dar›ca , which 

is located in northwest of the ‹zmit Gulf, is reached  by land through D-100 Highway, 
by railway and by sea. It is 58 km away from ‹zmit. It has a population 146.896. Dar›ca 
is a recreational center embodying Bayramoğlu secondary houses, holiday villages 
and private and public camp hotels located in gorgeous natual beauty. Dar›ca Faruk 
Yalç›n Animal Kingdom&Botanical Garden which attract great attention from local 
and foreign visitors are in this town.
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KÜLTÜREL VE TAR‹H‹ DE⁄ERLER CULTURAL
& HISTORICAL VALUES

Saat Kulesi - ‹zmit

‹zmit, Kemalpaşa Mahallesinde Kasr-› Hümayun (Saray Müze) ile Atatürk 
Heykeli aras›nda yer alan, kentin karekteristik Saat Kulesi ‹zmit Mutasarr›f› Musa 
Kaz›m Bey taraf›ndan, Sultan II. Abdülhamit’in tahta ç›k›ş›n›n 25.y›ldönümü ne-
deniyle 1902 y›l›nda Neoklasik üslupta Hereke ve Tavşanc›ldan getirilen traver-
ten taşlardan yapt›r›lm›şt›r.

The Clock Tower - ‹zmit
The  characteristic Clock Tower of the city located between ‹zmit, Kemalpaşa 

district Sultanate Palace (Palace Museum) and Atatürk Statue, was built by Musa 
Kaz›m, the Governor of ‹zmit, in Neo-Classical style with travertine stones brought 
from Hereke and Tavşanc›l in the year 1902 due to the 25th anniversary of ascending 
the throne by Sultan Abdülhamit II..

Kasr-› Hümayun Saray Müze - ‹zmit

‹zmit’in merkezinde Saat Kulesinin 
yan›ndad›r. ‹lk kez IV.Murat dönemin-
de ahşap temeller üzerinde inşa edilmiş-
tir. Ancak yang›n ve deprem nedeni ile 
y›k›ld›ğ› anlaş›lm›şt›r. Günümüze ulaşan 
yap› Sultan Abdülaziz döneminde (1861-
1876) yap›lan sarayd›r. Neo-Klasik üslup-
ta, Avrupa Barok stilinde, 2 katl› olup cep-
hesi mermer kapl›d›r. Binan›n tavan süsle-
meleri Frans›z Ressam Sason’un eseridir. 
Mimar› Karabet Amira BALYAN’d›r. Mer-
mer işçiliği, tavan süslemeleri bol sütunlu 
oluşu Dolmabahçe Saray›n›n küçük bir ör-
neğini hat›rlatmaktad›r. En önemli özelli-
ği ‹stanbul d›ş›nda yap›lan tek saray yap›s› olmas›d›r. 1967 y›l›na kadar Vilayet 
ve Ziraat Odalar› olarak hizmet veren saray binas› bu y›ldan sonra ‹zmit Müze-
si olarak kullan›lm›ş, 1992 y›l›nda restorasyona al›nan müze 17 Ağustos depre-
mi ile ağ›r  hasar görmüştür. 2004 y›l›nda restorasyona başlanm›ş, 2005 y›l›nda 
tamamlanarak 16 Ocak 2007 tarihinde ziyarete aç›lm›şt›r. 

Sultanate Palace Palace Museum – ‹zmit
It is located next to the Clock Tower. It was originally built by Sultan Murad IV  

on wooden groundings but fell down later on account of fire and earthquake. The 
extant building was built by Sultan Abdülaziz (1861-1876) as a palace. It is a two-storey 
building in neo-classical baroque style covered by marble in front. Ceiling decorations 
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made by Sason, a French painter. Its architect is Karabet Amira Balyan. It is a smaller 
version of Dolmabahçe Palace with its marble work, ceiling decorations and many 
columns. It is distinguished as being the only palace built outside of ‹stanbul. The palace 
provided service  as Government House and Chamber of Agriculture until 1967 and then 
was formed as ‹zmit Museum. After having been restored in 1992 it came under heavy 
damages during the earthquake in August 17, 1999. After passing through restorations 
again in 2005 it was opened  to visit in January 16, 2007 as a palace museum.   

Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi-‹zmit

‹limiz ‹zmit ‹lçesi Kozluk Mahal-
lesi ‹stasyon Caddesi üzerinde bulu-
nan Eski Gar Alan›  21 dönüm olup 
plan› Alman Otto Ritter taraf›ndan 
çizilmiş, 1873-1910 tarihleri aras›nda 
alan içindeki yap›lar inşa edilmiştir. 
Eski Gar ve Ambar Binalar› bir bü-
tün halinde değerlendirilmiş, resto-
rasyon çal›şmalar› vtamamlanarak, 
Eski Gar Binas› Kocaeli Kültür ve Ta-
biat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kuru-
lu,  kompleks içinde kalan Ambar Bi-
nas› ise Restaurant olarak hizmet ver-
mektedir. Bu alan›n eski demiryol-
lu güzergah›nda bulunmas› nede-
niyle düzenlenen vagon restaurant 
Türkiye’de ilk örneklerindendir. Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi olarak hizmet 
veren alan içinde Tamir Atölyesi,  Su Deposu, Lojman Binas› yer almaktad›r. ‹ki 
adet Tekel Deposu birleştirilerek (Arkeolojik ve Etnografik eserler için) teşhir 
salonlar› oluşturulmuştur. Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesinde Paleolitik, Hele-
nistik, Roma, Bizans ve Osmanl› dönemlerine ait eserler sergilenmektedir.

Archeology and Etnography Museum of Kocaeli – ‹zmit
Historical Railway Station Space is about 85 acres. in ‹zmit, district, Kozluk 

Quarter, ‹stasyon Street. It was planned by German Architect Otto Ritter. The 
buildings within the space were built between 1873-1910.

Historical Railway Station building provides service as the Protection of Cultural 
and Natural Properties District Office of Kocaeli and the warehouse as restaurant.  
Historical Railway Station and Warehouse have been evaluated completely and 
planned to be Museum of Archeology-Etnography and Center of culture and Art. 
The dining car in the space is the first sample of restaurant in this kind in Turkey. 

The space that furnishes service as  Museum of Archeology-Etnography encloses 
repair workshop, water depot and housing. Two Monopoly depots joined together 
in order to form display rooms for the archeological and ethnographical heritage. 
Artworks of Paleolithic, Hellenistic, Roman, Byzantine and Ottoman periods are 
displayed in the Museum of Archeology-Etnography.
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Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi-Eskihisar-Gebze

Büyük Türk Müzecisi ve Ressam› Osman Hamdi Bey (1842-1910) taraf›ndan 
Gebze-Eskihisar Köyü’nde, 1884 y›l›nda Köşk, resimhane, kay›khane ve müşte-
milat olarak yapt›r›lm›şt›r. Planlar› kendisi taraf›ndan çizilen ve Frans›z Mimari-
sinden etkilenen köşkün yap› malzemelerinin bir çoğu yurtd›ş›ndan getirilmiş-
tir. Giriş kat›ndaki ahşap kap›lar›n tablalar›na yapt›ğ› çiçek resimlerinin her biri 
tablolar› değerindedir. Osman Hamdi Bey 26 y›l boyunca yaz aylar›n› geçirdiği 
köşkte en ünlü tablolar›n› çizmiştir.

The Osman Hamdi Bey House-Museum-Eskihisar-Gebze
This house was built in 1884 in Gebze’s Eskihisar village by the famous Turkish 

museologist and painter Osman Hamdi Bey (1842-1910). The house comprises of 
the main house, a painting studio, a boathouse and an outhouse. Osman Hamdi Bey 
drew the plan himself and an impression of French architecture can be observed. 
Most of the strectural materials were brought from abroad. The paintings of 
flowers on the panels of the wooden doors on the ground floor are each valued as 
Works of art in their own right. Osman Hamdi Bey spent the summer months of 26 
years in this house where he produced his most famous paintings.

TCG Gayret Müzesi - ‹zmit

10 May›s 1946 y›l›nda Amerika Bir-
leşik Devletleri taraf›ndan yap›lan gemi-
ye USA Everson ad› verildi. 1973 y›l›nda 
USA Everson Gemisi’nin Türk Donanma 
Komutanl›ğ›’na geçişi yap›larak TCG Gay-
ret ad› verildi. 20 y›l› aşk›n süre içinde bir-
çok önemli görevi başar›yla yerine getir-
di. 1995 y›l›nda hizmet d›ş›na ayr›lan TCG 
Gayret, Müze-Gemi Projesi kapsam›nda 
Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi ve Donanma Komutanl›ğ›’n›n 
müşterek girişimleri ile modern müzeci-
lik anlay›ş›na göre dekore edilerek 1997 
y›l›nda TCG Gayret Müzesi olarak ‹zmit 
sahilinde yeni görevine başlam›şt›r.

TCG Gayret Museum-‹zmit
On May 10th, 1946 the vessel built by the USA was named USA Everson. In 

the year 1973, the vessel USA Everson was transferred to Turkish Naval Forces 
Headquarters and named TCG Gayret. Within a period of over 20 years, she has 
achieved many important duties. In the year 1995 it was removed out of service, 
TCG Gayret has been designed according to the modern museum concept within 
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the scope of Museum-Ship Project with joint ventures of Kocaeli Governorship, ‹zmit 
Metropolitan Municipilatiy and Naval Headquarters. She started its new duty as TCG 
Gayret Museum at ‹zmit coast in the year 1997.

TCG H›z›rreis Müzesi – ‹zmit

2. Dünya Savaş› sonras› yüksek duruş ve vuruş gücüne sahip ilk denizalt› ge-
milerinden biri olarak USS GUDGEON ismiyle 30 y›l süreyle ABD Deniz Kuvvetle-
rinde görev yapt›ktan sonra 30 Eylül 1983 tarihinde California’da Türk Sancağ› 
çekilen TCG H›z›rreis Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmiştir. 21 y›l görev ya-
pan ve 09 Şubat 2004 tarihinde aktif hizmeti sona eren TCG H›z›rreis, Donanma 
Komutanl›ğ› taraf›ndan Müze Gemi değişikliği yap›larak 29 Ekim 2004 tarihin-
den itibaren ‹zmit sahilinde sergilenmeye başlanm›şt›r. 

TCG H›z›rreis Museum-‹zmit
Following the 2nd World War, as one of the first submarines bearing high position 

and shooting power, after serving for a period of 30 years in the US Naval Forces with 
the name USS GUDGEON, on the date September 30th, 1983 hoisting the Turkish Flag 
in California TCG H›z›rreis war delivered to Turkish Naval Forces. Serving for a period 
of 21 years and her  active service life expiring on the date February 09th, 2004, TCG 
H›z›rreis has been converted into Museum-Ship by Naval Headquarters and started to 

be exhibited at ‹zmit coast from date October 29th, 2004.

Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi-Kavakl› Gölcük

1964 y›l›nda Amerika’da Portland-Dragon’da Türk Deniz Kuvvetleri için 
inşa edilen Yarhisar’a 1965 y›l›nda Türk sancağ› çekildi ve Türk Deniz Kuv-
vetlerinde  k›rk y›l “ Keşif-Karakol “ gemisi olarak görev yapt›. 2005 y›l›nda 
hizmet d›ş› kald›. Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Donan-
ma Komutanl›ğ›’n›n müşterek girişimleri ile Donanma kenti Gölcük’e uygun 
müze gemi karar› al›narak, 27 Ekim 2006 tarihinde törenle müze geminin aç›l›ş› 
yap›ld›. Bu tarihten itibaren Gölcük Belediyesinin işletiminde bulunan Yarhisar, 
“ Türkiyenin ilk ve tek karaya yerleştirilmiş su üstü savaş gemisi müzesi “ola-
rak, Gölcük Kavakl› sahilinde, haftan›n beş günü ziyaretcilere ücretsiz hizmet 
sağlamaktad›r. Orijinal hali bozulmadan, yaşam alanlar›, aşc›hane, yatakhane, 
salonlar ve cephanelikleriyle, üzerlerine üniforma ve günlük k›yafet giydirilmiş 
cans›z mankenlerle, dümen evi, köprü üstü, silahlar› ve bunlara ait cihaz ve tec-
hizatlarla, Osmanl› ve Türk bahriyesinin geçmişten günümüze gelişimini anla-
tan resim, fotoğraf ve objeler sergilenmektedir.

Gölcük Municipality Yarhisar Museum Warship
Kavakl›-Gölcük
Yarhisar warship that was built for Turkish Naval Forces in 1964, Portland-Dragon 

in the United States of America, was given Turkish banner in 1965. She serviced for 
Turkish Naval Forces for 40 years as “patrol” ship. She was out of service in 2005. By 
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the decision taken by President of Kocaeli Metropolitan Municipality and the Naval 
Forces Command on setting up a museum warship appropriate for Gölcük which is 
called navy town the museum was inaugurated on 27 October 2006 for servicing 
as a museum warship. Yarhisar Warship, which has been under the management 
of Gölcük Municipality since then, is servicing to the visitors as “the first and only 
surface combatant stationed on land of Turkey” at Gölcük Kavakl› Coast at five days 
a week free of charge. On the board pictures, photographs and objects narrating 
the development of Ottoman and Turkish Naval Forces from past to today by the 
living spaces, cuisine, dormitory, halls and armoury as well as the dummies invested 
by uniforms, guns and relevant equipments and devices have been exhibited.  

‹zmit Elektronik Kent Müzesi – ‹zmit

‹zmit Belediyesi Yunus Emre Kül-
tür Merkezi içerisinde yer alan Elekt-
ronik Kent Müzesi; kentin tarihi, eko-
nomisi, kültür ve turizmi, tarihi eserle-
ri ve belediye hizmetleri; yerli, yabanc› 
tüm ziyaretçilere elektronik bir ortam-
da tan›tmaktad›r. Müzenin bölümle-
rinde seslendirme sistemi ile entegre 
çal›şan 10 önemli tarihi yap›n›n maket-
leri bulunmaktad›r. Plazmalarda ‹zmit’in 
tarihi, sanayi, kültür ve turizm, coğra-
fi durum bilgileri, belediye çal›şmalar› 
başl›klar›ndaki prodüksiyonlar sürekli 
yay›nlanmaktad›r. Kiokslarda ziyaretçiler 
interaktif olarak dokunmatik ekrandan 
seçtikleri yerler hakk›nda bilgi alabilmek-
tedirler. Cam kapakl› sergileme alan› ola-
rak kullan›lan nişlerde Kocaeli’nin simge-
si haline gelmiş veya tarihinde bir sayfay› 
al›p getirmiş objeler sergilenmektedir.

‹zmit Electronic City Museum-‹zmit
Electronic City Museum which is located in the ‹zmit Munucipality Yunus Emre 

Cultural Center is displaying city history, economy, culture, tourism, historic buildings 
and municipality services to local and foreign visitors in an electronic environment. 
Models of 10 important historic buildings are placed in the Museum’s departments 
operating with dubbing systems. History of ‹zmit with industrial, cultural, tourism, 
geography and municipality activities aspects can be seen in plasmas. Visitors can 
be informed about the places they choose from the touchscreen in an interactive 
environment. In the niches with glass soppers which are used as exhibition means 
you can seee the objects that have become symbols of Kocaeli.
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Pertev Paşa Külliyesi-‹zmit

Külliye 16.yy.’da Mimar Sinan 
taraf›ndan yap›lm›şt›r. Bugün Yeni 
Cuma Camii ad›yla an›lmaktad›r. Cami; 
çeşme, hamam, medrese, kervansa-
ray ve aşhaneden meydana gelmiştir. 
Külliye’den günümüze kalan eserler şeh-
rin Pertev Paşa Caddesi’nin iki yan›nda 
s›ralanmaktad›r.

The Pertev Pasha Complex-‹zmit
The complex was bulilt by the Architect Sinan in the XVI. century. Today it is 

called “Yeni Cuma Camii” (The New Friday Mosque).The complex was comprised 
of a mosque, fountain, baths, school, caravansary and a soup kitchen. The relics 
remaining in our day are arrenged on both sides of the city’s Pertev Paşa Street (The 
New Friday Street).

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi-Gebze

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’›n vezirlerinden Mustafa 
Paşa taraf›ndan Gebze’de yapt›r›lm›şt›r. 16.yy’da Mimar Sinan ve Mimar Acem 
Ali taraf›ndan bir menzil külliyesi olarak inşa edilmiştir. Cami, han, tabhane, 
paşa odalar›, imaret, medrese, kütüphane, hamam ve türbeden meydana ge-
len bir yap› topluluğudur.

The Çoban Mustafa Pasha Complex-Gebze
The complex was built in Gebze by Mustafa Pasha who was one of the viziers of 

Sultan Selim I and Sultan Suleyman the Magnificent. It was constructed as a halting 
palace complex   in the XVI. century by the Architect Sinan and the Architect Persian 
Ali. It is a group of structures comprising of a mosque, inn, cookhouse, pasha rooms, 
soup-kitchen, school, library, baths and tomb.

Fevziye Camii-‹zmit

‹zmit merkezde bulunan camii Osmanl› dönemi yap›s›d›r. 16.yy.›n ikin-
ci yar›s›nda ‹zmit’li Mehmet Bey taraf›ndan yapt›r›lm›şt›r.  ‹lk yap›m› Mimar 
Sinan’a ait olduğu düşünülen yap›, 1884 ve 1999 depremlerinde tümüyle 
y›k›lm›ş, asl›na uygun olarak yerine yenisi yap›lm›şt›r. 

Fevziye Mosque-‹zmit
This mosque located at the city center of ‹zmit is a construction of the Ottoman 

Period. It was built by Mehmet Bey from ‹zmit in the second half of the XVI. 
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century. The mosque, whose architecture is known as Mimar Sinan was completely 
demolished by 1884 and 1999 earthquakes, and rebuilt according to its original.  

Orhan Camii-‹zmit

‹zmit Orhan Mahallesindedir. Denize hakim bir tepede bulunmaktad›r. 
13.yy’da Orhan Gazi zaman›nda Süleyman Paşa taraf›ndan yapt›r›lm›şt›r. Ab-
dülmecit zaman›nda onar›lan yap› dörtgen planl›, taş ve tuğla duvarl›, d›ştan 
ahşap çat›l›, içten asma kubbeli olup bezemeleri Abdülmecit Dönemi Ampir üs-
lup özellikleri göstermektedir. ‹zmit’te en erken tarihli cami olarak günümü-
ze kadar gelmiştir. 

Orhan Mosque-‹zmit
It is located in the Orhan District of ‹zmit. It is located on a hill commanding 

the sea. It has been built by Süleyman Paşa in the XIII. century during the period of 
Orhan Gazi. The building repaired during the term of Abdülmecit has a rectangular 
plan, stone and brick walls, exterior wooden roof framework, interior suspended 
dome decorations which exhibit the characteristics of Abdülmecit Period Ampere 
Style. As the earliest dated mosque, it has extended up to this present day. 

‹zmit Surlar›

‹zmit surlar› bugün bile görülebilir 
durumdad›r. ‹ç surlar ve d›ş surlar olarak 
iki bölüme ayr›l›r. Surlar Roma Dönemin-
de yap›lm›ş olup Bizans ve Osmanl› Döne-
minde de kullan›lm›şt›r. Günümüze kadar 
gelen surlara ait temeller şehrin kuzeyin-
de bulunmaktad›r. 

‹zmit City Walls
‹zmit city walls are stil available to be 

seen even today. They are divided into two 
groups as ›nterior walls and exterior walls. 
City walls were built in Roman Period and 
were used also in Byzantine and Ottoman 
Periods. Foundations of city walls which 
remained up till today are located at the 
northern part of the city. 

Eskihisar Kalesi-Gebze

Kale eski çağlarda ‹zmit Körfez’inin güneyindeki geçişi kontrol alt›nda tu-
tan Eskihisar Köyü’nün  kuzey doğusundad›r. Kale’nin Bizans döneminde, li-
man› korumak amac›yla yap›ld›ğ› san›lmaktad›r. Osmanl›lar taraf›ndan da 
kullan›lan kale 1998 y›l›nda restore edilmiştir. Kalenin antresi konser etkinlikle-
ri için kullan›ma aç›lm›şt›r.
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The Eskihisar Fortress-Gebze
The fortress is in the north-east of the Eskihisar village which was a checkpoint 

for the passage through the ‹zmit Gulf’s south in ancient times. It is believed that 
the fortress was built in the Byzantine era in order to guard the port. It was also 
used by the Ottomans and was restored in 1998. The entrance of the fortress is now 
used for concerts.

Mimar Sinan Köprüsü-Dilovas›

Dilovas› ‹lçesi Dil Deresi üzerindedir. 16.yy tarihli yap› Mimar Sinan eseridir.

The Architect Sinan Bridge-Dilovas›
It is located in the Dil Stream at Dilovas› District. It was built in the XVI. Century  

by Architect Sinan.

 Fatih Sultan Mehmet’in Otağ›-Gebze

1481 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet Üsküdar’a 
sancak dikip doğuya sefer yapacağ›n› ilan eder, 
rahats›zl›ğ›na rağmen, Hünkar Çay›r›’nda otağ›n› 
kurar ve burada hayata gözlerini yumar. An›s›na 
ayn› yerde (Gebze) çeşme ve namazgah 16.yy’da 
yap›lm›şt›r. Köprü Bağdat yolu üzerinde ordunun 
geçişi ve ulaş›m maksad›yla kullan›lm›şt›r.

Conqueror Sultan Mehmed’s
Imperial Tent-Gebze
In 1481 the Conqueror Sultan Mehmet set flag in 

Üsküdar and declared a crusade to the east however 
due to  illness he set his tent in the Hünkar Meadow 
and died there. A fountain and place of prayer 
was built in the same spot in the XVI. century in his 
memory. The bridge was used for the army to pass 
and for transport over the Baghdad road.

Kaiser Wilhelm Köşkü-Hereke

1884 y›l›nda Alman ‹mparatoru Kaiser Wilhelm’in Osmanl› ‹mparatorlu-
ğunu ziyaret edişi nedeniyle Y›ld›z Saray›nda yapt›r›larak bu alana bir günde 
monte edilmiştir.

The Kaiser Wilhelm Pavillion-Hereke
Its was built in 1884 for the German Emperor Kaiser Wilhelm’s visit to the 

Ottoman Empire and it was constructed at the Y›ld›z Palace and brought to this 
location where it was assembled in one days.
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Üç tepeler Tümülüsleri-‹zmit 

‹zmit Merkezine yaklaş›k 3 km mesafe-
de eski ‹stanbul yolu üzerinde bulunan tü-
mülüsler yöreye de ad›n› vermiştir. Kral me-
zarlar› olduklar› san›lan tümülüsler Kaba-
oğlu Üçtepeler Köyü’nde bulunmaktad›r. 
Tümülüslerden üçü köyün içinde, diğer 
dört tanesi köyün d›ş›ndad›r. Tümülüslerin 
ikisinin yeri tespit edilerek aç›lm›şt›r. Ayte-
pe Tümülüsü denilen ilk mezar›n geç Hele-
nistik erken Roma çağ›na ait bir tümülüs ol-
duğu ortaya ç›km›şt›r. ‹kinci tümülüs köyün 
girişinde aç›lm›şt›r. Yine Roma Dönemine 
ait olan büyük tümülüste yap›lan arkeo-
lojik kaz›lar sonucunda kendi döneminde 
soygunlar geçirdiği anlaş›lm›ş ve mezardan 
hiçbir buluntu günümüze ulaşmam›şt›r. Zi-
yarete kapal›d›r.

The Üçtepeler Tumuli-‹zmit
About 3km from ‹zmit’s city centre on the former ‹stanbul road there are 

tumuli for which the area is named. The tumuli are believed to be tombs of kings 
and are located in the Kabaoğlu Üçtepeler Village. Three of the tumuli are in the 
village while the other four are outside. Two of the tumuli have been identified 
and opened. The first tom called the Aytepe tumuli belongs is opened to the 
late Hellenistic-early Roman era. The sekond tumuli opened is at the entrance to 
the village. As result of archeological excavation carried out on the large tumuli 
belonging to the Roman era it was found that it had been ransacked several times 
during its own era and no findings of a grave have survived to the present day. It 
is closed to visit 

Gültepe Nekropolü-‹zmit

‹zmit merkezine yaklaş›k 2 km mesafede Gültepe Mahallesi, eski ‹stanbul 
yolu üzerinde ve TEM otoyolu kenar›ndad›r. Antik çağ nekropolü ile Bizans Dö-
nemine ait kutsal yap› kal›nt›s› (hipoje)  karayollar›n›n yapt›ğ› yol çal›şmas›yla 
ortaya ç›km›şt›r. Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün bölgede yapt›ğ› arkeolojik 
çal›şmalarla elde edilen küp, gözyaş› şişesi, ayna gibi Roma dönemine ait bu-
luntular müzeye kazand›r›lm›şt›r.

The Gultepe Necropolis-‹zmit
The Gültepe District is about 2 km from the ‹zmit’s centre on the former ‹stanbul 

road and near the TEM motorway. The ancient necropolis and the remains of a 
sacred Byzantine structure (hypoge) was discovered during the open roadworks 
carried out by the Motorways Department. The Kocaeli Museum Department has 
carried out excavations in the area and found items such as teardrop bottles, and 
mirrors belonging mainly to the Roman era.
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Kapanca Sokak-‹zmit

19.yy geleneksel Türk evlerinin bulunduğu Kapanca Sokak ve yak›n çevre-
sinde 32 adet korunmas› gereken yap› bulunmaktad›r. Kapanca Sokakta bulu-
nan 18 evin yap›ld›klar› dönemde kullan›lan malzemelere sad›k kal›narak ve 
‹zmit evi özelliği yaşat›larak d›ş ve çat›lar› ‹ZEYAP( ‹zmit Evleri Yaşatma Proje-
si )taraf›ndan onar›lm›şt›r. 

The Kapanca Street-‹zmit
In this street and nearby there are XIX. century traditional Turkish houses, and 

32 houses are under protection.There are 18 houses which have received roof and 
outer wall repairs carried out by the ‹ZEYAP(‹zmit Houses Restoration Project) who 
have remained true to the originals materials used in that period.

Saatçi Ali Efendi Konağ›-‹zmit

1776 y›l›nda ‹zmit’in denize hakim eğimli 
bir yamac› üzerine inşa edilmiş olan konak ah-
şap kepenkli ve lokmal›, parmakl›kl› pencere-
leri, d›ş ve iç duvarlar›ndaki kalem işi süsleme-
leriyle dönemini en iyi yans›tan sivil mimarl›k 
örneklerimizdendir.

The Saatçi Ali Efendi
Mansion-‹zmit
The mansion was built in 1776 on a slope 

with a dominant viev of the sea and is one of 
the best examples of civil architecture of its 
time with its wooden shutters and boxed, railed 
windows and enraved decorations both on the 
inner and outer walls.

Süleyman Paşa Hamam›-‹zmit

‹zmit Yukar›pazar mahallesindedir. 14.yy’da yapt›r›lm›şt›r. ‹zmit’te günü-
müze kadar ayakta kalabilen en erken tarihli Osmanl› Dönemi yap›s›d›r. 

The Süleyman Pasha Baths-‹zmit
The baths are located ‹zmit’s Yukar›pazar District. It was built in the XIV. centruy. 

It is ‹zmit’s earliest Ottoman era structures which survived to our present day.

Pembe Köşk-‹zmit

20. yüzy›l›n baş›nda yap›lm›şt›r. ‹zmit Yukar› Pazar’da üç katl›, kagir giyo-
tin pencereli konak Valilik taraf›ndan onar›lm›şt›r. Onar›m sonras›nda içinde 
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ve d›ş›ndaki ahşaplar› (dolaplar, pencereler vs.) olduğu gibi orijinali muhafa-
za edilecek şekilde düzenlenmiştir. Türk mutfağ› restorant olarak halka hiz-
met vermektedir. 

The Pink Mansion-‹zmit
This mansion was built during the turn of the XX. century. It is located in ‹zmit’s 

Yukar›pazar District and is a stone building consisting of three storeys, and guilloti-
ne windows. It was restored by the Governor’s Office. During the repairs the inner 
and outer woodwork (cupboards, windows, etc) were kept true to the original. The 
mansion is in service as a restaurant with Turkish cuisine.

Sivil Mimari Tavşanc›l-Dilovas›

Dilovas› ‹lçesi Tavşanc›l Beldesinde 19.yy’dan kalma tescilli ahşap yap›lar 
bulunmaktad›r.

Civil Archtecture-Tavşanc›l-Dilovas›
Ther are registered wooden buildings in Tavşanc›l town of Dilovas› District be-

longing to the XIX. Century.

Değirmendere Eski Yal› Mahallesi-Gölcük

Değirmendere’nin 100 y›ll›k yerleşim yeri olan Eski Yal› Mahallesi k›smen 
restore edilerek beldenin tarihi miras› yaşama döndürülmeye çal›ş›lmaktad›r.

The Değirmendere Eski Yal› District-Gölcük
As being the 100-year-old settlement of Değirmendere,  the Eski Yal› District has 

been partly restored to revive the town’s historical heritage.

Sarayl› Köyü-Değirmendere-Gölcük

Sarayl› Köyü, Gölcük ilçesi s›n›rlar›ndad›r. Meydan›nda 750 y›ll›k dev 
bir ç›nar çevresinde köy kahveleri, eski köy evleri, ahşap oyma sanat›n›n en-
der örneklerinden biri olan kap›s› ile köy camii ç›nar›n dibinde Roma döne-
mi sütun başlar› ve doğal güzellikleriyle bölgenin en ilginç köylerindendir. Sa-
rayl› Köyü’nün özelliği 19.yy mimari özellikleriyle evleri ve Roma dönemi eser 
kal›nt›lar›n›n yer ald›ğ› mezarl›ğ›d›r.

The Sarayli Village, Değirmendere-Gölcük
The Sarayl› Village is in Gölcük. In the village square is a 750 year-old giant plane 

tree surrounded by village coffeehouses and a village mosque with a door represen-
ting a rare example of wooden carving. The trunk of the plane tree has Roman era 
column heads and together with its natural beauty the village is one of the region’s 
most interesting villages. The most interesting features of the village are the houses 
of XIX. century architecture and the cemetery containing remains of the Roman era.
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Akçakoca Bey An›t Mezar›-Kand›ra

1234-1328 y›llar›nda yaşayan Kocae-
li Fatihi Akçakoca Bey,  1308 y›l›na ka-
dar Ereğli’den Karasu’ya kadar olan 
bölgeyi, 1308 y›l›ndan 1326 y›l›na ka-
dar Ayan Gölü kuzeyinde Akova, Akça-
köy, Kand›ra ‹zmit (o tarihte Nikomedia) 
yak›nlar›ndaki Kaymas, Çay›rköy’e ka-
dar yerleri zapt ederek Osmanl› Devle-
ti s›n›rlar› içine katar. ‹zmit üzerine son 
kez ak›n yapacağ› s›rada, çad›r›n› kur-
muş bulunduğu Kand›ra yak›nlar›ndaki 
Babatepe’de (94 yaş›nda) 1328’de 
ölür. Vasiyeti gereği Ertuğrul Gazi gibi 
otağ›n›n bulunduğu tepeye gömülür. 
Sonradan ad›na ve an›s›na sayg› nişa-
nesi olmak üzere devletine katt›ğ› bu 
yöreye” KOCAEL‹” denir. An›t Mezar›, 
Kand›ra ‹lçesi Babadağ mevkiindedir.

Memorial Tomb of Akçakoca  Bey – Kand›ra
Kocaeli Conqueror Akçakoca Bey who lived between the years 1234-1328, has 

conquered the region, extending from Ereğli to Karasu in 1308, from north of Ayan 
Pool,  Akova, Akçaköy, up to Kand›ra ‹zmit (on that date Nikomedia) near Kaymas, 
Çay›rköy from the year 1308 to 1326 and included it into the borders of the Ottoman 
Empire. Just before the last attack he planned over ‹zmit, he died in 1328 at the age 
94 at Babatepe at the vicinity of Kand›ra where he pitched his tent. As required 
by his will, he was buried like Ertuğrul Gazi on the hill where he pitched his otağ 
(sultan’s tent). Later as a sign of respect on his name and memory, this land he had 
added to his country is named as” KOCAEL‹”. His Memorial Tomb is in Babadağ 
region of Kand›ra county.

“ÖLÜNCE BEN‹ ÖYLE B‹R YERE GÖMÜN K‹ SIRTIM 
DA⁄LARA DAYANSIN, KUCA⁄IMA DEN‹Z‹ VER‹N,
DA‹MA DONANMAMI GÖREY‹M.”  KARAMÜRSEL ALP

Osmanl› Tarihinin ilk Amirali Karamürsel Alp, XIV. yüzy›lda yaşam›şt›r. Ka-
rasi Beyliği Komutanlar›ndand›r. Orhan Bey kendisini ‹zmit Körfezi’nin güney 
k›y›lar›n› ve eski ad› (PROMECTUS) olan Karamürsel Kasabas›n›n Bizansl›lar’dan 
al›nmas› işiyle görevlendirdi. Kendisine Timar olarak verilen Karamürsel’in gü-
ney bat›s›ndaki Kavak Boyu Armutçuk Liman›nda bir tersane kurarak gemi 
yap›m›na başland›. Eğitim ve öğretimiyle bir donanma oluşturulan ve bizzat 
komuta ederek başar› sağlayan Mürsel Alp bir Türk büyüğü, bir Derya Beyi, 
Kaptan-› Derya ve ilk Osmanl› Türk Denizcisidir. Bu yararl›klar› dolay›s›yla Or-
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han Gazi taraf›ndan as›l ad› MÜRSEL ALP iken kendisine “KARA” lakab› veril-
miştir.  Ayr›ca ‹lk Osmanl› Türkleri Döneminde görülen bir eğilim gereği ald›ğ› 
yöreye ad›ndan dolay› “KARAMÜRSEL” denmiştir. Mezar yeniden restore edi-
lerek 2007 y›l›nda aç›l›ş› yap›lm›şt›r.

Memorial Tomb of Karamursel Bey-Karamürsel
“WHEN I DIE, BURY ME IN SUCH A PLACE THAT MY BACK LEANS AGAINST 

THE MOUNTAINS, LET ME HUG THE SEA SO THAT I CAN ALWAYS SEE MY FLEET.” 
KARAMÜRSEL ALP

The first Admiral of the Ottoman Empire Karamürsel Alp lived in the XIV. 
century. He is one of the Karasi Principality Commanders. Orhan Bey himself was 
assigned to conquer the Karamürsel county formerly named as (PROMECTUS) in 
the southern coasts of ‹zmit Gulf from the Byzantines. A shipyard was established 
at the Armutçuk Port of Kavak Boyu at the southeast of Karamürsel which was 
awarded to him as Timar and ships were started to be built there. Creating a 
fleet with training and education, and achieving targets by duly commanding, 
Mürsel Alp is a Turkish Senior, a Sea Captain, Kaptan-› Derya (Master of Seas) and 
the first Ottoman Turkish Sailor. Due to these benefits, while his original name 
was MÜRSEL ALP, he was nicknamed as “KARA” by Orhan Gazi. Furthermore as 
required by a tendency observed in the first Ottoman Turkish Period, the district 
he conquered was named “KARAMÜRSEL” as referred to his name. After being 
restored the tomb  was inaugurated in 2007.

Hannibal’›n An›t›-Gebze

Hannibal’in An›t› Gebze’de Tübitak 
s›n›rlar› içindedir. Hannibal, Roma yenilgi-
sinden sonra Kartaca’y› terk ederek Bitin-
ya Kral› Prussias’›n yan›na s›ğ›nm›ş Libyssa 
(Gebze)’de intihar ederek yaşam›na son ver-
miştir. Gebze’de Hannibal’in mezar› olarak 
bilinen bu yerde bir an›t yap›lmas› ilk kez 
1934 y›l›nda Atatürk taraf›ndan emredilmiş, 
bu emir 1981 y›l›nda Kültür Bakanl›ğ›nca ger-
çekleştirilmiştir.

Hannibal’s Memorial-Gebze
Hannibal’s Memorial is found in Tübitak, 

Gebze. Hannibal left Kartaca (Carthagia) after 
the Roman defeat and took refuge with the 
Bithinian King, Prussias. He commited suicide 
in Libyssa (Gebze). A memorial was first order 
to be built by Atatürk’s order in 1934 Gebze 
which is believed to be Hannibal’s resting place, 
however this order was only realized in 1981 by 
the Ministry of Culture
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Yahya Kaptan’›n An›t Mezar›-Tavşanc›l-Dilovas›

Yahya Kaptan, Kurtuluş Savaş› s›ras›nda Kocaeli Bölgesinde Kuva-i Milliye 
Hareketlerini örgütledi. 8 Ocak 1920’de yaşad›ğ› yer olan Tavşanc›l’da öldürül-
dü. Atatürk’ün emri ile inşa edilen an›t mezar› Tavşanc›l’dad›r.

Captain Yahya’s Memorial-Tavşanc›l-Dilovas›
Captain Yahya organized the National Independence Army’s operations in the 

Kocaeli Region during the Independence War. Captain Yahya was killed on 8th 
January 1920 in Tavşanc›l where he lived. His memorial in Tavşanc›l was ordered by 
Atatürk.

Thököly ‹mre An›t Mezar›-‹zmit 

Türk Dostu Macar Beyi Thököly ‹mre, 
1657 y›l›nda Kesmark’ta doğdu. S›ras›yla, Ma-
car Derebeyliği, Kuruc Başkomutanl›ğ› ve Yu-
kar› Macaristan Krall›ğ› yapt›. 1699 Karlof-
ça Anlaşmas›’ndan sonra ‹stanbul’a geldi. 
1701’de kendi isteği üzerine ‹zmit’e yerleşme-
sine izin verildi. 13 Eylül 1705’te ‹zmit’te ve-
fat etti. Ölümünün 300.y›ldönümü münasebe-
tiyle 13 Eylül 2005 tarihinde Kocaeli Sekapark 
içerisinde an›t mezar yap›lm›şt›r.

Mausoleum of Thököly
‹mre-‹zmit
Turkish friendly Thököly ‹mre, Hungarian 

feudal lord, was born in Kesmark in 1657. As 
being a lord he was commander-in-chief in 
Kuruc and king of Upper Hungary. He came to 
‹stanbul after Karlowitz Treaty being signed in 1699. He was allowed to settle down 
in ‹zmit in 1701. He died on September 13, 1705. On occasion of 300th anniversary 
of his death a mausoleum was built within the Kocaeli Sekapark and inaugurated 
on September 13, 2005.

Sultan Baba Türbesi-Değirmendere-Gölcük

Kocaeli ‹li, Gölcük ‹lçesi, Değirmendere Örcün Köyü’nde selvi ağaçlar›yla 
çevrili tepede yükseltilmiş platform üzerinde yer alan Osmanl› Dönemine ait 
tek türbe mekand›r. ‹çinde Sultan Baba’ya ait ahşap sanduka ile III.Selim’den 
kalma H.1203 (M.1787) y›llar›na ait berat bulunmaktad›r. Halveti Tarikat›’ n›n 
Şemsi Kolu’nun bir üyesidir. Türbe girişinin sağ›nda yer alan hazirede 1879 ta-
rihli Osmanl› Mezar› bulunmaktad›r. 
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The Sultan Baba Tomb-Değirmendere-Gölcük
The Ottoman Tomb is constructed on an elevated platform on a hill surrounded 

by cypress trees in the Örcün Village of Gölcük’s Değirmendere county. Inside the 
houses a wooden sarcophagus belonging to Sultan Baba and an imperial note of 
privilege dated Hegira 1203 (1787 A.D.) belonging to Sultan Selim III. It is a member 
of the Halveti Order’s Şemsi Sect. In the vault on the right side of the tomb’s entrance 
there is an Otoman grave dated 1879 A.D.

DO⁄AL GÜZELL‹KLER VE MES‹RE ALANI
NATURAL BEAUTIES AND EXCURSION SITES

Kuzuyaylas› & Kartepe 

Kocaeli ili, Kartepe ‹lçesi s›n›rlar› içeri-
sindedir. Çam, kay›n, ›hlamur ağaçlar› ve 
rengarenk çiçeklerle çevrilmiş yollardan 
Kuzu Yaylas›na gelindiğinde panoramik 
manzara ve doğa, çok etkileyici bir atmos-
fer yaratmaktad›r. Ucu bucağ› olmayan 
bir beyazl›ğ›n içinde kaybolup, bulutlar›n 
üzerine ç›kmaya, k›sacas› bembeyaz bir 
düşü yaşamak istiyorsan›z bu etkileyici gü-
zelliğin sahibi KARTEPE.. Yüksekliği 1602 
m.dir. Aral›k ay› sonunda kayak sezonunu 
açan  Kartepe, ‹stanbul’a yaklaş›k bir saat-
lik yak›nl›ğ›yla da kayağa gönül verenlere 
en yak›n adres konumunda. As›rl›k ağaç-
larla bezenmiş bu doğa harikas›nda kulağ›n›za gelen su sesleriyle etraf›n›zdaki 
şelale ve dereleri keşfedebilirken bir anda kendinizi beyaz›n ya da yeşilin içine  
saklanm›ş yollarda bulabiliyorsunuz. Kartepe kayak merkezi tesisleri 4 mevsim 
boyunca yerli ve yabanc› turiste hizmet verebilecek kayağ›n yeni cazibe merke-
zidir. Üç bine yak›n bitki çeşidi ile geyik, ay›, çakal ve tavşan gibi hayvanlar›n 
faunas› olan Kartepe; tenis kortu,voleybol sahalar› ve FIFA standartlar›na göre 
yap›lm›ş iki çim sahas›yla da spor turizminin merkezlerinden biri olmaya aday. 
Kartepe ayn› zamanda Samanl› Dağ› eteklerinde eşsiz doğa güzelliklerine sahip 
beldeleri ile adeta bütünleşmiştir.

Kuzuyaylas› &Kartepe
It is located within Kartepe District, Kocaeli Province. It has a panoromic sight 

and you can enjoy natural beauties when you reach there after passing through 
the roads graced with pines, beeches, linden trees and multicoloured flowers. 
Kartepe with a height of 1602 m is the place for ones who want to get lost in an 
unlimited whiteness, to walk around over the clouds and to have milk white dre-
ams. Kartepe, as a place being near to ‹stanbul in about one hour,  is a haunt for 
the ski lovers. Ski season startin December. In this natural wonder embellished 
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by perennial trees you can find yourself  in the roads painted by white or green 
while enjoying melodious water sounds coming from the streams and falls. It has 
become a new resort of skiing with its tourism facilities available to render servi-
ce for domestic and foreign tourists for 4 season long. Kartepe with almost three 
thousands plant kinds and a fauna including the animals such as deer, bear, jac-
kal and rabbit as well as a tennis court, volleyball fields and two turfs made ac-
cording to the standarts put by FIFA is, a canditate for being one of sports cen-
ters. It appears to be almost integrated with its communities settled in the skirts 
of Samanl› Mountain.

Ball›kayalar Vadisi-Gebze

Gebze’ye bağl› Tavşanl› Köyündeki “Tabiat Park› ve Doğal Sit Alan›” 
ilan edilen Ball›kayalar Vadisi 1,5 km uzunluğunda 40-80 metre geniş-
liğindedir. Dağc›lar›n iniş ve t›rman›ş yapt›klar› Ball›kayalar Vadisi ki-
reç taşlar›n›n erimesi sonucu gelişen jeomorfolojik şekilleri ile karstik 
boğazd›r. Vadi içinde göl, şelaleler ve Ball›kaya Deresi’ne ulaşan traver-
tenler üzerinde seyir teraslar› bulunmaktad›r. Kamping için çad›r kurmaya 
elverişli düzlüklerin bulunduğu kanyonda doğu ve bat›daki s›rtlar›nda yü-
rüyüş alanlar› bulunmaktad›r.

Ball›kayalar Valley-Gebze
The Ball›kayalar Valley is located in the Tavşanl› village of Gebze and is declared 

“Nature Park and Protected Nature Area”. The Valley is 1.5 km in length and has a 
width of 40-80 m. Mountaineers make climbing and ascending escursions upon the 
Valley and it is a karst strait with unique geomorphologial patterns as a result of the 
melting of limestones. There ara travel ledges on the freshwater limostone which 
lead to the lake, waterfalls an the Ball›kaya stream within the valley. The canyon has 
suitable plains for camping and setting up tents an there are areas for walking trips 
along the east and west ridges.

Yuvac›k Baraj› & Beşkayalar Tabiat Park›- Başiskele

Yuvac›k Baraj› iki büyük derenin bir-
leştiği vadide, Yuvac›k  yak›nlar›nda inşa 
edilmiştir. Baraj yap›m› öncesi derele-
rin kenarlar›ndaki alabal›k çiftlikleri ve 
doğal ortamlar› ilgi çekerken, sonra ba-
raj gölünün çevresiyle oluşturduğu gü-
zellikler, görülmeye değer hale gelmiş-
tir. Körfez ve ‹zmit manzaras› eşliğinde 
ç›kmaya başlayacağ›n›z tepelerden bir-
kaç köy geçtikten sonra Yuvac›k’tan yü-
rüyerek 1 saat mesafede Aytepe Köyü’ne 
ulaş›lmaktad›r. Hafta sonu turizmine 
aç›lan bölgede trekking yap›lmaktad›r. 
Soğuk Dere ile S›cak Dere’nin kesiş-
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tiği kanyondan yürüyerek Menekşe yaylas› ve Beşkayalar Tabiat Park›na 
ulaş›lmaktad›r. Park alan› en önemli trekking alanlar›ndan biridir. Bölge çad›r 
kamp› yapmaya da uygundur.

Yuvac›k Dam&Beşkayalar Nature Park-Başiskele
The Yuvac›k Dam was built near the Yuvac›k County in the valley where two lar-

ge rivers meet. Before the dam was built there were attractive freshwater fish farms 
and nature grounds on the banks of the rivers. Later the dam lake became a great 
place to view with its environmental beauties. By climbing the hills with a view of 
the dam, the Gulf and ‹zmit and afterpassing several villages the Aytepe village can 
be reached which is about an hour away from Yuvac›k by walking. The region has 
been opened to weekend tourism and trekking takes place. By walking along the 
canyon where the Cold River and the Hot River meet the Menekşe Meadow and the 
Beşkayalar Nature park is reached. The park area is one of Marmara’s leading trek-
king sites. The region is also suitable for tent camps.

Maşukiye-Kartepe

Kocaeli ‹li Kartepe ‹lçesine bağl›  Maşu-
kiye Beldesi; Kartepe eteklerinde temiz ha-
vas› , yemyeşil bitki örtüsü,  Yayla turizmi, 
Dağ turizmi,  Alabal›k vadisi üzerine kurulu 
piknik alanlar›, şelaleleri,  restorantlar›, se-
yir teraslar›, mağaralar›, trekking alanlar›, 
su sporlar›na uygun Sapanca Gölü, seralar›, 
cilt ve mide hastal›klar›na iyi gelen şifal› su-
lar› ile doğa harikas› beldemizdir.

Maşukiye-‹zmit
The Maşukiye town of the Kartepe Dist-

rict in Kocaeli Province located at the skirts 
of Kartepe, is a district of natural wonder 
with its fresh air, all green plant cover and 
Pasture Tourism, Mountain Tourism, picnic 
areas founded on Salmon trout Valley, wa-
terfalls, restaurants, watching terraces, ca-
ves, trekking areas, Sapanca Lake availab-
le for water sports, greenhouses, medicinal 
water healing skin and stomach sicknesses.

Kocaeli Kent Orman›-‹zmit

‹limiz ‹zmit ilçesi s›n›rlar› içinde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü-
nün yak›n›nda bulunmaktad›r.  Kuruluş amac›ndan da anlaş›lacağ› gibi Kent 
Ormanlar›, geleneksel piknik anlay›ş›n›n d›ş›nda, insanlar›n tamamen fiziksel ve 
ruhsal dinlenme ihtiyaçlar›n› karş›lamak ve doğa ile bütünleşmesini sağlamak, 
orman sevgisini ve bilincini artt›rmak amac›yla tesis edilmiştir.
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Kocaeli City Forest-‹zmit
The City Forest is located within the county borders of ‹zmit, in the vicinity of 

Umuttepe campus of Kocaeli University. As well understood from the ground pur-
pose, the City Forests were founded to meet physical and spiritual rests of the peop-
le and to integrate them in nature as well as creating a consciusness about it except 

the traditional pastime understanding. 

Dar›ca Faruk Yalç›n Hayvanlar Alemi ve Botanik  
Bahçesi-Dar›ca

Dar›ca Faruk Yalç›n Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi, 80 dönümlük alan-
da, 200 çeşide yak›n 2000 adede yaklaşan hayvan nüfusu ile ülkemizin en çok 
türe sahip hayvanat bahçesidir. Ayr›ca 250 bitki türünün üzerindeki zenginli-
ğiyle de, Türkiye’nin say›l› botanik parklar› aras›ndad›r.

Dar›ca Faruk Yalç›n Animal Kingdom & Botanical 
Garden-Dar›ca
Dar›ca Faruk Yalç›n Animal Kingdom & Botanical Garden; settled on 80 acre; 

which has 200 species and approximately 2000 animal types; is the zoo that shelters 
the most number of species in TÜRK‹YE. Besides, it is among the known botanical 
gardens with its affluence that has 250 plant species.

Başdeğirmen Mesire Alan›-Karamürsel

Başdeğirmen Kocaeli Karamürsel ‹lçesine 7 km mesafede Karap›nar Köyü 
Vadisi içerisinde yer almaktad›r. ‹stanbul’a 130 km mesafede olup feribot ve 
karayolu ile ulaş›m imkan› bulunmaktad›r. Yeşilin her tonunu taş›yan meşe 
ağaçlar›yla dolu dağlar›n eteğinde Suluderesinin doğal nağmeleri eşliğinde, 
sessizlik içerisinde doyumsuz manzaral› trekking sahalar›, piknik ve camping 
alanlar› bulunmaktad›r.

Başdeğirmen Recreation Area-Karamürsel
Başdeğirmen is located in the Valley of Karap›nar Village at 7 km from Karamür-

sel county of Kocaeli. It is 130 km from ‹stanbul and transportation is provided by 
ferryboats and highways. At the skirts of mountains full of Oak trees bearing tint of 
green, with the accompaniment of natural melodies of Suluderesi (creek) and in pe-
ace there are trekking areas, picnic and camping areas with wonderful views.

Sekapark-‹zmit 

‹zmit Şehir Merkezinde sahile s›f›r bir alanda, Türkiye’nin en büyük endüst-
riyel dönüşüm projelerinden biri olan eski SEKA kağ›t fabrikas› arazisindedir. 
Dünya’n›n en büyük kent parklar›ndan biridir. Toplam 580 dönümlük SEKA 
arazisi üzerinde birinci etab› tamamlanan projenin tamam›nda marina iskelesi, 
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normal iskele, kağ›t müzesi, kent müzesi, oturma alanlar›, deniz k›y›s›nda büfe, 
plaj, dinlenme sahalar›, denize inen merdivenler, ›ş›k kuleleri, bal›kç› restorant-
lar›, su oyun alanlar›, su ›ş›k gösterileri, denize inen k›zak alanlar›, iskeleler, de-
niz gözetleme kulesi, koşu, jogging, yürüme bantlar›, r›ht›m ›ş›kland›rmas›, din-
lenme parklar›, kongre salonlar›, ağaçl›k alanda oturma alanlar›, zemin alt›nda 
otopark alan›, gösteri ve görsel sanat atölyeleri, sergi salonlar›, kapal› spor sa-
lonlar›, aç›k spor sahalar›, festival yap›m› için mekanlar, gölet, çocuklar için su 
oyun merkezleri gibi bir çok tesis oluşturulmuş; öte yandan, 2 adet basket, 2 
adet tenis, 1 adet futbol sahas›ndan oluşan spor kompleksi, 1 adet mini golf 
alan›, 3 adet mini basketbol sahas›, kaykay pisti, kondisyon alan›, çocuk oyun 
alanlar›, atl› kar›nca, bisiklet yolu, çim amfi, uçurtma tepesi, kumsal, otopark, 
6 adet suni tepe,  gül bahçesi, çok amaçl› çim alanlar›, yürüyüş yollar›, ahşap 
oturma gruplar›, kafe ve büfeler 2 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu ve 
bisiklet yolu, 2 bin araçl›k otopark alan› bulunuyor. Projenin diğer etaplar› 
tamamland›kça hizmete girecektir.

SEKAPARK-‹zmit 
Sekapark is located in the premises of  former SEKA paper mill that is one of the 

most important transportation projects in Turkey, at the coastline in the centre of 
‹zmit. This is one of the largest city parks in the world. In the first stage of the Project 
that has been completed, facilities such as marina wharf, pier, paper museum, city 
museum, sitting places, refreshment booth on the seaside, watering place, rest spa-
ces, staircases going down to the sea, light towers, fish restaurants, waterworks spa-
ces, water-light pageants, sliding ways going down to the sea, piers, sea obsrvation 
tower, running, jogging, walking bands, pier lighting, resting parks, congress halls, 
sitting places in the wooded tract, parking lot, display and visual workshops, exhi-
bition halls, close gyms, open gyms, places for the festivals, pond and waterworks 
for children were made on the SEKA premises of about on 2000 acres. On the ot-
her hand, a sport complex  consists of 2 basketball fields, 2 tennis courts, 1 football 
field, 1 mini golf course, 3 mini basketball fields, skateboard field, condition space, 
play areas for children, merry-go-round, bicycle road, turf amphi, kite hill, sandy be-
ach, parking lot, 6 artificial hills, rose garden, all-purpose turf fields, wooden sitting 
blocks, refreshment booth and coffehouse, walking road in lenght of 2 km. and bicy-
cle road, parking lot for 2000 cars. Upon completion The other stages of the Project. 

Kocaeli Fuar›-‹zmit

1966 y›l›nda kurulan Fuar bugün 
yaklaş›k olarak 400.000 m’lik bir alan-
da, hem ekonomik aç›dan önemli olan 
fuarc›l›k faaliyetlerini sürdürürken, di-
ğer yandan da halk›n kültür, sanat, spor 
ve yürüyüş aktivitelerinin yap›ld›ğ›, eğ-
lence mekanlar›n›n bulunduğu büyük 
bir rekreasyon alan› olarak kent halk›n›n 
ihtiyaçlar›n› karş›lamaktad›r.
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The Kocaeli Fair-‹zmit
The Fair was founded in 1966 and occupies an area of approxiamtely 400.000m.

while it has fair activities which are economically important, it also provides cultural, 
art, sports and walking activities fort he public. With its large recreational area con-
taining various enjoyment facilities it meets the requirements of the citizens. The 
natural lake within the fair grounds provides paddling boats and people are able to 
escape from the stress of the city by picnic or enjoying the lake.

Derince Harikalar Sahili – Derince

Derince Harikalar Sahili’de her yaştan insanda büyük hayranl›k uyand›ran 
içerisinde gerçek boyutlar›nda masal kahramanlar›, büyük havuzlarda çarp›şan 
botlar, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen yatlar›n kullan›labileceği minik 
marina, şelalelerin yan›nda masal dolu büyük eğlence dünyas›nda cafe ve res-
taurantlar yer almaktad›r.

The Wonders Coast of Derince  – Derince
In the Wonders  Coast of Derince features fairy tale figures in real sizes, colli-

ding boats in great pools, remote-controlled yachts in the mini marina, waterfalls 
and other amusements  that arousing interest of every age groups as well as cafes 
and restaurants. 

Şehitler Korusu-‹zmit

‹limiz ‹zmit ilçesi s›n›rlar›nda Bağçeşme mevkiindedir. Antik çağa ait sur du-
varlar› içinde Körfez Manzaras› ile piknik yapmaya müsait alan› mevcuttur. Ayn› 
alan içerisinde anfitiyatro da yaz gecelerinde eski Türk filmlerinin gösterimle-
ri yap›lmaktad›r.

Martyrs Grove-‹zmit
It is in Bağçeşme location within the boundaries of ‹zmit district. Inside the an-

cient city walls there is a field looking on the Gulf where you can have picnic. In the 
same field there is an amphitheatre where people can watch old Turkish movies in 
summer nights.

Eğreltidüzü Mesire Alan›-Suadiye-Kartepe

Kocaeli ili Kartepe ilçesi Suadiye beldesinde bulunan “Eğreltidüzü Mesire 
Alan› “ Kartepe Belediyesinin yürütmüş olduğu “Sürdürebilir Kültür ve Doğa 
Turizmi Projesi” kapsam›nda Samanl› Dağlar› içinde yer alan eşsiz doğa güzelli-
ği, temiz havas› ile 1100 metre rak›ml› alanda bulunmaktad›r. 

Mesire alan›nda piknik masalar›, çocuk oyun gruplar›, sal›ncaklar, 1600 
metrelik yürüyüş yollar›, motorkros pisti, futbol ve voleybol sahalar›, seyir te-
ras› bulunmaktad›r. Bu alanda her y›l Temmuz ay›nda Kartepe Belediyesince 
geleneksel hale gelen “Kartepe Yayla Şenlikleri” düzenlenmektedir. 
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Eğreltidüzü Recreation Spot-Suadiye-Kartepe
“Eğreltidüzü Recreation Spot” is located in Kocaeli Province, Kartepe District, 

Suadiye Township. It is a recreational area in an altitude of 1100 m. with a unique 
nature sight and fresh air at the skirt of Samanl› Mountains arrenged in the frame 
of the Project of Sustainable Culture and Nature Tourism managed by Kartepe Mu-
nicipality. In the recreational spot there are picnic tables, playing groups for cildren, 
swings, walking roads of 1600 m. motocross tracks, football and volleyball fields and 
a viewing terrace. The traditional “Kartepe Upland Festivities” is being held every 
year in July by Kartepe Municipality.

Soğuksu Mesire Alan›-Bahçecik-BAŞ‹SKELE

Kocaeli ili Başiskele ilçesi Bahçecik beldesi’nde bulunan Soğuksu Mesire 
Alan›; ‹zmit’e 17 km uzakl›kta ‹zmit-Gölcük yolu üzerinde Bahçecik Sapağ›ndan 
girerek Bahçecik merkezden sonra yol kenar›nda bulunan tabelalar mekana 
kadar eşlik ediyor. Yeşil ile mavinin bir arada olduğu çam ve y›llara direnmiş 
as›rl›k ç›narlar› içerisinde yaklaş›k 1000 kişilik piknik alan›nda temiz havas› kuş 
sesleri içinde keyifli bir gün geçirmek, Körfez’in teras›nda manzaran›n tad›n› 
ç›karmak için doğayla iç içe olabilecek bir mesire alan›d›r.

Soğuksu Recration Spot-Bahçecik-BAŞ‹SKELE
Soğuksu Recration Spot is located in Kocaeli Province, Başiskele District, Bahçe-

cik township. It is reached by the turnout on the ‹zmit-Gölcük Road that is 17 km. 
away from ‹zmit. Signs that are placed ahead of Bahçecik Center lead the way to the 
spot. You can enjoy birds chirrups and fresh air at this air at this Gulf terrace where 
green and blue is blended with the age-long pines and plane trees. Here is a recrea-
tion spot where about 1000 persons can have picnics.

Kad›rga Yaylas›-Yazl›k GÖLCÜK

Kocaeli Gölcük ilçesi Yazl›k beldesi’nde bulunan Kad›rga yaylas›na Ko-
caeli D-130 Karayolunu takiben Yeniköy yoncas›ndan Yazl›k Beldesi’ne giriş 
yap›larak güneye doğru yaklaş›k 5 km sonra ulaş›labilir.1988 y›l›ndan beri dü-
zenlenen Geleneksel Kad›rga Yayla Şenlikleri her y›l Temmuz ay›n›n 3. hafta 
sonu periyodik olarak üç gün süreyle devam etmektedir. Çeşitli etkinliklerle 
yap›lan şenlikler yurt içi ve yurt d›ş›ndan gelen misafirlerle daha da görkem-
li bir şekilde sürdürülmektedir. Bu şenlikler kapsam›nda Karadeniz yöresine ait 
çeşitli el sanatlar› sergilenmekte ve yemek kültürü çeşitli şekillerde misafirlere 
sunulmaktad›r.

Kad›rga Upland-Yazl›k-GÖLCÜK
Kad›rga Upland that is located in Kocaeli Gölcük District, Yazl›k town can be re-

ached by entering Yazl›k town from Yeniköy cloverleaf junction on the D-130 High-
way going ahead towards south about 5 km. Traditional Kad›rga  Upland Festiviti-
es being held every year since 1988 start the end of  3 rd week of July and last peri-
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odically for 3 days. Festivities are held brilliantly by various activities at the present 
of the quests coming from in and out of country. Various handicrafts from the Black 
Sea Region are exhibited and food culture are serviced in various ways to the quests 
during the festivities.

PLAJLAR - DO⁄AL KUMSALLAR BEACHES
NATURAL SANDBEACHES

Kerpe - Kand›ra

Kand›ra’ya 10 km ‹zmit’e 50 km 
uzakl›ktaki masmavi denizi, çam orman-
lar› ile şirin bir Karadeniz köyüdür. An-
tik bir kentin üstüne kurulan Kerpe, 150 
metreye kadar s›ğ denize ve eşsiz kumsal-
lara sahiptir. Günübirlik kullan›m olanak-
lar› olduğu gibi otel, motel ve pansiyonlar› 
da vard›r. Doğal kumsallar›,  zengin bal›k 
çeşitleri, tertemiz çam havas› bozulmam›ş 
doğal plajlar› ile adeta bir tutku beldesidir.

Kerpe – Kand›ra
Kerpe is a pretty Black Sea village with a blue sea and pine forests and is 10 

km  from Kand›ra and 50 km from ‹zmit. Kerpe was built upon an ancient city and 
has shallow water up to 150 metres and uncomparable beaches. Besides facilities 
for day-trips there are also hotel, motels and pensions. It is a wonderful town with 
its natural sandbeaches, plentiful fish varieties, fresh clean pine air and unspoiled 
natural beaches.

Kefken Adas› – Kand›ra

Kefken Island - Kand›ra 

Kefken & Pembe Kayalar - Kand›ra

Kand›ra’ya 20 km uzakl›ktaki Kefken, k›y› yerleşimleri içinde en gelişmiş 
olan›d›r. Denizi, kumsallar› ve çam ormanlar› en önemli özellikleridir. Pembe 
Kayalar mevkii, ilginç jeolojik yap›s› nedeniyle görülmesi gereken yerlerden-
dir. Suyun içinde yumuşak olan kayalar ç›kar›ld›ktan sonra sertleşmektedir. Bu 
özelliklerinden dolay› Osmanl› Döneminde insan gücüyle dikdörtgenler şeklin-
de kesilerek, deniz yoluyla ‹stanbul’a getirilmiş; Sultanahmet Camii dahil birçok 
camiinin yap›m›nda kullan›lm›şt›r. Bölgede bal›kç›l›k oldukça gelişmiş ve büyük 
bal›k üretim istasyonlar› kurulmuştur. Amatör sualt› avc›lar› için de çeşitli ola-
naklar sunmaktad›r. Tarihi özelliği yan›nda Karadeniz üzerinde insan yaşayan 
tek ada olan Kefken Adas› da görülmektedir.
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Kefken & Pink Rocks – Kand›ra
Kefken is 20 km from Kand›ra and is the most developed amongst the coastal 

settlement areas. Its most important features are its sea, beaches and its pine 
forests. The Pembe Kayalar (Pink Rocks) area is place that must be seen with its 
interesting geological structure. The rocks are soft while in the water and harden 
when they are taken out. Due to this feature, during the Otoman era, they were 
manually cut into rectangles and brought to ‹stanbul by sea. They were used in the 
costruction of many mosques including the Sultanahmet Mosque. Fishing has much 
developed in the region and large fish production centres have been established. 
There are also a variety of facilities for ameteur diving hunters. Besides its historical 
cahracteristic, Kefken Island is worth seeing as it is the only island where people 
are settled on the Bleck Sea.

Sar›su & Bağ›rganl› – Kand›ra

Sar›su Kand›ra’ya 8 km uzakl›ktaki Babaköy s›n›rlar› içinde Sar›su 
Deresi’nin Karadeniz’le birleştiği yerde kurulmuştur. Ağaçlar aras›ndan 
süzülerek gelen Sar›su deresinde sazan, tatl›su levreği ve çeşitli tatl› su 
bal›klar› üretilmektedir. Sar›su 1 km uzunluğundaki kumsal› ve masmavi de-
nizi ile gerek günübirlik turizm gerekse çad›r turizmi ve kampinge uygun 
bir köydür. Bağ›rganl›’ya Ağva-Kand›ra yolu üzerinden Sofal› ayr›m› ile 13 
km sonra ulaş›l›r. Köyün sahil şeridinde kamp alanlar›,  k›r gazinolar› ve ca-
feler bulunmaktad›r.

Sar›su & Bağ›rganl› – Kand›ra
Sar›su was built 8 km away from Kand›ra within the Baba village boundaries 

upon the placa where the Sar›su River meets the Black Sea. The Sar›su River flows 
through trees and produces carp, freshwater sea bass and other freshwater fish. 
Sar›su is suitable for day-trip tourism, camping and tent tourism with its 1 km long 
beach and blue sea Bağ›rganl› can be reached by the Ağva-Kand›ra road taking the 
Sofal› junction for 13 km. There are countryside outdoor cafes and refreshment-
houses along the village’s coastal strip.

Cebeci-Kand›ra

Kand›ra’ya 27 km uzakl›ktaki Cebeci; temiz denizi, kumsal ve çam orman-
lar› ile tatil cennetidir. Cebeci’de günbat›m›n› seyretmek yörenin çekiciliği-
ni artt›ran unsurlardan biridir. Kefken Adas› da buradan görülebilmektedir. 
Cebeci’de “cik cik” denilen kum midyeleri çok ünlüdür.

Cebeci-Kand›ra
Cebeci is 27 km from Kand›ra and is a holiday paradise with its clean sea, beach 

and pine forests. One of the region’s attractions is to watch the sunset. Kefken Island 
can be seen from here. Cebeci is also famous for its sand mussels called “cik cik”.
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Eskihisar-Gebze

Gebze’nin güneybat›s›nda, ilçe merkezine 6 km uzakl›ktaki Eskihisar, 
‹stanbul-Ankara karayolu ve Gebze ‹stasyonu ile bağlant›l›d›r. Eskihisar-
Topçular (Yalova) aras›nda feribot seferleri bulunmaktad›r. Eskihisar Köyü ta-
rihi ve mistik kokusu, bal›kç›lar› liman› ve kalesi ile dinlendirici bir özelliktedir.

Eskihisar - Gebze
Eskihisar is located to the southwest of Gebze and is 6 km from the town centre. 

It connects to the ‹stanbul-Ankara motorway and the Gebze train station. Ferrybo-
ats provide service between  Eskihisar-Topçular (Yalova). Eskihisar is relaxing with its 
historical and mystical aura, its fisherman, port and fortress.

Bayramoğlu - Dar›ca

Bayramoğlu; Dar›ca’ya bağl›, ‹stanbul 
ve ‹zmit’in ikinci konut ağ›rl›kl› bir dinlen-
me merkezidir. Temiz denizi, kumsal› ve 
modern dinlenme tesisleri ile çeşitli alter-
natifler sunmaktad›r.

Bayramoğlu - Dar›ca
Bayramoğlu belongs to Dar›ca and it is 

‹stanbuls and ‹zmit’s second holiday resort 
cansisting mainly of summer housing. It pre-
sent various alternatives with its clean sea, 
beach and modern recreational facilities.

Karamürsel

Karamürsel sahilinde yer alan çay bahçeleri, yürüyüş ve oyun alanlar› ile 
halka hizmet ederken, k›y› şeridinde bulunan bal›kç› köyleri ile kent turizmine 
katk›da bulunmaktad›r.

Karamürsel
Karamürsel provides the public with many tea gardens, walking grounds and 

recreation grounds and contributes to the city tourism with it’s fishing villages on 
the coastal strip.

Hereke- Körfez

Kocaeli ‹li Körfez ilçesine bağl› bir beldedir. Doğusunda Kirazl›yal›, bat›s›nda 
Tavşanc›l, kuzeyinde Gebze, güneyinde ‹zmit Körfezi yer al›r. Kara, deniz ve de-
miryolu ile ulaş›m› bulunmaktad›r. Sahilde bal›kç› teknelerinin bar›nmas› için 
yap›lan marinan›n çevresi tamamen çay bahçeleri ile çevrilidir. Yaz aylar›nda 
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akşamlar› Herekelilerin buluşma noktas› olan bu bölge hafta sonlar›nda çevre 
illerden gelen ziyaretçilerle büyük ilgi görmektedir.

Hereke - Körfez
It is a town in the Körfez District of Koacaeli province. It is sorrounded by 

Kirazl›yal› to east, Tavşanc›l to west Gebze in north and ‹zmit Gulf to south. Trans-
port is made by road sea and railway. There are  tea gardens in the surrounding of 
the marina which has been made for fishing boats. Here is a meeting place for the 
settlers in summer evenings as weel as a place to be visited for sightseers who come 
from the surrounding provinces at weekends.  

Değirmendere - Gölcük

Gölcük k›y›lar›nda Değirmendere, Hal›dere, Ulaşl›, Kavakl› k›y› restaurantlar› 
ve çay bahçeleri ile günün yorgunluğunu atmak için dinlendirici özelliktedir.

Değirmendere – Gölcük
At the beach of Gölcük, Değirmendere, Hal›dere, Ulaşl›, Kavakl›, beach restau-

rants and tea gardens bear a restful view where you can leave aside your tiredness.

TUR‹ST‹K DE⁄ERLER  TOUR‹SM VALUES

Hereke Hal›s› ve ‹pekli Dokumalar›

1981 y›l›nda Sultan II. Abdülhamid‘in 
girişimleriyle kumaş dokuman›n yan› s›ra 
hal› üretimine başlayan Hereke Fabrikas› 
seçkin ürünleriyle kendine bugün de sü-
ren hakl› bir ün edinmiştir. Hereke Hal›lar› 
ve kumaşlar› dünyaca tan›nan ilk Türk 
markas› olmuştur. 1995 y›l›nda Milli Sa-
raylar bünyesine bağlanan Hereke Hal› 
ve ‹pekli Dokuma Fabrikas› Müze-Fabrika 
statüsünde ipekli dokuma ve hal› üreti-
mi aç›s›ndan geleneksel sanatlar›m›z›n en 
önemli temsilcisi durumundad›r. Her biri çok değerli nadide örnekler olan He-
reke hal› ve dokumalar› Anadolu, ‹ran ve Bat›’dan ald›ğ› etkileri değerlendirip 
bir senteze ulaşm›ş ve kendine has bir üslup oluşturmuştur. Hereke hal›lar› gü-
nümüzde de dokuma tezgahlarda dokunarak ününü sürdürmektedir.

Hereke Carpets and Silky Fabrics
In the year 1891, with the attempts of Sultan Abdülhamid II Hereke Factory star-

ted carpet weaving besides weaving fabric and gained a justified fame still mainta-
inigo up till today with their distinguished products. Hereke Carpets and fabrics has 
been the first Turkish brand recognized worldwide. In the year 1995, Hereke Carpet 
and Silk Weaving Factory under the Organization of National Palaces is in the posi-
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tion of the most important representative of our traditional arts in Museum-Factory 
statute, regarding silk weaving and carpet production. Hereke carpets and weavings 
each of which are very precious and rare samples, have evaluated the effects from 
Iran and the West and reached a synthesis creating an inclusive style for it self.  He-
reke Carpets still carry on their fame in our present day by being woven at looms.

Kand›ra Bezi

Yörenin ad›yla an›lan Kand›ra bezi yaklaş›k otuz y›l öncesinde kadar köy 
evlerindeki tezgahlarda dokunarak üretilmekteydi. Karadeniz k›y›lar›n›n nemli 
ikliminde yetiştirilen keten bitkisinden üretilen bu bezlerden yap›lm›ş olan giy-
siler çağlar boyunca bölgede bulunan diğer yerleşim yerlerinde de kullan›lan 
bir giyim malzemesi olmuştur. ‹ç giyim eşyas› olarak kullan›lm›ş olan bu keten 
bezinin vücudun nemden etkilenmesini önleme özelliğinden dolay›, bu bölge-
nin nemli havas›na uygun bir giysi olduğu bilinmektedir. Eski Türk motiflerinin 
de işlendiği Kand›ra bezi (keten bezi) ile çay tak›m›, peçete, gömlek, gecelik, 
masa örtüsü, köşe yast›ğ›, ceket, pantolon, döpiyes, yatak çarşaflar› eski Türk 
motifleri ile işlenerek yap›lmaktad›r.

Kand›ra Cloth
Kand›ra cloth well known with the name of the region, was produced by being 

woven in the looms at the village houses till almost 30 years before. The clothing 
made of these cloths produced from the linen plant raised in the humid climate of 
Black Sea coasts, have been the wearing material used in the region and also in the 
other settlement places for centuries long. This linen cloth also used for underwear 
is known to be a cloth compliant with the humid climate of the region due to its cha-
racteristic of preventing the body to be effected from humidity. With the old Turkish 
motifs embroidered on it, tea sets, napkins, shirts, nightgowns, tablecloth, corner 
pillows, jackets, pants, suits, bed linens are made of this kand›ra cloth (linen cloth)

Karamürsel Sepeti

Karamürsel sepeti; kestane (f›nd›k 
ağac› da olabilir) ağac›n›n çubuğundan 
örülen, kendisine özgü özelliği ile gayet 
pratik, kullan›şl›d›r. Yar›m koniyi and›ran 
sepet, iyi kesilmiş ve kurutulmuş kestane 
ç›talar›ndan örüldüğünden, iç hacmi, d›ş 
görünüşünün aksine geniştir, en önem-
li özelliklerinden biri de budur. “Ufac›k 
tefecik gördün de Karamürsel sepeti mi 
sand›n?” esprisiyle üne kavuşmas› ise Os-
manl› Padişahlar›ndan Sultan Abdülaziz, 
bir gezi için Av Köşküne geldiğinde Kara-
mürsel eşraf› taraf›ndan hediye olarak se-
pet içinde kiraz takdim edilir. Oldukça de-
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ğişik ve sade hediyeyi karş›s›nda gören Sultan Abdülaziz biraz şaş›rarak biraz 
da küçümseyerek hediye sepetini şöyle bir süzer, içinde ne olduğunu merak et-
mekten kendini alamaz. Derhal huzura gümüş bir tepsi getirilir. Sepetin içinde-
ki kirazlar, tepsiye s›ğmay›p taş›nca, Sultan Abdülaziz hayretle şöyle m›r›ldan›r: 
“Sepeti ufak tefek gördük amma, içindekini tepsiye s›ğd›ramad›k!” 

Karamürsel Basket
Karamürsel Basket is very handy and useful with its exclusive characteristic wo-

ven from canes of trees such as chestnut (and hazelnut). This basket that reminds a 
half cone, since woven  from well cut and dried chestnut canes, its interior volume  
is wider contrary to its exterior appearance, and this is one of their most important 
properties. The reason that this county gained fame with the joke “when you saw 
me as small and tiny, did you think I were a Karamürsel Basket?” is due to the fol-
lowing story: One of the Ottoman Sultans Sultan Abdülaziz comes to the Hunting 
House for a trip; the Karamürsel people who heard about this visit bring a basket 
full of cherries as a present. When Sultan Abdülaziz sees this present which is quite 
simple and different, he looks down on this present basket quite surprised. He can’t 
take himself from being curious of its content. Immediately a silver tray is brought in 
and the cherries contained in the basket are emptied into the tray. When the cher-
ries in the basket do not fit into the tray and overflow, Sultan Abdülaziz murmurs 
in amazement: “We saw the basket small and tiny but we could not fit the content 
into the tray!”

Pişmaniye - ‹zmit

Pişmaniye kente özgü bir tatl› türü ola-
rak ün kazanm›şt›r. Kutular içinde ak pamuk 
görünümü veren bu tatl› ilin simgesi gibidir. 
Anavatan› “Eski Acemistan” olarak biliniyor. 
Oradaki ad› “Peşmek” tir. Kocaeli’nde pişma-
niyenin ilk ustas› Kand›ral› Hayri Usta oldu-
ğu söylenmektedir. Kavrulmuş una kaynam›ş 
şekerin yedirilmesi ilk bak›şta kolay gibi gö-
rünmektedir. Ancak küçük bir yanl›şl›kla tüm 
emek ve harcamalar boşa gidebilir. Çevrede 
“pişmaniye” ad›n›n buradan kaynakland›ğ› 
öne sürülür.”Yapan bin pişman, yapmayan 
bir pişman.”

Pişmaniye - ‹zmit
Pişmaniye is famous with its exclusive kind of dessert. This dessert is like a symbol 

of this city with its appearance like white cotton placed in boxes. Its motherland is 
known as “Old Iran (Acemistan)”. Its name is “Peşmek” there. It is said that the first 
master of pişmaniye in Kocaeli is Hayri Usta from Kand›ra. At first look it seems easy 
to work boiled sugar into roasted flour. However for only a small fault, all the ef-
forts and costs might be wasted. It is set forth that the name “pişmaniye” (regret) 
comes from this fact. “The one who cooks is regretful for only once, but who doesn’t 
is regretful for thousand times.” 
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• Şehrin en s›cak ay› temmuz, en soğuk ay› ocak; en yağ›şl› ay› şubat, en gü-
neşli ay› hazirand›r.

• Kocaeli’nin yüzölçümü en büyük ilçeleri Kand›ra, ‹zmit, Gebze’dir.

• En fazla nüfus ‹zmit’te, en az nüfus Dilovas›’ndad›r.

• Kocaeli’nin en fazla göç ald›ğ› üç il s›ras›yla: ‹stanbul, Sakarya, Ankara; en 
az göç ald›ğ› iller Kilis, Karaman ve Hakkari’dir.

• Kocaeli’nin en fazla göç verdiği üç il s›ras›yla: ‹stanbul, Sakarya ve Anka-
ra; en az göç verdiği iller: Kilis, Hakkari ve Karaman’d›r.

• En çok yüksekokul, fakülte ve yüksek lisans mezunu yaşayan üç ilçe 
s›ras›yla: ‹zmit, Gebze ve Gölcük; en az yüksekokul ve fakülte mezunu yaşayan 
ilçeler: Dilovas›, Kand›ra ve Çay›rova’d›r.

• En çok doktora mezunu yaşayan üç ilçe s›ras›yla: ‹zmit, Gebze ve Gölcük; 
en az doktora mezunu yaşayan ilçeler: Dilovas›, Kand›ra ve Karamürsel’dir.

• 872 ilçe aras›nda yap›lan araşt›rmada en gelişmiş ilçe Körfez (3’üncü), en 
az gelişmiş ilçe Kand›ra’d›r (433’üncü).

• En uzun nehri 71 km uzunluğunda olan ve Gebze’den doğup ‹stanbul 
Boğaz›’n›n girişinde Karadeniz’e dökülen Riva (Çayağz›) Deresi’dir.

• Kocaeli’nin en yüksek noktas› 1.601 metreye ulaşan Samanl› Dağlar›’d›r. 

• Kocaeli, ilk olarak Orhan Gazi zaman›nda 1326-1330 y›llar› aras›nda Akça 
Koca taraf›ndan Osmanl› topraklar›na kat›ld›.

• Tarihimizde ilk Türk donanmas› Karamürsel k›y›s›nda kurulmuştur. 

• Türkiye’nin en modern su alt› gemisi olan 209 tipi 1.000 tonluk “ay s›n›f›” 
ilk Türk denizalt›s› 1980’de bu Gölcük Tersanesi’nden denize indirilerek donan-
maya kat›lm›şt›r.

• ‹lk dokuma fabrikam›z olan Hereke Yünlü Fabrikas› 1891 y›l›nda Körfez’de 
işletmeye aç›ld›. 

• 1891 y›l›nda Sultan ‹kinci Abdülhamid’in girişimleriyle, kumaş dokuman›n 
yan› s›ra hal› üretimine başlayan Hereke fabrikas› seçkin ürünleriyle, küçük bir 
kasaban›n ismi, dünyaca tan›nan ve bilinen ilk Türk markas› olmuştur.

• Gölcük Belediyesinin işletiminde bulunan Yarhisar Gemisi “Türkiye’nin ilk 
ve tek karaya yerleştirilmiş su üstü savaş gemisi müzesi” olarak 27 Ekim 2006 
tarihinde törenle aç›ld›. 

KOCAELİ’NİN İLKLERİ VE ENLERİ



194

Kocaeli Rehberi

M.Ö. 1200-800: Ege Göç Kavimleri Devri (Bebrikler, Bitinler)

M.Ö. 800-625: Frigler Devri

M.Ö. 600-546: Lidyal›lar devri

M.Ö. 546-334: Persler devri

M.Ö. 334-326: ‹skender devri

M.Ö. 326-74: Bitinya Krall›ğ› Devri

M.Ö. 264: I. Nikomedes Nikomedia’y› kurdu.

M.Ö. 74: Bitinya Roma eyaleti oldu.

M.Ö. 74 - MS.326: Roma Devri

284: Sasani sald›r›s›na maruz kald›. 

395: Bizans devri başlad›

674: Müslüman Araplar şehri kuşatt›lar

781: Harun Reşid komutas›ndaki Müslüman Araplar Nikomedia’y› ve baz› 
bölgeleri fethettiler

1078: Anadolu Selçuklular› Nikomedia’y› fethettiler

1097: Haçl›lar ‹znikmid’i ele geçirdi

1204: Latinler ‹znikmid’i hakimiyet alt›na ald›lar

1323: Akyaz› ve Ayanköy fethedildi

1324: Karamürsel fethedildi

1327: Akça Koca komutas›ndaki Osmanl› birlikleri Kand›ra, Karamürsel ve 
‹zmit Körfezi’nin güneyini fethetti

1337: Osmanl›lar ‹znikmid’i fethetti

1402: Timur’un komutanlar›ndan Mirza Abu Bekir ‹znikmid’i kuşatt›

1403: Süleyman Çelebi ‹znikmid’i Bizansl›lara b›rakt›

1509: ‹zmit depremi oldu, şehir büyük y›k›ma uğrad›

4 Ocak 1536: Kanuni Sultan Süleyman ‹znikmid’e geldi ve üç gün kald›

11 Mart 1591: Venedikli kaptan Hüseyin Paşa Karadeniz’i Sapanca Gölü 
arac›l›ğ›yla ‹zmit Körfezi’ne bağlamak için çal›şmalar› başlatt› 

1592: Veba salg›n› ‹stanbul’dan ‹znikmid’e s›çrad› ve 6 ay bütün geçiş yollar› 
ve dükkanlar kapat›ld› 

1621: ‹zmit Körfezi’nin donmas›

1766: Aral›klarla iki ay süren depremde şehir büyük hasar gördü

5 Ocak 1820: Derviş Mehmed Paşa’n›n azliyle Bursa ve Kocaeli mutasarr›f› 
Seyyid Ali Paşa’n›n sadareti.

13 Aral›k 1823: Silahdar Ali Paşa’n›n azliyle Bursa ve Kocaeli mutasarr›f› 
Mehmed Said Galib Paşa’n›n sadareti.

1826: Yeniçeriler ‹znikmid’de büyük bir ayaklanma başlatt›lar

KOCAELİ KRONOLOJİSİ
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1832: ‹stanbul-‹zmit “posta yolu”nun yap›m›

1843: Hereke’de, saraylar›n perde ve döşemelik ihtiyac›n› karş›lamak 
amac›yla ilk dokuma fabrikam›z olan Hereke Yünlü Fabrikas› işletmeye aç›ld› 

1844: Askerin kumaş ihtiyac›n› karş›lamaya yönelik Çuha Fabrikas› kuruldu

1848: Kolera salg›n›

1855: ‹zmit-‹stanbul direkt vapur seferleri başlad›

1873: Haydarpaşa-‹zmit demiryolu aç›ld›

1877: ‹zmit Mutasarr›fl›ğ› Zaptiye Müşirliği’ne bağland›

1888: ‹zmit bağ›ms›z bir sancak oldu

1891: ‹zmit-Adapazar› demiryolu aç›ld›

1892: Haydarpaşa-‹zmit demiryolu hatt›n›n işletmeye aç›lmas›

1916: ‹zmit Dokuma Fabrikas›’n›n kapanmas›

20 Kas›m 1918: Yavuz savaş gemisi ‹zmit Körfezi’nde enterne edildi ve ‹ngi-
lizler şehri işgal etti

18 Nisan 1920: Kuvayi ‹nzibatiye’nin kuruldu ve ‹zmit’te Kuvayi Milliye’ye 
sald›rd›

20 Temmuz 1920: ‹ngilizler ‹zmit’e yeniden asker sevk etti

27 Ekim 1920: ‹zmit Yunanl›lar taraf›ndan işgal edildi

27 Haziran 1921: ‹zmit’in kurtuluşu

28 Ekim 1921: Kocaeli işgalden kurtuldu

16 Ocak 1923: Mustafa Kemal Paşa ‹zmit’te bas›n toplant›s› yapt›

20 Nisan 1924: Gölcük Tersanesi’nin temeli at›ld›

20 Nisan 1924: ‹zmit sancağ› Kocaeli ad›n› alarak vilayet oldu

12 Eylül 1924: Mustafa Kemal, ‹zmit’i ziyaret etti.

1932: Hereke ‹pekli ve Yünlü Dokuma Fabrikas›’n›n yün ve iplik makineleri 
yand›.

9 Haziran 1936: Gölcük ilçe oldu

6 Kas›m 1936: Türkiye’nin ilk kâğ›t üretim tesisi olan ‹zmit Kâğ›t Fabrikas› 
aç›ld›.

1944: ‹zmit’te ikinci Selüloz ve Kâğ›t Fabrikas› aç›ld›.

1954: Adapazar›, Akyaz›, Geyve, Hendek ve Karasu ilçeleri Kocaeli’nden 
ayr›larak yeni kurulan Sakarya iline bağland›

1 Mart 1957: Üsküdar vapuru, ‹zmit Körfezi’nde birdenbire başlayan bir 
f›rt›na sonucu batt›, 300’ü aşk›n yolcu boğu-larak öldü.

1966: Kaynarca ilçesi Kocaeli’nden ayr›larak Sakarya’ya bağland›

1966: Kocaeli Spor Kulübü kuruldu

28 Haziran 1966: Kocaeli Sanayi Fuar› aç›ld›.

1968: Yar›mca Seramik Fabrikas› aç›ld›.

1970: Yar›mca Petrokimya Kompleksi kuruldu.
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1970: Karamürsel Kâğ›t Fabrikas› işletmeye aç›ld›.

29 Ocak 1978: ‹zmit Otomatik Telefon Santral› kuruldu.

26 Nisan 1978: Gebze Otomatik Telefon Santrali kuruldu.

25 Temmuz 1979: Gölcük Otomatik Telefon Santrali kuruldu.

18 Temmuz 1980: Karamürsel Otomatik Telefon Santrali kuruldu.

20 Temmuz 1982: Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarl›k Akademisi, Koca-
eli Mühendislik Fakültesi ad›yla Y›ld›z Üniversitesi’ne bağland› 

1992: Kocaeli Üniversitesi kuruldu

1995: Karamürsel ilinin bir k›sm› yeni kurulan Yalova iline bağland›

17 Ağustos 1999: Sadece 99’un değil Türkiye’nin bu yüzy›lda yaşad›ğ› en 
büyük felaket. Kocaeli, Sakarya, Ç›narc›k ve ‹stanbul’da hasara yol açan deprem 
7.4 şiddetinde idi.

Kocaeli Tarih ve Kültür Rehberi kitab› ile Kocaeli Kültür 
Belgeseli’nin haz›rlanmas›nda; Kocaeli Valiliği’nin 17 Mart 2011 tarih ve  
M.41.:.‹Ö‹.:.65.03.00/600/2161 say›l› yaz›s› ile Kaymakaml›k, daire müdürleri, bele-
diyeler, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜB‹TAK ve Mes-
lek Odalar›na yazd›ğ› yaz›lar üzerine ilgili kurumlardan gönderilen bilgi ve bel-
gelerden yararlan›larak haz›rlanm›ş, ayr›ca  Başbakanl›k Osmanl› Arşivi, Devlet 
Arşivleri ve Belgesel Yay›nc›l›k Kültür ve Araşt›rma  Merkezi’ndeki dokümanlar 
ve muhtelif kaynak eserlerden yararlan›lm›şt›r.

     Kitap ve belgeselin haz›rlanmas›nda yararlan›lan başl›ca kaynak eserler:

Aç›k Hava Müzesi Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yay›n› 

Ahmed Refik (Alt›nay), “Fatih Devrinde Kocaeli”, Türk Tarih Encümeni Mec-
muas›, 78, 1924

AKSEL Atilla (Editör), T.C Kocaeli Valiliği, Kocaeli, 2001
AKTU⁄ ‹lknur, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, TC. Kültür Bakanl›ğ›, 

1989
ALPÖGE Atilla, ‹zmit’in Geleceği ‹çin Yeni Bir Ulaş›m Düzeni, 1977 
Ansiklopedik Kocaeli Belgeseli, Gebze Gazetesi Kültür Yay›nlar›, 1989
ARAR ‹smail, Atatürk’ün ‹zmit Bas›n Toplant›s›, Burçak Yay›nevi, ‹stanbul, 

1969
ARAS Kâz›m, ‹stiklal Savaş›’nda Kocaeli Bölgesindeki Harekât, 102 Say›l› 

Askerî Mecmuan›n Tarih K›sm›, ‹stanbul, 1936
ARI ‹nan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir - ‹zmit Konuşmalar›, 

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1982
Başbakanl›k Osmanl› Arşivi Vesikalar›, Belgesel Yay›nc›l›k Kütüphanesi, Ve-

sika Arşivi
BULCA Aydan, “‹zmit Yeni Yerleşimler Projesi”, Mimarl›k Dergisi, Say› 151 

(1977), s. 60-63
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Büyükşehir Kocaeli, Ocak-Şubat 2006
ÇEL‹K Gülfettin, Gebze (Sosyo-Ekonomik Bir ‹nceleme) 16-19. Yüzy›l, Gebze 

Belediyesi, 2 cilt, Kocaeli, 2003
Diyanet ‹slam Ansiklopedisi, C.23, ‹stanbul 2001
URAS Şükrü, Yahya Kaptan, ‹stanbul, 1968
DUYURAN Rüstem, “‹zmit ve Silivri’de Yap›lan Araşt›rmalar: 1947-1948”
ERDAL Zekai, “Millî Mücadele Y›llar›nda Adapazar›’nda Müstakil Ada Hü-

kümetli
Kurulmuştu”, Günayd›n Gazetesi 21 Haziran 1982, Sakarya ‹lavesi
FIRATLI Nezih, ‹zmit Rehberi, ‹stanbul, 1959
GAL‹TEK‹N, Ahmed Nezih, Osmanl› Dönemi Gölcük Mezar Taşlar›, Gölcük Be-

lediyesi, Kocaeli, 2000
GAL‹TEK‹N, Ahmed Nezih, Gölcük Tarihçe ve Kültür Miras› Eserler, , Gölcük 

Belediyesi Kültür Yay›nlar›, ‹zmit, 2005
Gebze 2000, Gebze Eğitim Vakf›, 2001
Gebze 2000, TC. Gebze Kaymakaml›ğ›, 2000 
Gebze Gazetesi (1985-2010)
Heyet, Kocaeli, Göksar Yay›nlar›, Karamürsel, 1977
‹NAL Nail, ‹zmit Sancağ›, 1330 Büdcesi ve Meclis-i Umûmi, Kocaeli Döküman-

tasyon Merkezi, ‹zmit 2010
‹slam Ansiklopedisi, ‹zmit (5/2.cilt)/Kocaeli (6.cilt) maddesi 
‹statistiklerle Kocaeli, TC. Kocaeli Valiliği, 2009
‹zmit Sancağ›/1330 Büdcesi ve Meclis-i Umûmi, Nail ‹nal, Kocaeli Döküman-

tasyon Merkezi, ‹zmit 2010
KAHRAMAN ‹smail, Gebze Rehberi, Belgesel Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2011
KINAY Ali, Kocaeli ‹li Ağaçl› Kazas› Temettuat Defterleri, Kocaeli Gazetecilik 

ve Yay›n, Kocaeli, 2005
Kocaeli Dokümantasyon Merkezi
Kocaeli ‹li Meclisi Umumi Zab›tnamesi, 1927 
Kocaeli ‹li Valilik ‹l Y›l›klar›, 1960-1970-2000 
Kocaeli Kent Vizyonu, KSO, 2004
Kocaeli Şehir Rehberi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Kocaeli Valiliği Eğitim Yat›r›mlar›, 2005
KUNT ‹. Metin, Sancaktan Eyalete, ‹stan-bul, 1978
MANSEL Arif Müfid, “Hannibal’in Meza-r›”, TTK Belleten, C. XXXI1/128, 1968
Mustafa Kemal; Eskişehir-‹zmit Konuşmalar› (1923), Kaynak Ya-y›nlar›, ‹stan-

bul, 1993
ORAL Atilla, Atatürk ve Kocaeli, ‹stanbul, 2009 
Osman Hamdi Tablolar›nda Gerçek ‹lişkiler, TC. Kültür Bakanl›ğ›, 1989
Ö⁄ÜTÇEN, Kevser-Ö⁄ÜTÇEN Hüseyin, Kocaeli’ye Yerleşen Mübadil Muhacir-

ler ve Akmeşe Tarihi, Bahar Yay›nlar›, ‹stanbul, 2006
ÖNCÜ Fatih, Her Yönüyle Kocaeli, BFA, ‹stanbul, 1992
ÖZKÖK Rüknü, Düzce- Bolu ‹syanlar›, ‹stanbul, 1971 
ÖZTÜRE Avni, Yar›mca Tarihi, ‹stanbul, 1971
ÖZTÜRE Avni, Nicomedia /‹zmit Tarihi, ‹stanbul, 1981 
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SOFUO⁄LU Adnan, Milli Mücadele Döneminde Kocaeli, Atatürk Araşt›rma 
Merkezi, Ankara, 2006

SOFUO⁄LU Adnan; Millî Mücadelede Kocaeli ve Sakarya’da Kuvay-› Millîye 
ve Karş› Faaliyetler, (Yay›mlanmam›ş Yüksek Lisans Tezi) Ankara, 1987

SÖKMEN Polat, “‹zmit Çevre Düzeni ve Naz›m Plan Raporu”, yay›nlanmam›ş 
rapor, 1972

ŞAHBENDERO⁄LU Turgay, “Kurtuluş Savaş›’nda Kurulan; Kocaeli 
Kumandanl›ğ›”, Kocaeli Gazetesi (Pişmaniye), ‹zmit, 27 Kas›m 2005, s.3

ŞEH‹DO⁄LU Süreyya, Millî Mücadelede Adapazar›- Bolu-Düzce-Hendek ve 
Yöresi Ayaklanmalar›, Ankara, 1970 

ŞENEL Volkan, Çanakkale Cephesi’nde Şehit Olan Kocaelililer, Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi, Kocaeli, 2007

Ş‹MŞEK Sedat, Kocaeli Yaz›l› Bas›n Tarihi (1848-2002), Kocaeli, 2007 
Ş‹MŞ‹R Bilâl N, ‹ngiliz Belgeleri ‹le Sakarya’dan ‹zmir’e, ‹stanbul;
1972
TURAN Osman, Selçuklular Zaman›nda Türkiye, ‹stanbul, 1971 
TU⁄LACI Pars, Osmanl› Şehirleri, Milliyet Gazetesi, ‹stanbul 1985
Türk ‹stiklâl Harbi, C.l, T.C. Genelkurmay Başkanl›ğ› Harp Tarihi Dairesi Yay›n›, 

Ankara, 1962
UZUNÇARŞILI ‹smail Hakk›, Osmanl› Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilat›, 

An-kara, 1948
ULUGÜN F.Yavuz, Osmanl› ve Ulusal Kurtuluş Dönemi’nde Kocaeli, Kocaeli 

Yüksek Öğrenim Derneği, Kocaeli, 2002
ULUGÜN F. Yavuz, Seyahatnamelerde Kocaeli ve Çevresi, ‹zmit Rotary Kulü-

bü, ‹zmit, 2008
YEŞ‹LDAL Ali, CEVHERL‹ Metin Alptekin (Editör), Zaman Aynas›nda Bir Ulu 

Şehir Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, 2009
YÜCE R›fat, Kocaeli Tarih ve Rehberi, ‹z-mit, 1945
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