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Editörden...
Gebze üzerine bir çok kitap ve makaleler yazıldı, akademisyenler yüksek lisans tezleri hazırladı. Gebze Fatih Sultan Mehmet tarafından ilçe merkezi haline getirildi. Gebze’yi anlatabilmek için küçük
kitaplar değil başlı başına ansiklopediler hazırlamak gerekiyor.
Gebze gibi değil Türkiye’de, Dünyada bu kadar kısa zamanda hızla büyüyen bir başka bölge yoktur. Geçmişte Kocaeli, Körfez İlçe’den,
İstanbul’un Tuzla ilçesine kadar çok geniş bir alanı kapsayan Gebze,
1950‘li yıllarda küçük bir kasaba iken bugün Kocaeli’nin Körfez,
Darıca, Dilovası, Çayırova ilçeleri ile İstanbul’un Tuzla ve Aydınlı ilçeleri Gebze’den ayrılarak ilçe olması, Gebze’nin nasıl büyüdüğünü
göstermektedir.
Sanayi, bilim, teknoloji ve kültür alanında dünya kenti olma yolunda hızla ilerleyen Gebze’yi kısaca tanıtabilmek için “BELGESELLİ
GEBZE REHBERİ” kitabını hazırlamış bulunmaktayız. Bu kitabın hazırlanmasında Belgesel Yayıncılık araştırma merkezi ve kütüphanesinde bulunan birçok bilgi ve belgeyi inceledik, Başbakanlık Arşivler
Genel Müdürlüğünden araştırmacı belgesi alarak Osmanlı Arşivinde
yer alan Gebze ile ilgili binlerce belge üzerinde araştırmalar yaptık,
1985-2010 yılları arasında yayınlanan Gebze Gazetesi’nin tüm sayılarını tek tek gözden geçirdik. Ansiklopedik Gebze ve Kocaeli belgeseli kitapları, Gebze 2000 kitabı, İsmail Sevinç arkadaşımızın Gebze
Tarih Ansiklopedisini, Gebze’nin yetiştirdiği ilim adamlarından Prof.
Dr. Gülfettin Çelik’in Gebze üzerine yazdığı 2. Ciltlik Gebze kitabı,
Avni Öztüre’nin İzmit tarihi başta olmak üzere, birçok üniversitemizin
öğretim görevlisi ve akademisyenleri tarafından Gebze üzerine hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerini inceledik.
Kocaeli Valiliğinin 1960, 1970 ve 2000 yıllarında yayınladığı il
yıllıkları ile Orjinal nüshası sadece Belgesel Yayıncılık kütüphanesin3

de olan ve 1927 yılında Osmanlıca olarak Kocaeli Valiliği tarafından
basılan “Kocaeli İli Meclisi Umumi Zabıt Nâmesi” kiabındaki bilgilerden de yararlandık. Kültür Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze
Belediyeleri başta olmak üzere resmi ve özel birçok kurum ve kuruluşun bilgi, belge ve arşivlerinden yararlanarak Gebze Rehberi’ni
hazırladık.
Gebze Rehberi’nin içindeki bilgi ve belgeleri, Kültür Bakanlığı belgesel yapım yetki belgesi ile Belgesel film haline getirip, belgeselin
DVD’sini kitapla birlikte vererek yayıncılık hayatında bir ilke imza attık. Gebze Rehberi’nin bir bölümünü Türkçe- İngilizce olarak hazırlayarak, bir dünya kenti olan Gebze’nin uluslararası düzeyde tanıtımına
da katkıda bulunmaya çalıştık.
Uzun ve titiz çalışma sonucu hazırlanan “GEBZE REHBERİ ‘nin
Gebze’nin tanıtımına ve kültür hayatına katkısı olacağına inanıyoruz.
Bu rehberi Gebze Belediyesi kültür hizmeti olarak basımına katkıda
bulunup, Gebze Rehberi’nin sizlere ulaşmasına vesile olan Belediye
Başkanı sayın Adnan Köşker başta olmak üzere emeği geçen herkese
şükranlarımı sunuyorum. Bâki kalan gök kubbede hoş bir seda imiş..

‹smail Kahraman
Belgesel Yay›nc›l›k
Gebze–Ağustos 2010
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MARKA ŞEHİR GEBZE BELGESELİ*...
Tarihî ‹pek yolu kollar›n›n birleştiği kavşak noktas›
Gebze,Kocaeli’ninenbüyükilçesi...

M

armara Bölgesi’nin doğusunda, Asya-Avrupa kara ve demiryollar› üzerinde yer alan Kocaeli, şirin bir şehrimiz.
Kocaeli, tarihî en eski şehirlerimizden olup, M.Ö. 337-357 y›llar›
aras›nda Bitinyal›lar taraf›ndan bugünkü ‹zmit’in olduğu yerde Nikomedya ad›yla kurulmuş, M.S. 395 y›l›na kadar Roma imparatorluğu’nun egemenliğinde kald›ktan sonra, Bizansl›lar›n hakimiyeti
alt›na girmiştir. Bir süre Selçuklular’›n eline geçerek ‹zmit ad›n›
alan Kocaeli, Orhan gazi zaman›nda Akçakoca taraf›ndan Osmanl›
topraklar›na kat›larak Kocaeli ad›n› alm›şt›r.
Hendek’den, Şile’ye-‹znik’den Tuzla’ya kadar s›n›rlar› geniş
olan Kocaeli, zaman içinde coğrafi olarak küçülmesine rağmen sanayi ve ekonomik olarak güçlenerek, uluslararas› sanayi ve ticaret
merkezi haline gelmiştir.
Sanayi, ticaret, kültür, sanat ve turizm merkezi Kocaeli’nin 12
ilçesi vardır. Vilayet merkezi ‹zmit, donanma şehri Gölcük, yeşillikler
diyar› Karş›yaka, ad›n› turizm merkezi Kartepe’den alan Kartepe,
yeşillikler diyar› Karamürsel, tar›m merkezi Kand›ra, rafineri merkezi
Körfez, şifal› çenedağ› suyunun menbas› Derince, sanayi ovas› Dilovas›, geleceğin kongre ve ticaret merkezi Çay›rova, yaşam kenti
Dar›ca ve sanayi, ticaret, teknoloji, kültür ve turizm’de marka şehir
Gebze.
Tarihî seyir içinde ad› bir kaç kez değişerek Gelbize’den ad›n›
alan Gebze, Marmara Bölgesinin doğusunda ‹zmit Körfezi’nin Kuzey kesiminde yer alan zengin bir tarihî geçmişe sahip, ekonomisi,
sanayi ve ticarete dayal›, Türkiye’nin h›zla gelişen ve büyüyen bir
ilçesidir.
* Bu bölümde yer alan yaz›lar Gebze Belgesel VCD’sinin senaryo metnidir.
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Kara, deniz, hava ve demiryollar›n›n birbirleriyle kesiştiği
önemli bir kavşak noktas›nda bulunmaktad›r.
Gebze tarih boyunca ‹stanbul’un Anadolu ile bağlant›s›n›
sağlayan yol üzerinde önemli
bir konaklama merkezi olmuştur.
Günümüze kadar gelen pek çok
tarihi kal›nt›, Gebze’nin çağlar
boyunca önemli bir yerleşim merkezi olduğunu doğrulamaktad›r.
Finikeliler’in,
Asurlular’›n,
Lidyal›lar’›n, Romal›lar’›n, Bizansl›lar’›n, Grekler’in ve Araplar’›n uğrak yeri olmuş Gebze’nin, ne zaman ve kimler taraf›ndan kurulduğu kesin olarak
bilinmemektedir.

Bu yöre, Romal›’lar›n daha
sonra da Bizansl›lar’›n hakimiyeti alt›ndayken 1323 y›l›nda Orhan Gazi’nin kumandanlar›ndan
Akçakoca’n›n oğlu ‹lyas Bey taraf›ndan fethedilerek Osmanl›
topraklar›na kat›lmıştır. Gebze;
ordular›n karargah merkezi, kervanlar›n konaklama yeri, ‹stanbul’un meyve ve sebze ambar›
olarak önemini hep korumuştur.
1888 y›l›ndan itibaren ‹stanbul’a bağl› bir ilçe iken, 20 Nisan
1924 y›l›nda yap›lan bir değişiklikle Kocaeli iline bağlanmıştır.
1918’de ‹ngilizler, 1920’de
Yunanlar›n işgal ettiği Gebze,
düşman’dan 12 Ekim 1922’de
Nurettin paşa komutas›ndaki birlik taraf›ndan kurtar›lmıştır.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin ku- lik tablosu, Çoban Mustafa Paşa
rucusu Mustafa Kemal Atatürk külliyesinin varl›ğ›n› bilseler, uğCumhuriyet’in ilan›’ndan 11 gün ramadan, selamlamadan geçeönce 18 Ekim 1923’de Geb- mezler.
ze’ye de gelmiştir.
Gebze’yi doya doya seyr
TEM Otoyolu ve D-100 Ka- edip temaşa etmek istiyorsarayoluyla ‹stanbul- Ankara ve n›z, Gebze’ye Gaziler tepesine
‹stanbul-‹zmir aras› yolculuk ya- ç›k›p bakmal›s›n›z. Gebze’yi seypanlar, trenle Anadolu’ya gi- re doymak imkans›zdır. Romal›denler , Kurtlardan genç
köy-Sabiha
CumhuriyetiGökçen Hamize bir çok
va Liman›’ntarihî olaydan
dünya
lara
sahne
ülkelerine seolan Gebze
yahat edenh›zl› büyümeler,
Gebze
nin
çektiği
böl ge sin den
sanc›lar her
gelip - geçer.
halinden belAtatürk Gebze tren istasyonunda
Bu yollardan
li. Bir zamangidenler ne yaz›k ki biraz iç k›- lar meyve bahçeleri, üzüm bağs›mlarda tarihî bir hazine gibi lar› ve Buğday tarlalar›n›n oldugizli kalan, tarihî ve tabii güzel- ğu yerlerden adeta sanayi f›şk›liklerden habersiz geçip giderler. rmaktadır.
Ne, dünyaca ünlü komutan› HaTürkiye’nin en modern Organibal’›n an›t mezar›n›, ne Dar›- nize sanayi bölgeleri bir biri arca Kuş Cenneti’ni ne Ball›kayalar d›na Gebze bölgesine kuruluyor.
Vadisini, ne ünlü Ressam Os- Bir zamanlar küçük bir köy olan
man Hamdi bey müzesini, ne de Güzeltepe ve Şekerp›nar’a önce
Fatih Sultan Mehmet’in Otağ›n› belde belediyesi kurulup, şimgöremezler. Tüm bu güzellikle- di de Gebze’den ayrılarak ad›rin olduğunu bilseler hele Gebze n› tarihî hünkar çay›r›ndan alan
Merkezindeki bir tarihi zengin- Çay›rova ilçesi kurularak dünya
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ticaret merkezlerinin kurulmas›na aday bölge haline gelmiştir.
Körfez sahiline bir inci tanesi gibi
dizilen, Dar›ca ve Dilovas›’n›n ihtişaml› dağlar› uzaktan gözükürken, Tavşanc›l ben de var›m der
gibi adete el sallamaktadır.
Çay›rova, Bayramoğlu, Tuzla ve Adalar›n Gaziler dağ›ndan
manzaras› insan› derinden etkiliyor. ‹zmit Körfezi’nin manzaras›
gerçekten ihtişaml›. Gebze’nin
tarihi köylerinden Mollafenari,
Cumaköy, Köseler, Denizli ve
Demirciler çarp›k sanayileşmenin tehdidi alt›nda, son yeşilliklerde yok olup gitmektedir.

Buradan seyrettiğimiz güzelliklere yak›ndan bakmak, Gebze’yi daha iyi anlamak, kaynaşmak ve sevmek için sokaklar›na
inmek gerekir.
Tarihi değerleri çok zengin
olan Gebze’nin kültür hayat›m›zda da çok önemli yeri bulunuyor. Gebze bir çok Romanc› ve
film yönetmenine ilham kaynağ›
olmuş; bir çok ünlü yazar konusu
Gebze’de geçen romanlar yazarak, Türk sinemalar›nda gösterilen, Yahya Kaptan, Leylaklar Alt›nda, Küçük Kahraman, Amans›z Takip, Zeliş, Tütünzaman›,
‹stasyon, Elveda ve Ölmeyen aşk
17
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gibi filmler Gebze bölgesinde çekilmiştir.
Gebze ‹lçesinin en eski tarih
köşesi Orhan Gazi Camii 13231331 y›llar› aras›nda yap›ld›ğ›
san›lmaktad›r. Mimar› belli olmayan caminin, Orhan Gazi taraf›ndan yapt›r›ld›ğ› bilinmektedir.
Caminin yan›nda yer alan
Menzilhane Hamam›, Sultanorhan Camii ile ayn› y›llarda yap›ld›ğ› san›lmaktad›r. Bu iki güzel
eser ad› as›rlardan beri değişmeden devam eden Menzilhane
meydan›n› süslüyor. Kervanlar›n
konaklad›ğ› bu meydandaki tarihi

değirmen ve Kad›nlar Çeşmesi
çoktan y›k›lm›ştır.
Gebze’nin kalbi Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde atar. Külliye, Yavuz Sultan Selim ve Kanûni Sultan Süleyman’›n vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa’n›n
emriyle 16. yüzy›lda Mimar Sinan’a yapt›r›lm›ştır.
Türk süsleme sanat›n›n tüm
özelliklerine sahip bu tarihi şehir
minyatürü , camii , medrese, kervansaray, paşa odalar›, hankan,
bimarhane, han, hamam, imarethane, kütüphane, su kuyusu,
şad›rvan ve türbe gibi her biri
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eşsiz yap›lar topluluğundan oluşmaktad›r.
Külliyenin güney kap›s› üzerinde Kanûni
Sultan
Süleyman’›n
tuğras› göze çarpmaktad›r.
Tek kubbeli herami beş bölümlü son
cemaat yeri
minaresiyle
camii, külliyenin tam ortas›nda
ve Gebze’ye hakim
merkezi bir mevkide
yer almaktad›r. Bu camiinin mihrap ve duvarlar› kûfî yaz›larla
süslenerek renk ve düzeni görkemli Türk çinileri ile sağlanm›şt›r.
Türbe,
caminin
k›ble taraf›nda, külliyenin diğer yap›lar›ndan bir bahçe duvar›
ile ayr›lan hazire avlusundad›r. Çoban Mustafa Paşa 1529 y›l›nda
vefat edince Gebze’de
yapt›rd›ğ›
külliyenin
içinde yer alan bu türbeye
defnedilmiştir.
Çoban Mustafa Paşa
M›s›r ve Rodos’ta vali-

Menzilhane

Sultan Orhan Camii

Mustafa Paşa Türbesi
19
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Çoban Mustafa Paşa Camii

lik yapm›ş, ‹stanbul ve Bulgaristan’›n birer semtine ad›n› b›rakm›ş, Çald›ran seferi dönüşü vezirliğe yükseltilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in k›z› Hafisa Sultan
ile evlenen Çoban Mustafa Paşa
Kanuni’ye de vezirlik yapm›şt›r.
Rumeli Beylerbeyi’de olan Çoban Mustafapaşa, Hicaz ve M›s›r savaşlar›ndaki başar›s› tarihe
alt›n harflerle geçmiş, onlarca
vak›f eser yapt›rarak insanlar›n
hizmetine tahsis eden, hakk›nda bir çok hikayeler anlat›lan
önemli bir devlet adam› olarak
tan›nmıştır.
Türbe d›ş görünümüyle Klasik Osmanl› türbelerinin güzel

bir örneğidir. Sekizgen planl›, giriş k›sm› tamam›yla mermerlerle
kapl›d›r.
Külliye’nin avlusuna bat›da,
kuzey ve güneyde olmak üzere
üç kap›dan girilmektedir.
Külliye’nin bat› taraf›ndaki
giriş kap›s›n›n üstüne inşa edilmiş bir kütüphane, araşt›rmac›lar için çok önemli bir yap›yd›.
Ancak şimdi bomboş kalmıştır.
Bir zamanlar paha biçilmez
yüzlerce cilt yazma kitaplar›n
bulunduğu kütüphane, yağmalanarak hiç bir kitap kalmam›ştır.
Caminin bahçesine aç›lan Paşa
odalar›n›n sağ taraf›nda da imarethane bulunuyor. Paşa odalar›
20
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yüksek rütbeli kişilerin misafir
edildiği bölümdür.
‹marethane külliyenin mutfağ› ve yemekhanesidir. Hem
mahzeninde yiyecek malzemeleri depolan›yor, hem f›r›n›nda
ekmek pişiriliyor, hem mutfağ›nda yemek haz›rlan›yor, hem
de yemekhanesinde yemek yeniyor. As›rlarca kaç fakir, muhtaç ve yolcu burda yemek yediler
kimbilir...
Kuzey kap›dan girince Kervansaray karş›m›za ç›k›yor. Kervansaray sağda ve solda olmak
üzere iki bölümden oluşuyor.
Bunlar›n bir başka ad› var deve doğum hanlar›, Osmanl›’n›n
hayvanseverliliği sadece lafta
değil icratlar›yla da gerçekleştiriliyordu.
Tekke bir diğer ad›yla hankah, Kervansaray›n hizas›nda
külliyenin kuzeydoğu köşesinde
revakl› bir avlu etrafa U planl›
bir yap› Hankah derviş odalar›
ve semahaneden oluşmaktad›r.
12 derviş odas› vard›r.
Medrese Hankah’›n hemen
karş›s›nda bulunan Külliyenin
güney kap›s›n›n sağ›nda yer
al›yor. Zembilli Ali Efendi’nin
ders verdiği bu medreseden bir

çok ilim ve din adam› yetişmiştir.
Medreseye külliyenin d›ş›ndan
bir kap›dan giriliyor. Medrese üç
taraf› revaklarla çevrili avlu etraf›nda 17 odadan oluşmaktadır.
Bir de mescidi olan medrese
Osmanl› döneminde yüksek öğrenim yapt›r›lan bir okul durumundayd›.
Bimarhane ise medreseyle
Hankan aras›nda yer alan yap›,
buras› yoksullar›n bar›nmas› için
yap›lm›ştır.
Gebze’den bir çok ünlü
gelip geçti. Kimler mi?
Kartacal› komutan Anibal,
Malkoçoğlu Mehmet Bey, Balç›kl› Ethem, Derviş Vahdet,
Zembili Ali Efendi, Şair Mehmet
Nergisi, vezirler, paşalar ve daha
niceleri. Her gelen bir ölümsüz
bir miras b›rak›p gitti. Mezarlar›
da yok oldu gitti. Sadece mezar taşlar› var. Çünkü Gebze’nin
as›rl›k selvi ağaçlar› ile süslü tarihi mezarl›ğ› 1935 y›l›nda sökülüp yerine park yap›ld›.Bugün
bu park’da sadece Malkoçoğlu Mehmet bey türbesi kalm›ştır.
Parkta oturup çaylar›n› içenlerin
bir çoğu burada tarihi bir mezarl›k olduğunu bile bilmiyor. Sökü21
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Çarş› içinde özel bir şahs›n
mülkiyetinde bulunan Kervansaray, yerinden sökülen mezar taşlar›ndan farks›zdır.
Tarihî Çifte hamamlar diğer
bir ad›yla Çoban Mustafa Paşa hamam› eski çarş›n›n ortas›nda yer
alan ilçenin en büyük hamam›d›r.
1523 y›l›nda Mimar Sinan’›n kalfas› Hüseyin ağa taraf›ndan inşa
edilmiş, Günümüzde halen kullan›lmaktad›r. Çarş› hamam›n›n
karş›s›nda bulunan İbrahimpaşa
Çeşmesi
Sadrazam Köprülü
Mehmet Paşa’n›n veziri ‹brahim
Paşa taraf›ndan 1664 y›l›nda yap›lm›ştır. Suyun ak›ş› terazi sistemi ile sağlanan çeşmenin kitabesi
halen duruyor. Otlarla kapl› kita-

Kartacalı Anibal Anıt Mezarı

lüp rastgele at›lan mezar taşlar›
Gebze sevdal›s› Araşt›rmac› - Gazeteci ‹smail Kahraman girişimi
ile koruma alt›na al›narak yeni
mezarl›kda sergilenmiştir.

Malkoçoğlu Mehmed Bey türbesi
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bede, ‹brahim Paşa’n›n ismi ve
yap›m tarihi yaz›l›dır.
Körfez şeridi üzerinde uzanan
müstesna güzelliğe sahip tabi
koylar›, doğal plajlar› ile Gebze sahilleri, yöre insan›n›n nefes
alabildiği yerlerdir. Gebze’nin
Tuzla’dan Herekeye kadar sahile 39 bin metre k›y›s› bulunuyor.
Bu güzel ve eşsiz sahil, şirin ve
efsunlu koylar çeşitli kurum ve
kuruluşlar taraf›ndan adeta işgal
edilmiştir. Gebze sahillerindeki
onlarca liman ve iskeleden, Eskihisar aç›klar›nda yükleme ve boşaltma yapmak için s›ra bekliyen
gemiler bulunmaktadır.
Gebze’nin güneybat›s›nda yer
alan Eskihisar, İstanbul-Ankara
karayolu ve Gebze tren istasyonu ile bağlant›l› bir yerleşim

merkezidir. Eski çağlardan beri
‹zmit Körfezi’nin güneyindeki geçişi kontrol alt›nda tutan önemli
bir geçit olma özelliğini uzun
süre korumuştur. Günümüzde
‹stanbul-Bursa yolunu k›saltan
Eskihisar-Yalova Feribot seferleri, bu şirin sahil kasabas› üzerinden sağlanmaktad›r.
Eskihisar tarihî ve turistik
özelliğe sahip bir sahil köyüdür.
Önemli ölçüde bal›kç›l›k ve turizim köy sakinlerinin geçim kaynağ› haline gelmiştir.
Eskihisar Kalesi, deniz k›y›s›nda dik yamaçl› bir tepe üzerinde buradaki liman› ve ‹zmit
körfezi’nin k›y› şeridini korumak
amac›yla Bizans döneminde inşa
edildiği sanılmaktadır.
İlk şeklini muhafaza ederek
günümüze gelebilen kale, dikEskihisar Kalesi
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üzerinde bulunan Osman Hamdi
Bey Evi ve Müzesi, geçmişin
nazlı yadigarıdır. Bu görkemli konak, müzeci ve Ressam Osman
Hamdi Bey taraf›ndan 1884 y›l›nda köşk, resimhane, kay›khane ve müştemilat olarak yapt›r›lm›ştır. Osman Hamdi Bey,
Eskihisar’daki bu Konakta uzun
y›llar yaşam›ş ve burada vefat
etmiştir. Konak 1982 y›l›nda
kamulaşt›r›lm›ş ve 1987 y›l›nda
müze olarak halk›n ziyaretine
aç›lm›şt›r.
Türk sivil mimarisinin en güzel örneklerini yans›tan Konak,
kullan›lan ahşap işçiliği ile Türklerin yap› sanat›na verdiği önemi
göstermektedir.
Kartacal›
Kumandan Anibal, küçük yaşlardan itibaren
Roma düşman›
olarak yetiştirilmiş başar›l› bir

dörtgen planl› olup, 10 burcu
ve kaleye girişi sağlayan 4 kap›s›
bulunmaktad›r.
Son y›llarda Kültür adam›
Oğuz Aydemir taraf›ndan restore edilen kale, çeşitli etkinliklerin
yap›labileceği Anfi tiyatro haline
getirilmiştir. Eskihisar sahil yolu

Osman Hamdi Bey konağı

Anibal mezarı
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Hünkâr Çayırı Çeşmesi

savaşç›dır. Ne yaz›k ki Roma’ya
karş› yapt›ğ› bir savaşta yenilerek Kartaca’y› terk eder ve Bitinya Kral› Prissias’a s›ğ›n›r. Tarihi kaynaklar, Anibal’›n Gebze
civar›ndaki Eskihisar mevkiinde,
kendisini ac›mas›zca takip eden
Romal›lar›n eline geçeceğini anlay›nca intihar ettiğini belirtmektedir. Anibal’›n mezar› olarak
bilinen bu yerde an›t yap›lmas›
ilk kez 1934 y›l›nda Atatürk taraf›ndan emredilmiş, ancak 1981
y›l›nda Kültür ve Turizm bakanl›ğ›
taraf›ndan gerçekleştirilmiştir.

Hünkar Çay›r› diğer bir ad›yla Fatih Sultan Mehmet’in Otağ›;
1481 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet Üsküdar’a sancak dikip doğuya sefer yap›lacağ›n› ilan eder.
Rahats›zl›ğ›na rağmen Hünkar
Çay›r›nda Otağ›n› kurar. ‹şte
tam bu esnada burada hayata
gözlerini yumar. Hünkar Çay›r›nda bulunan bu tarihi köprü ordunun geçişini sağlamak amac›yla
yap›lm›ştır. Köprünün girişinde
bulunan Çeşme ve Namazgah
16. yüzy›la ait eserlerdir.
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Son y›llarda çevre düzenlemesi yap›larak 700. y›l Fatih
An›t› dikilen Hünkar Çay›r›, yoğun bir ziyaretçi ak›n›na uğramaktadır.
Ar›lar›n bal yapmak üzere yuva kurup petek birleştirdiği Tavşanl› beldesindeki Ball›kayalar
vadisi görülmeye değerdir. Dinlenmek için ve günün yorgunluğunu üzerinizden atmak için bu
vadiye mutlaka gitmelisiniz. Sular›n çağlayarak akt›ğ› şelale ve
göllerin birbirinden güzel manzaralar› buraya gelenlere heyecanl›
anlar yaşat›yor. “Tabiat Park› ve
Doğal Sit Alan›” ilan edilen, günümüzde dağc›lar›n iniş ve t›rman›ş çal›şmalar› yapt›klar› Ball›kayalar vadisinde kamping için
çad›r, yürüyüş yapmak için alanlar mevcuttur.

Gebze, üzüm bağlar›, meyve bahçeleri ve enginar tarlalar›
ile ün yapmıştır. Kuzu dolmalar›
ve koyun yoğurdu dillere destan
olan Gebze’nin meyveleri de
Osmanl› saraylar›nda padişah
sofralar›n› süslemiştir.
Tarihde ‹pekyolunun kollar›n›n birleşme noktas› olan
Gebze, bugün Sanayi ve Ticaret
hayat›ndaki önemini koruyor.
Gebze, D-100 karayolu ve otoban yolu, sahilindeki limanlar›,
Körfez geçiş köprüsü, feribotlar›, Gebze-Şile yolu ve Sabiha
Gökçen Hava Liman› ile dünya
ekonomisinin yollar›n›n birleştiği
bir merkez konumundadır. Dünyan›n çeşitli ülkelerinden gelen
yat›r›mc›lar›n kurduğu çok uluslu
sanayi kuruluşlar› Gebze’de h›zla çoğalmaktadır. Makina’dan,
Teknopark
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kimya ya, otomobilden, tekstile,
dericilikten, ağaç sanayiyine, g›da’dan, bilgisayar teknolojisine,
yüzlerce sanayi kuruluşu üretim
ve hizmetleri ile dünya piyasalar›nda rekabet göstermektedir.
Gebze Sanayi ve Ticaret
merkezi olduğu kadar Bilim ve
Teknoloji Merkezi’dir. Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araşt›rma
Kurumu (TÜBİTAK), Marmara Araşt›rma Merkezi (MAM),
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE), Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE), Türkiye
Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü

(TÜSSİDE), Uluslararas› Tohum
Sertifikasyon Test Müdürlüğü,
Küçük ve Orta Ölçekli ‹şletmeleri Geliştirme Merkezi, Teknoloji Serbest Bölgesi ve Bilim
Teknolojileri Merkezi ile gelecekte de önemini koruyacaktır.
Gebze; bilim, teknoloji, sanayi,
kültür, turizm ve sosyal hayatta
dünya çap›nda marka şehir olacakt›r….
Gebze; Dünyan›n çeşitli Yerlerinden ve Türkiye’nin bütün illerinden gelen insanlar› sinesinde
bar›nd›ran kültür ve Sanat merkezi konumundad›r.
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‹

Gebze

zmit Körfezi’nin Kuzey kesiminde, Kocaeli ‹line bağl›,
zengin bir tarihi mirasa sahip,
ekonomisi tar›m, hayvanc›l›k ve
sanayiye dayal› Türkiye ‘nin h›zla
gelişen ilçesi.

GebzeAd›n›n
Kaynaklar›:
Günümüzdeki “Gebze” ad›,
çok eski devirlerden bu yana
kullan›lagelen çeşitli adlar›n, az
çok değişikliğe uğram›ş biçimidir.
Doğruluk derecesi henüz kesinlik
kazanm›ş olmasa da, yaz›l› baz›
kaynaklarda Gebze”nin: (Libyasa, Dacybyza, Byza, Guebize,
Geliboş, Gekbüze, Gökboze,
Gebze) gibi değişik adlarla an›ld›ğ› ileri sürülmektedir.
Baz› araşt›rmac›larda: “Gebze”nin bir zamanlar Osmanl› ve
Bizans Savaşç›lar› aras›nda s›k
s›k el değiştiren ve özlenen bir
yöre olmas› itibariyle (Gel Bize)

veya (Bize Gel) ifadelerinden oluşan ve zaman içinde değişerek,
halk›n öz dilinde “Gebze’ye dönüşen bir ad olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim. (1640) y›l›nda
“Gebze”ye geldiği anlaş›lan Evliya Çelebi, Ünlü “Seyahatnamesinin ilgili bölümünde (Gebze
GELB‹ZE’den zamanla Gebze olmuştur) ifadesiyle bu hususu vurgulamaktad›r.

Gebze’nin
CoğrafiKonumu:
Gebze Marmara Bölgesi’nde,
Kocaeli Yar›madas›n›n kuzey
bat›s›nda, yaklaş›k olarak 35°
Enlem dairesi ile 50° Boylam
dairesinin kesiştiği bir alanda yeralmaktad›r.
Doğusunda Dilovas›, bat›s›nda Çay›rova,Tuzla, kuzeyinde
Şile, güneyinde (İzmit Körfezi) ile
s›n›rlanan Gebze; yayla görünümünde bir tepe düzlüğü üzerin-

* Bu bölümde yer alan yaz›lar›n haz›rlanmas›nda Ansiklopedik Gebze Belgesel
kitab›ndan yararlan›lm›şt›r.
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varl›ğ›ndan söz edilebilir. Bu tepelerin en yükseği GAZ‹ TEPES‹‘dir. Akarsu yerine dereler ve
derecikler mevcuttur. Gebze hudutlar› içinde yaz aylar›nda kuruyan, k›ş aylar›nda yağ›şla beslenen Çakaldere, Sapdere, Mahmutboğan, Aş›roğlu Deresi gibi
say›labilir.

de kurulmuştur. İlçe merkezinin
genel boyutlar›, Doğudan-Bat›ya (10) Km., Kuzeyden-Güneye
(15) Km.’dir. Marmara Sahiline
(7) KM., İzmit’e (49) Km., ‹stanbul’a (45) Km. uzakl›kta bulunmaktad›r. Deniz seviyesinden
yüksekliği 130 metredir.

Gebze’nin‹klimi:

Gebze’nin

Genellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri aras›nda bir geçiş
özelliği taş›maktad›r. Yaz mevsimi s›cak ve az yağ›şl›, k›ş mevsimi oldukça serin ve daha ziyade
yağ›şl› geçer. ‹lçe s›n›rlar› içinde öyle kayda değer (Göl, Dağ,
Akarsu) bulunmamakla beraber,
yaklaş›k (650) metre yüksekliği
geçmeyen tepelerin ve s›rtlar›n

ToprakYap›s›:
Kayal›k ve dolgu biçiminde
oluşmuştur. Kayal›k tipinde olanlar› k›smen molozlarla örtülüdür.
Temel unsurlar›n›: Paleozoik
yaşl› kavar-sitler ve Siyah renkli
kalsit damarl› kireç taşlar›, şistler teşkil ederler. Dolgu tipinde
olanlar› ise: Neorjen yaşl› yap›-
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dad›r. Demiryolu ‹stasyonunun
civar›ndaki alanda pek bol bulunmaktad›r. Düzlük zemin alüvyolardan teşekkül etmiştir. Yeralt›
sular› hayli derindedir. Gebze birinci derece tehlikeli bir deprem
çizgisi üzürende yeralm›şt›r. Bölgede tarihi depremlerin varl›ğ› bilinmektedir.

5. Sonuç olarak burada (Tiryas Devri) arazisinin tüm delillerine
rastlanmaktad›r. Çimento sanayiine ve su kireci yap›m›na en elverişli toprak yap›s›, bu arazidir.

GebzeveYöresinin
(Jeolojik)Yap›s›:

İstanbul’la s›n›r komşusu olan
Gebze’nin, Körfez şeridi üzerindeki yerleşim yerlerinde, tabiat›n oluşturduğu birbirinden güzel
koylar› ve tabii plajlar› ilgi çekici düzeydedir. Yörenin ekilebilir
topraklar›nda tar›m, meyvecilik,
sebzecilik, zeytincilik ileri bir durumdad›r. Marmara k›y›s›nda ilçe
topraklar› genellikle oval›kt›r.

Gebze ve yöresinin Jeolojik
yönden yeryüzü yap›s›n› araşt›ran uzmanlar›n genel tesbitleri
şöyledir:
1. Genel olarak Kocaeli Yar›madas›n›n ana fiziki karakteri;
Jeoloji’nin birinci zaman›na kadar inen ve zaman içinde meydana gelen ilave tabakalardan
sonra uzun bir aş›n›m devresi geçirerek Penepelen hâline geçmiş
bir yap› ile özetlenebilir.
2. Şile-Gebze aras›nda bir çizgi çekecek olursak, güney bat›da
kalan topraklar devon devri arazisidir.
3. Gebze-İzmit aras› ikinci zaman arazisi, Tiryas arazisidir.
4. K›rm›z› renkli konklomera
ve grelerle bunlar›n üstünde Lamellibra Fosillerini kapsayan kalkerlerdir.

Gebze’nin
KörfezŞeridi
ÜzerindekiMevkii:

Günümüz Gebze’si; Kara-Deniz ve Demir Yollar›n›n birbiriyle
kesiştiği önemli bir kavşak noktas›nda bulunmaktad›r. Yüzeyi kuzeydoğuda dağ ve s›rtlardan, bat›güneyde k›y›ya yak›n bölümlerinde düzlüklerden ibarettir. Çağlar
boyunca bâz› kavimlere yurt olan
Gebze; Avrupa ile Asya k›talar›
aras›nda önemli bir geçit olmak
durumunu, günümüze kadar korumuş bulunmaktad›r.
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1) Osmanl› Döneminden
önceki Gebze

Gebze’ninTarihçesi:
Gebze ve yöresinin çok eski

2) Osmanl›lar Döneminde Gebze

ve zengin bir tarihi yap›ya sahip
olduğu gerek yerli ve gerekse ya-

3) Milli Mücâdele Döneminde Gebze

banc› tarihçilerce ifâde edilmiştir.
Günümüze kadar intikal eden

4) Cumhuriyet Döneminde Gebze

pek çok kültürel kal›nt›n›n, bu
havalinin çağlar boyunca önemli bir yerleşim merkezi olduğunu

1)OsmanlıDöneminden
ÖncekiGebze:

doğrulamaktad›r. Muhtelif milletlerin ve uygarl›klar›n gelip geç-

Gebze’nin de içinde bulunduğu Kocaeli yöresi hakk›nda, milattan önceki yüzy›llara ait kesin
bilgimiz yoktur. Bu hususta bâz›
tarihçilerin ileri sürdüğü çeşitli iddialar varsa da, bunlar daha ziyâ-

tiği dönemlerde, Gebze çeşitli
adlar alm›şt›r. Konunun aç›kl›ğa
kavuşturulmas› itibariyle, Gebze
tarihini dört ana bölümde incelemek mümkündür:
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de kişisel faraziyelere dayanmaktad›r. Bilimsel olmaktan uzak,
yak›şt›rmalardan, yan›lg›lardan
ve çelişkilerden ibarettir. Ancak,
Misler ve Bebrikler’in, Megaral›lar›n, Grekler’in bu yörede yerleştikleri zaman içinde Ripler’in,
Lidyal›lar’ ›n ve Persler’in bölgede egemenlik kurduklar›, ele
geçen “Arkaik Çağ” paralar›n›n,
etnik buluntular›n tetkikinden anlaş›lmaktad›r.
Yöredeki muhteilf egemenliklerin az çok bilinmesine rağmen,
hangi adla an›l›rsa an›ls›n “Gebze”nin o dönemlerde, var olup olmad›ğ› bilinmemektedir. Osmanl›lardan önceki Gebze’yi, muhte-

melen içinde bulunduğu yöreyi
iyice kavramam›z için, bölgedeki
gelişmeleri ve değişmeleri genel
tarih çerçevesi içinde gözden geçirmemiz gerekmektedir. Burada
daha önce hakimiyet tesis etmiş
olan Ripler ve Lidyal›lar’›n tarih
sahnesinden silinmesiyle ve daha
sonra Prsler’in bölgeye egemen
olmalar› ile yörede yeni bir dönemin başlad›ğ› görülecektir. Bu
yeni dönemin sonunda: (M.Ö.
546) tarihinden beri Persler’in
hakimiyetinde bulunan yörede,
Makedonya Kral› Büyük İskender
M.Ö. 334 tarihinde Pers Kral›
Darius’un Kocaçay Savaş›’nda
büyük bir yenilgiye uğrat›r. Din-
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lendiği şehir, komutanlar› taraf›ndan yağmalan›r, yerle bir edilir. Ayr›ca Megaral›lar taraf›ndan
kurulan Atakoz kentini taş üstünde taş b›rakmaks›z›n darmadağ›n
eden ‹skender, bu ak›l almaz faaliyetlerini sürdürdüğü bir s›rada
ölür. Ülkesi dağ›l›r. Bölgede Bitinya Krall›ğ› kurulur.

de, başta krall›ğ›n iç ve d›ş güvenliğini sağlamak amac›yla bâz› yeni şehirciklerin kurulmas›n›
başlat›r. Bunlar:
1. Dacybza (Gebze)
2. Lbyssa (Dil ‹skelesi)
3. Kalos Agros (Dar›ca)
4. Nikeiata (Eskihisar)

a)Bitinyal›lar

5. Galakrene (Hereke)

DönemindeGebze:

6. Brunga (Yar›mca)

Art›k Bitinya Krall›ğ› yörede
tamamiyle egemen olmuştur. Bitinya Kral› 1. Niko Meda, ‹zmit
Körfezi’nin (Nicamedia Körfezi)
kuzey k›y›lar›na düşen kesimin-

7. Fhlokrene (Tavşanc›l)
gibi yerleşim yerlerdir. Bu bilgilerden çok eski bir tarihi geçmişe
sahip bulunan Gebze’nin, Bitin-
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ya Krall›ğ› döneminde kurulduğu
san›lmaktad›r. (M.Ö. IV. yy.)

ve Hereke (Galakrene) kalelerini
yapt›rm›şlard›r.

b)Romal›lar

c)Bizansl›lar

DönemindeGebze:

DönemindeGebze:

Zaman zaman Bergamal›lar’›n sald›r›smada uğrayan yöre,
(M.Ö.73) y›l›nda Bitinyal›lar’dan, tamamen Romal›lar’›n eline
geçti. Yöre tarihinin Romal›lar’a
kadar uzand›ğ›, günümüze intikal
eden kal›nt›lardan anlaş›lmaktad›r. Bunlardan başka, Roma
Devrinden kalan baz› mermer
sütunlar ve bu sütunlarla ilgili olduğu san›lan mermer başl›klar
iddialar› doğrulamaktad›r. Yöredeki Romal›lar’›n egemenliği zamanında: ARAPLAR, ‹stanbul’u
almak için GEBZE’ye kadar gelmişler, ancak ülkelerinde ç›kan
ayaklanmalar ve kar›ş›kl›klar yüzünden, İstanbul’u kuşatmaktan
vazgeçerek memleketlerine geri
dönmüşlerdir. Bu k›sa ARAP hakimiyetinden sonra, GEBZE yeniden Romal›lar’›n eline geçmiştir. Bu k›sa süren el değiştirmeden sonra Romal›lar Gebze’nin
bulunduğu mevkiye çok önem
vermişler, gelecekteki tehlikelere
karş› Gebze ve yöresini koruyabilmek için Eskihisar (Nikeiata)

MS. 395 tarihinde Roma
‹mparatorluğu parçaland›. Gebze
ve Yöresi Bizans’›n pay›na düştü.
Önceki devirlerde Sirmenzil kasabas› olarak kullan›ld›ğ› bilmekte olan Gebze’nin, Bizans yönetiminde bir köy halinde olduğu
ve (Ubissa) ad›n› taş›d›ğ›, Asya
yönünden gelebilecek tehlikelere
karş› “Savunma Hatt›” olarak düşünüldüğü san›lmaktad›r. Ayr›ca,
kasabadaki çeşitli buluntular ve
kal›nt›lar, Gebze’nin önemli bir
yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan T.H.
Wilgand adl› bir araşt›rmac›; Y›lanl› Tepe’de Anibal’in mezar›n›
ararken, IX.ncu Yüzy›la ait olduğu san›lan Bir Bizans Kilisesi,
Şarap ve Zeytinyağ› yap›mevleri
ile H›ristiyan Mezarlar› ortaya ç›karm›ş bulunmaktad›r.

d)‹stilâlar
DönemindeGebze:
Gebze ve Yöresi, 616 ve
626 tarihleri aras›nda Sasanilerin 668 ve 720 y›llar› aras›nda
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‹stanbul’u kuşatmak amac›yla gelen Müslüman Araplar›n kuşatmas›na sahne olmuştur, ancak
amaçlar›na uygun bir sonuç alamadan ülkelerine dönmüşlerdir.

e)Selçuklular
DönemindeGebze:
1075-1077 tarihleri aras›nda Selçuklu Ordusu, (Süleyman
Şah’›n kumandas›nda Gebze’ye
kadar gelmişler, yöreyi anadolu
Selçuklu topraklar›na katm›şlard›r. Fakat, bir süre sonra ak›n düzenleyen Haçl› Ordusu, Selçuklu
Ordusu ile giriştiği savaş sonunda
ağ›r bir yenilgiye uğram›ş ve geri
çekilmek zorunda kalm›şt›r. Ancak, (1097) tarihinde büyük bir
haz›rl›ktan sonra yeniden sald›r›ya geçen 660 Bin kişilik bir Haçl›
Ordusu yörede bu sefer egemen
olmuş ve bölgenin eski sahibi Bizansla bir anlaşma yaparak, ona
destek sağlam›şt›r.

f)Bizans’›nSon
DönemindeGebze:
Haçl› Ordusu’nun bölgede
egemenlik sağlamasiyle, Bizansla aras›nda bir anlaşma yapm›ş,
bu anlaşmaya göre; Gebze ve

yöresi tamamiyle Bizans’a terkedilmiştir. Buna rağmen 4. Haçl›
Seferi sırasında Bizans Haçl› Ordular›na geçit vermemiştir. Terkedilen topraklar Haçl› Ordusunca işgal edilerek Gebze ve Yöresi
talan ve yağma edilmiştir. ‹stilâc›
Haçl›lardan 1261’de kurtar›lan
Gebze ve yöresi ikinci ve son kez
Bizans’›n hakimiyetine girmiştir.
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GEBZEFAT‹H‹ORHANGAZ‹
Orhan Gazi Osmanlı Devleti’nin ikinci
padişahıdır. 1326 ile 1362 yılları arasında
beylik yapmıştır.
Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman
Bey ve Malhun Hatun’un oğludur. Babası
Osman Gazi’nin vefatı üzerine 1324’te bey
olmuştur.
Osmanoğullarının en uzun ömürlüsü
olan Orhan Bey’in çocukluğu ve gençliği
bilinmemektedir. Osmanlı tarihlerinde
adının ilk geçişi 1298’de Nilüfer Hatun
(Yarhisar Tekfuru kızı Holofira) ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur.
1300 de Köprühisar’ın fethinde bulunmuş ve Karacahisar uçbeyliği
verilmiştir.
Orhan Gazi daha 15 yaşında iken harplere iştirak etmiş ve
hayatının büyük bir kısmı harp meydanlarında geçmiştir. Babasından
6.000 km2. olarak teslim aldığı toprakları, 95.000 km.2’ye çıkarmıştır.
Orhan Gazi bir devlet reisi sıfatı ile harplerde bizzat ordularının
başında daima bulunmuştur. Orhan Gazi, devletin muntazam bir
idare sistemine bağlanması lüzumunu görmüş ve teşkilât isini ise,
Alâeddin Pasa ile Şeyh Edebali’nin bacanağı Çandarlı Kara Halil
Paşa’ya havale etmiştir.
Müslüman Türkler Avrupa’ya ilk defa Orhan Bey zamanında
geçmişlerdir. İstanbul’un Anadolu yakası tamamen Orhan Bey
zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Yeni fethedilen Hıristiyan topraklarında yaşayan yerli Hıristiyan
halkın Osmanlı hayranlığı, yeni fetihleri de kolaylaştırmıştır. 1326’da
Bursa, 1329’da İznik, 1337’de Gemlik’i fethetti ve Bizanslılara
karşı Pelekanon (Maltepe) zaferini kazandı. 1345’de Karasi Beyliği
Osmanlı’ya ilhak etti. 1354’de Ankara ve Gelibolu fethedildi. Orhan
Gazi 1360 senesinde 79 yaşında vefat etmiştir.
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2)Osmanl›lar
DönemindeGebze:
Sürekli olarak el değiştiren
ve çok önem taş›yan bir mevki
olmak durumunu koruyan Gebze ve yöresi son olarak (1261)
tarihinde Haçl› ‹stilâs›ndan kurtuldu. Ancak, bu sefer Bizans’›n
eline geçmek gibi bir talihsizlikle
karş› karş›ya geldi. Zaman içinde Bizans’›n bölgedeki gücünün
giderek zay›flamas›, Osmanl›lar
için elverişli bir ortam oluşturdu.
Gebze 1323 tarihinde Orhan
Gazi’nin kumandanlar›ndan Akçakoca’n›n oğlu ‹lyas Bey taraf›ndan ilk defa fethedilerek Osmanl›
topraklar›na kat›ld›. Fakat, bir
ara Gebze ve yöresinin yeniden
Bizans’›n eline geçmesiyle durum değişmiştir. Bundan sonraki
Gebze ve yöresi ile alâkal› gelişmeleri, anahatlariyle dört safhada incelemek doğru olur.

1.Pelekanon
Savaş›’ndaGebze:
2 Mart 1328 tarihinde, Orhan Gazi komutas›ndaki Osmanl› Ordusuyla, 3. Andronikos
komutas›ndaki Bizans Ordusu-

nun Dar›ca yak›nlar›ndaki Pelekanon (Maltepe) meydan›nda yapt›klar› Savaş sonucunda,
Osmanl›lar›n galip gelmesiyle
Gebze ve yöresi tekrar Osmanl›
Egemenliği alt›na girdi. Değerli
tarihçi merhum ‹brahim Hakk›
Konyal›, “Üsküdar Tarihi” ad›n›
taş›yan eserinde; Orhan Gazi’nin
Gebze ve yöresini de içine alan
fütuhatlar›n› şöyle özetlemektedir. “İlk Osmanl› Padişah› Eskişehir’in Karacaşehri’nde istiklâlini
kazand›ktan sonra Bizansl›lar’a
karş› savaş açm›ş, imparatorluğun topraklar›ndan birçok yerler
alm›şt›r. Fakat topraklar›n› Bitini
ülkesine kadar genişletememiştir. Oğlu Orhan Gazi, Bizans’›n
Bitini bölgesini, Bursa’s›n›, İzniki’ni ve ‹zmit’ini ald›ktan sonra,
savaş› Bizans’›n kap›s› olan Krizepolis (Üsküdar) önlerine kadar
getirmiştir.
Orhan Gazi, ‹zmit Körfezi’nin
kenarlar›na serpilen Hereke,
Tavşanc›l (Filokrene), Gebze (Libissa), Dar›ca (Vi-ricyon), Eskihisar (Nizetyatos), Maltepe (Pelekanon) kalelerini serçe gibi avlayarak, boğaziçi sahillerine, Üsküdar kap›lar›na kadar ilerlemiştir.
Bizans taht›nda 3. Andronikos
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(1328-1341) oturuyordu. Bizans
imparatorluğu sars›l›yor, imparator telaşa düşmüştü. Trakya’da,
Bizans civar›nda, Demetoka’da,
Edirne’de bulunan askerlerini
hemen toplad›. Makedonya’da
ve daha uzak yerlerde bulunan
askerlerin toplanmas› mümkün
değildi. Toplanan askerleri Üsküdar’a gönderdi. Tarihçi Hammer
bu alelacele toplan›ş› şöyle anlat›yor: “Toplan›lan asker 1330
Haziran’› başlar›nda Boğaziçi’nin
Asya sahilinde bulunan ve Kostantiniyye köylerinden say›lan
Skuta-ri’ye eski Krizepol›-Üsküdar’a vas›l oldular. Orhan Gazi,
Bizans Ordusunun hareketinden
haberdar olarak piyade ve süvarileri ile Mezobitini sahilleri boyunca uzanan dağlara geldi. Askerlerini kendisi kumanda ediyordu.
Askeri savaşa pek al›ş›k değil ise
de, şan-› mazisi harp san’at›na
tamamen vukufsuz- bir düşman
ile boy ölçüşmek için cesaret verici oluyordu.
Andronikos 4 fersah mesafeyi iki günde ald›ktan sonra
üçüncü günün sabah› Pelekanon’u (şimdiki Maltepe) kurdu.
Orada Osmanl› Ordusu göründü. Tarihleri yarad›l›şla ad baş›

yürüyen Türkler her devrin savaş san’at›nda yüksek kaabiliyet
göstermişlerdir. ‹mparator bunu bilmiyordu. Orhan Gazi pek
mahir bir haz›rl›kla ve davran›şla Rum askerlerini bozguna
uğrattı. İmparatorun çad›r›n›n
ve erguvani eğerleriyle birlik40
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te atlar›n›n bulunduğu ordugah›
zaptetti. Kaçanlar›n› kovalad›,
onlar› k›l›çtan geçirdi. Bizansl›lar Orhan Gazi’nin askerleri
taraf›ndan korkunç bir yenilgiye uğram›şlard›. Kantakuzen ve
‹mparator Orhan Gazi’nin üzerine yürümüşlerdi. Kahraman
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1925 y›l›nda Gebze’nin
Gölcüönü Meydan›’ndaki Taş
Mektep binas› . Tabelas›nda
Türkiye Cumhuriyeti Gekbuze 1.
Mektebiyaz›s› yeral›yor. Şimdi
otopark olarak kullan›lmaktadır.
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Türk Askerinin aslanca savaş›
s›ras›nda Kantakuzen’nin alt›ndaki at› öldü, imparator kalças›ndan yaraland›. Yaral› ‹mparator az daha Orhan Gazi’nin
eline düşecekti.
Türkler tarih yapm›şlar, fakat yazmam›şlard›r. Bizansl›lar
yenilişlerini galebe, kaç›şlar›n›
zaferli sald›r› şeklinde gösteren
birçok kitap yazm›şlar, yazd›rm›şlard›r. Mağlup imparatorlar›n›
kahraman göstermişlerdir. Onlar tarihlerinde hep Türkleri geri püskürttüklerini söylerlerken,
Türkleri başkantlar›n›n önlerinde
buldular. Hep bir püskürtme vard› ama, bunu yapanlar Türklerdi. İslâm ve Türk düşman› o an
HAMMER’de H›ristiyanl›k gayreti ile kitab›nda bu Bizans püskürtmelerine (!) geniş yer vermiştir.
Bir ara Karasi Beyi ile Orhan
Gazi’nin askerleri Trakya’da Bizansl›lar› rahats›z ediyorlard›.
İmparator Andirekos bu iki tehlikeli düşmandan hiç olmazsa birisiyle anlaşmak istiyordu. Orhan
Gazi bu s›rada ‹zmit’i muhasara
etmjş bulunuyordu. İmparator
denizden ‹zmit’e hareket ederken
Orhan Gazi’den “Ya Harp, yu
sulh” teklifi gelmişti, imparator

sulhu kabul etti. (1333) y›l›nda
Orhan Gazi ile bir sulh anlaşmas›
yap›ld›. Orhan Gazi bundan sonra küçük Asya’da Bizans imparatorluğumun elinde kalan yerlere
ilişmeyecekti. ‹mparatorla Orhan
Gazi hediyeler al›p verdiler.
Başbakanl›k Arşivinde, 733
numarada kay›tl›, Kocaeli Livas›
il yaz›c› Defterinden öğrendiğimize göre bugünkü Gebze’yi Sultan
Orhan kurmuştur. Orhan Gazi
‹stanbul Kap›lar›na Bostanc› ve
Erenköy’e kadar bütün Bizans
otlaklar›n› Osmanl› s›n›rlar› içine katt›ğ› zaman bugünkü Gebze’nin bulunduğu yeri ve civar›n›
kendisinin vakf› olan Şems Köyü ile değiştirmiş, şehri, ev yerlerini halka bedava dağ›tm›şt›r.
Tarihin birçok kördüğümlerini
çözecek olan bu vesika “Orhan
Gazi” zaman›nda buralar›n ne
kadar çok Osmanl›lar›n olduğunu göstermek için buraya aynen
al›yorum “Karye-i Şems Vak›ft›r.
Orhan Beyden Gekbüveze’nin
(Gebze’nin) şehir yeri ile Orhan
Bey tâbe serâhü istibdat etmiş.
Şehir ve yerini şehirliye temlik
etmiştir.”
Orhan Gazi, yeni kurduğu
şehre bir de Cami yapt›rm›şt›r.
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Bu kubbeli ve minareli Cami hâlâ
ayaktad›r. Biz önünde derin kitâbeli bir Bizans lâhdi bulmuştuk.
Orhan Gazi , bu civardaki Alaca
Kilise ile Elmac›k Mer’alar›’n›,
Danişmend Virâni köyüne de

kendi Camiine vakfetmiştir. Buralar daha sonra Çoban Mustafa
Paşa’ya verilmiştir.
Bitini’nin bu yerleri Bizansl›larla Türkler aras›nda o kadar
çok hâkimiyet değiştirmiştir ki,
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hepsini vesikalarla tesbit etmeye
imkân yoktur

elden ç›k›ş›n› şöyle özetlemektedir: “Y›ld›r›m Bayezid öldükten
sonra Üç Kardeşler ihtilâf›ndan
doğan saltanat ve hâkimiyet fetreti (kavgas›) s›ras›nda (1407)
y›l›nda Şehzade Süleyman Çelebi (Y›ld›r›m’›n oğlu), Bizans’ın
yard›m›n› sağlamak için Gebze,
Hereke, Dar›ca, Eskihisar, Pendik, Kartal, Bostanc›, Erenköy
ve Kay›şp›nar gibi yerleri Bizans
‹mparatoru’na verdi. Çelebi Sultan Mehmed (Y›ld›r›m’›n diğer
oğlu) kardeş kavgalar›n› bitirdikten sonra ve yaln›z baş›na Osmanl› taht›na oturduktan sonra
Bitini’de dedesi Orhan Gazi’nin
Bizans’tan ald›ğ› yerleri, ölümünden bir y›l kadar önce (1420) y›l›nda ‹zmit Körfezi sahillerindeki
Göztepe’ye ve Erenköy’e kadar
olan yerleri Bizansl›lar’dan tekrar
ald›. Buralarda Osmanl› hâkimiyetini sağlad›. Türkler’de Üsküdar’daki eski ticaret serbestliklerine kavuştular. Çelebi Sultan
Mehmed, Bursa’da yapt›rd›ğ› hay›r, irfan ve sosyal yard›m müesseselerine Yeşil Külliyesine gelir
olarak baz› köyler vakfedeceklerdi ki;

2.AnkaraMeydan
Savaş›’ndaGebze:
1400 y›l›nda Y›ld›r›m Bayez›d taraf›ndan ‹stanbul’un dördüncü defa kuşat›lmas› s›ras›nda,
Anadolu’ya doğudan dalga dalga
gelen Moğol sald›r›s› başlam›ş
bulunuyordu. Y›ld›r›m Bayez›d
Ordular›n›n 1402 tarihinde Timur Ordular›nca bozguna ve
büyük yenilgiye uğrat›lmas› karş›s›nda Gebze ve çevresi yeniden Bizans’a terkedildi. 1410’da
Bizans’tan geri al›nd›ysa da,
1411’de yap›lan talihsiz bir anlaşma gereğince Bizans’a tekrar
terkedildi.

3.ÜçKardeşler
‹çSavaş›’ndaGebze:
Y›ld›r›m’›n esir düşmesinden
ve ölümünden sonra doğan bu
devre, tarihte “Fetret Devri” de
denilmektedir. Gebze ve yöresini olumsuz yönde etkileyen bir
devirdir. Üstad Tarihçi ‹brahim
Hakk› Konyal›, “Üsküdar Tarihi”
adl› ünlü eserinde Üç Kardeşler
Kavgas›’nda Gebze ve yöresinin
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‹zmit Körfezi’nin sahillerinde
müslüman ülkesinin içinde ayn›
köyler vard›r. Bunlar istanbul’un
hâkimiyetindedir. Onlar› alal›m!
dediler.
Çelebi Sultan Mehmed bunu
inceledi. Gazi Timurtaş’›n oğlu
Umur Bey’in Kumandas›nda asker göndererek, buralar› Bizansl›lardan ald›. Yeşil Cami mamuresine vakfetti.
Âş›k Paşazade bunu şöyle anlatm›şt›r:
“Çelebi Sultan Mehmed Bursa’da imaret yapt›. Ona birkaç
parça köyler vakfetmek istedi.
Halk dediler ki:

-Sultan›m, bu deniz kenar›nda (izmit Körfezinde) hayli köyler
vard›r kim, müslüman vilâyetinin
içindedir ve illâ İstanbul’undur!.
Sordu, bildi, üzerine asker
gönderdi. Birisi Gekbuze (Gebze)
dir. Hereke’den anaru (tarafta),
biri dahi Gegiboze’dir. O cenk
etti. An› yağma ile ald›lar, umurlar›n› müslümanlara verdiler. Biri
dahi Darucu (Dar›ca)d›r. Ol ahidle verdi. An› dahi marete vakfetti. Biri Pendik’tir. Kâfiri ‹stanbul’a gitti. Bu deniz kenar›nda
kâfir hisarc›klar› vard›r. Şimdiye
değin gâh müslümanlara ve gâh
kâfirlere dönerdi.”
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Hünkar Çayırı / 2009

Çelebi Sultan Mehmed zaman›nda Osmanl› Hâkimiyeti Erenköyü’ne ve Kay›şp›nar›’na (Kay›ş
Dağ›)na kadar gelmişti. Sultan
‹kinci Mehmed’in İstanbul’u Fethine (34) y›l kadar kalm›şt›.”

oğullar› aras›nda şiddetli anlaşmazl›klar doğdu. Yoğun çat›şmalar başlad›. Bu çat›şmalar›n alt›nda “Tahta Geçme” anlay›ş› yat›yordu. Bunun sonucunda kardeşler aras›ndaki sürtüşmeler bir iç
savaşa dönüştü. Kardeş Kavgalar›, Bizans’›n bölgede gücünün
artmas›na elverişli bir ortam oluşturdu. Diğer kardeşlerine galebe
çalan Çelebi Sultan Mehmed,
dağ›lan birliği toparlad› ve devlet
düzenini yeniden kurdu.
2) Çelebi Sultan Mehmet’in
kardeşi Süleyman Çelebi taraf›ndan, iç savaşta yard›m›n›
sağlamak için, Bizans’a verilen
Gebze, Hereke, Dar›ca, Eskihi-

4.‹stanbul’un
Fethi’ndenÖnce
veSonraGebze:
Fetihten yaklaş›k (34) y›l önce
ve sonra Gebze ve Yöresinin genel durumunu k›saca özetleyelim:
1) Y›ld›r›m’›n Ankara Savaş›’nda Timur’a yenilmesinden,
daha sonra başlayan esaret hayat›ndan ve ölümünden sonra,
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sar ve diğer yerleri kesin olarak
Bizans’tan geri al›nd›.
Savunma amac›yla kullan›ld›ğ› anlaş›lan Gebze Kalesi Çelebi Sultan Mehmed taraf›ndan
y›kt›r›ld›. Gebze ve yöresi son
olarak Osmanl› topraklar›na kat›lm›ş oldu.
3) “Bostanc›, Maltepe, Dar›ca, Eskihisar, eski ve yeni Gebze’ler, Tavşanc›l Orhan Gazi’den
sonra bir futbol topu gibi gâh
Osmanl›lar›n gâh Bizansl›lar›n
eline geçip durdu.” diyen ‹brahim Hakk› Konyal› ne kadar
hakl›d›r. Ancak, Fatih Sultan
Mehmed’in ‹stanbul’u fethiyle bu
duruma son verildi. ‹stanbul’un
fethiyle, art›k Gebze ve yöresi için bir Bizans tehlikesi sözkonusu olmaktan ç›kt›. Yörenin
Osmanl› Topraklar›na kat›l›ş› kesinlik kazand›. GEBZE kasabas›na vurulan “TÜRK MÜHRÜ” O
günden bugüne hayatiyetini sürdürmektedir.
4) Fatih Sultan Mehmed, ‹stabul’u fethinden hemen sonra
GEBZE’yi bay›nd›r hale getirmek
suretiyle, Kocaeli Sancağ›na
bağl›, zaman›n ölçülerine göre
yüz elli akçelik bir kaza (ilçe) seviyesine gelmesini sağlad›.

GEBZE’nin seçkin bir Türk
beldesi hâline getirilmesinden
sonraki tarihi gelişmeleri, ilgili
bölümlerde, yaz›m›z›n ak›ş› içinde değerlendireceğimizden, bu
bölümünü burada noktal›yoruz.

3)MilliMücadele
DönemindeGebze;
Gebze, Milli Mücâdelenin
başlad›ğ› y›llarda, (İzmit Bağ›ms›z
Sancağ›na bağl› bir kaza (ilçe) idi.
O zamanlar ufak bir dinlenme
merkezi durumunda olan GEBZE kasabas›n›n başl›ca geçim
kaynağ›n› tarım teşkil ediyordu.
Nüfusu ise yaklaş›k 5 bin kadard›. Kasaban›n geliri genellikle; tah›l, meyve, sebze, bal, balmumu, ipekçilik, yumurtac›l›k,
kümes hayvanlar› ve küçükbaş
hayvanlardan sağlan›yordu. Ayr›ca, enginar›, üzümü ve zeytini
oldukça ünlüydü. Enginar bahçeleri, yemyeşil bağlar, zeytinlikler
yeryer kasaba ve çevresini süslüyordu. Civar köylerinde 200’e
yak›n ağ›l bulunmaktayd›. Ülke
genelinde ilk Çimento fabrikas›
Gebze’nin s›n›rlar› içinde kurulmuştu. 1910’da kurulan Aslan
Çimento Fabrikas›n›, 1911’de
Eskihisar Köyünde kurulan ikin47
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ci çimento fabrikas› takip etmişti.
1907 y›l›nda teşkilâtlanan Gebze
Belediyesi, günümüz Eşrefbey
‹lkokulu binas›n›n hemen karş›s›nda faaliyet gösteriyordu.
Birinci Dünya Savaş› s›ras›nda Gebze ve çevresi, hiç şüphesiz bu savaştan etkilenmiş, fakat diğer şehirler kadar fazla bir
zarar görmemişti. Ancak, kasaban›n as›l zarar› savaştan sonra gördüğü bir gerçektir. Savaş
sonras› imzalanan Mondros Mütarekesine göre; Gebze ve çevresi de işgal olunacak topraklar
aras›nda yer ald›ğ›ndan, kasaba
1918’de ‹ngiliz işgaline uğrad›.
Bu işgalden sonra, Gebze’deki gelişmeler s›rasiyle ve özetle
şöyledir:
1) Anadolu’da başlat›lan Milli
Mücâdeleye paralel olarak, Mustafa Kemal Paşa’n›n direktifiyle,
Yahya Kaptan taraf›ndan Gebze
ve yöresinde Kuvva-i Milliye teşkilât› kuruldu.
2) 6 Ocak 1920 tarihinde,
‹stanbul Hükümetine bağl› Kuvva-i ‹nzibatiye’den Gebze Jandarma Yüzbaş›s› Nail ve mülazimievvel Abdurrahman taraf›ndan
iki müsademeden sonra yakalanarak (29) yaş›nda şehit edildi.

3) Gebze ve çevresi 27 Ekim
1921’de ‹ngiliz işgal kuvvetlerince, Yunan birliklerine devredildi.
4) ‹zmit ve yöresi Yunan Ordusundan tamamiyle temizlenince, ‹ngilizler yörenin güvenliğini
temin etmek bahanesiyle, Gebze
ve çevresini yeniden işgal ettiler.
5) Milli Mücâdele güçlerinin üstün gayretiyle, 17 Ekim
1922’de Gebze ve çevresi düşman işgalinden kurtuldu.
6) Mustafa Kemal Paşa, 18
Ekim 1923’de Gebze’ye geldi.

Gebze’ninSevr
Antlaşmas›ndakiYeri:
Bu talihsiz anlaşma 10 Ağustos 1920’de Fransa’n›n Sevr kasabas›nda İtilâf Devletleri ile Osmanl› Devleti aras›nda imzalanm›şt›. Sözkonusu anlaşmaya göre:
1) Gebze, Boğazlar Bölgesi S›n›rlar› içinde İtilâf Devletleri’nin kontrolüne b›rak›lacak,
2) Gebze’nin de dahil olduğu
bu bölgede sadece İtilaf Devletleri asker bulundurma ve askeri
harekat yapabilme hakk›na sahip
olacak,
3) Bölgede Türk Jandarmas›
‹tilâf Devletleri’nin denetim ve
komutas›nda bulunacak,
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4) İstanbul Osmanl› başkenti
olarak kalacak ve az›nl›k haklar›n›
tan›yacak ve bu haklar› gözetmediği takdirde bölge Osmanl› Devletinin elinden al›nacak,
5) İzmit ve Sapanca Gölünün bat› kesiminden geçen hatt›n bat›s›nda kalan bölgeler İtilâf
Devletleri’nin elinde kalacak ve
Kocaeli’nin Sakarya bölümü Osmanl› devleti’ne b›rak›lacakt›.

ateşkes antlaşmas› için masaya
oturmak istediler. Bu istek üzerine Bursa’nın Mudanya kasabas›nda 11 Ekim 1922 tarihinde
Mudanya Ateşkes Antlaşmas›
imzaland›.
4) Sözkonusu antlaşman›n
2.ci maddesine göre: Türkiye
Büyük Millet Meclisi aşağ›daki
hatlarda duracaklard›r. Sulh Konferans›n›n aç›ld›ğ› güne kadar ve
konferans›n devam› müddetince
Gebze’ninMudanya bu hat gelmeyecektir. AnlaşmaAntlaşmas›ndakiYeri: dan bir hafta bile geçmeden Türk
1) Türk Ordusunun ‹zmit’e Ordusu Şile-Gebze ve Dar›ca’ya
girmesi ve h›zla ‹stanbul’a doğru girdiler. Tesbit edilen hattan daha
ilerlemesinden büyük ölçüde en- ileriye geçmediler. Gebze ve Dadişelendiği anlaş›lan İngiliz işgal r›ca Nurettin Paşa’n›n komuta etkuvvetleri 1921 y›l› Haziran’›n›n tiği birliklerce 12 Ekim 1922 de
sonlar›nda, yetersiz bulduğu bu- İngilizlerin işgalinden kurtar›ldı.
Lozan Bar›ş Antlaşmas› Türradaki güvenliği garantilemek
amac›yla, GEBZE ve yöresindeki kiye ile İtilâf Devletleri aras›nda,
Yunan birliklerini geri çekip, böl- İsviçre’nin Lozan şehrinde 24
Temmuz 1923’de imzaland›. Bu
gede mevzilendiler.
2) 26 Ağustos 1922’ de baş- antlaşman›n Gebze ve yöresini illayan Büyük Taarruz, başar›yla gilendiren sonuçlar› şöyledir:
tamamlanarak, Ege’deki Yunan
1) Mudanya Ateşkes Antlaşordusunu k›sa zamanda denize mas› gereğince Türk birliklerinin
döküp, Boğazlara doğru süratle giremediği Şekerp›nar ve Güzelilerlemesini sürdürdü.
tepe köyleri kurtar›ld›.
3) Türk ordular›n›n başar›l›
2) Türk-Rum Mübadelesi yaharekât›ndan ç›lg›na dönen İti- p›ld›. Girit, Drama, Kavala ve Selâf Devletleri, derhal geniş bir rez’den göç eden Türk aileler 4
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Şubat 1924 tarihinde Dar›ca’ya
iskân edildiler. Rumlar da Darıca’y› terk ettiler.
Esasen, daha önce Türk Ordusu’nun Darıca’ya girmesiyle,
burada yaşayan Rumlar›n bir bölümü İstanbul’a, diğer bir bölümü
de İngiliz gemileriyle Yunanistan’a kaçm›şlard›.

4-11 Eylül 1919’ da toplanan Sivas Kongresi’nde hemen
hemen Anadolu’nun Vilâyet ve
Livalar› temsil edildiği halde,
bunlar›n aras›nda Üsküdar, İzmit
ve dolay›siyle Gebze’nin temsilcilerine rastlanmam›şt›r. Fakat
Milli Mücadele’nin ilk y›llar›nda GEBZE’nin önem kazand›ğ›;
Mustafa Kemal Paşa’n›n 18 Mart
1920 tarihinde Kolordulara, Vilâyetlere, Müstakil Livalara, Şile,
Kartal ve Gebze Kaymakaml›klar›na çektiği şifreli telgraflardan
anlaş›lm›ş bulunmaktad›r.

GebzeDüşman
‹şgalindenHangi
TarihteKurtuldu?
Gerek Mahalli Bas›nda, gerek
Ulusal Bas›nda ve gerekse bâz›
yazarlar›m›z›n eserlerinde Gebze’nin kurtuluş tarihinin 17 Ekim
1922 olarak belirtilmiş olduğu
bilinmektedir. Ancak, bu tarihin
bir yan›lg› eseri olduğu, hiç bir
gerekçeye dayanmad›ğ›; Genel
Kurmay Başkanl›ğ›’n›n, Gebze
Belediyesi’nin başvuru yaz›s›na
verdiği cevaptan anlaş›lm›ş bulunmaktad›r. Sözkonusu cevapta; Gebze’nin Düşman ‹şgalinden Kurtuluş Günü’nün 12 Ekim
1922 tarihi olduğu anlaş›lmaktad›r. Genel Kurmay Başkanl›ğ›nca, ‹stiklal Harbi Arşivi’nden
tesbit edilerek gönderilen resmi
bilgilerle ilgili “Belge”yi ilgililerin
dikkatlerinne sunuyoruz:

4)Cumhuriyet
DönemindeGebze
Cumhuriyet Dönemi’nin ilk
y›llar›nda Gebze’nin müsbet bir
gelişme kaydetmediği görülmüştür. Savaş sonras›, her kesiminde gözle görülür bir duraklama
ve durgunluk hakim olan kasaba,
1960’l› y›llar›n ortalar›na doğru
çok h›zl› ve olumlu gelişmelere sahne olmuştur. Cumhuriyet
Dönemi’nde başlat›lan başar›l›
gelişmeleri, genellikle şöyle özetlemek mümkündür:
1) Daha önce ilçe ve yöresinde yaşayan halk, geniş ve verimli topraklarda; tar›m, zeytincilik,
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bağ ve meyvecilik, hayvanc›l›k
yapmak suretiyle geçimini temin
ederdi. Durum 1960’l› y›llara kadar böylece devam etmiş, müteakip y›llarda fabrikalar›n kurulmas›
GEBZE ve Çevresini bir Sanayi
Bölgesi hâline getirmiştir.
2) Yap›lan hesaplara göre
Gebze, nüfus ve gelişme aç›s›ndan, Türkiye’nin bir çok ilinden
daha büyük bir kent düzeyindedir.
3) Çok eski bir geçmişe sahip
olan Gebze, Kocaeli’nin de en
gelişmiş ve en büyük ilçelerinden
birisidir.
4) Sanayi, tar›m ve turizm
alanlar›nda sürekli gelişen ve yenileşen GEBZE’de, bu dönemdeki nüfus art›ş› da dikkati çekecek
düzeye ulaşm›şt›r.
5) Hava, Kara, Demir ve Deniz Yollar› bak›m›ndan önemli bir
kavşak noktada bulunan kasaba,
bir yandan İzmit’le, diğer yandan
İstanbul iliyle birleşecek şekilde
giderek gelişmiş 2008 y›l›nda
Gebze’den ayr›lan Dar›ca, Dilovas› ve Çay›rova ilçe yap›lm›ştır.
6) Gebze ve çevresi önemli bir Sanayi Bölgesi hâline gelmekle kalmam›ş; ayr›ca sosyal,
ekonomik ve kültürel yönden de
hayli ilerlemeler kaydetmiştir.

7) Türkiye’nin h›zl› gelişen
(7)’ci büyük ilçesi durumuna gelen Gebze, bugün gerek endüstrisi, gerek ticaret ve turizmi,
gerekse nüfus art›ş h›z›yla büyük
şehir olma sürecine girmiştir.
8) Cumhuriyet Dönemi’nin
büyük ve başar›l› hamlelerinden
biri de; Gebze’de 1972 y›l›nda kurulan ve faaliyete geçen Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araşt›rma Enstitüsü (TÜB‹TAK)’dür.
Üniversiteden daha büyük bir ilim
yuvas› olduğu söylenen bu kurumda pek çok ilim adam› hizmet
vermektedir. Yine Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüüsü (GYTE) bilim ve teknoloj alan›nda büyük
hizmet vermektedir.
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GeçmiştenGünümüzeGebze’nin

İDARİYAPISI
Kesin olmayan baz› tarihi kaynaklara göre Gebze’nin kuruluşu
(M.Ö.IV)’cü yüzy›la kadar dayanmaktad›r. Gerek Bizans kaynaklar›ndan, gerekse Osmanl›
kaynaklar›ndan edinilen bilgilerden, Gebze kasabas›n›n as›rlar
boyunca önemli bir kavşak noktas›nda bulunmas› ve Çin’den gelen tarihi İpek Yolu’nun On ayr›
kolunun gelip burada birleşmesi
sebebiyle, her çağda dikkatleri
üzerine çekmiş bulunmaktad›r.
Gebze, bu önemli coğrafi konumu yönünden günümüzde bile
bölgenin h›zla gelişen ve kalk›nmakta olan ilçelerinden biri hâline gelmiştir. Tarihler boyunca
bu kadar ehemmiyetli bir mevkide bulunan ilçenin, çok eski
çağlarda bir yerleşme merkezi
olarak kullan›ld›ğ› san›lmaktad›r. Bizanslılar zaman›nda: zengin bir yerleşim merkezi, Haçl›
seferleri s›ras›nda; vazgeçilmez
bir geçit ve konaklama yeri, Osmanl›lar›n ilk zamanlar›nda; bir
ordugâh kenti hüviyetinde olan
GEBZE’nin idâri yap›s› da sürekli değişikliğe uğram›ş ve bu idâri

yap› değişikliği Cumhuriyet Dönemi’nde de devam etmiş bulunmaktad›r. Osmanl› Dönemi’nden
başlayarak Cumhuriyet Dönemi’nde noktalanan sözkonusu
idari değişiklikleri maddeler hâlinde ve özetle sunmak istiyoruz:
1) Gebze’nin (1331) y›l›nda
Sultan Orhan taraf›ndan, bir
ordugâh kenti olarak kurulduğu bilinmektedir. Ancak, Gebze
bu kuruluştan sonra; Bizansl›larla Türkler aras›nda birkaç kez el
değiştirmiştir. Daha sonra, Osmanl› Padişah› Çelebi Mehmet
taraf›ndan, kesin olarak yeniden
Osmanl› topraklar›na kat›lm›şt›r,
2) Kocaeli Fatihi Akçakoca’n›n oğlu I. Murat ve Y›ld›r›m
Bayezid devri kumandanlar›ndan Hac› ‹lyas Paşa, bu dönemde Gebze’ye ilk defa kadı olarak
atanm›şt›r ve kent kendisine Arpal›k olarak verilmiştir.
3) Hac› ‹lyas Paşa’n›n ölümüyle, yerine oğlu Feyzullah
Paşa Gebze Kad›s› olmuş, bu görevini (1436) y›l›na kadar sürdürmüştür.
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4) Fatih Sultan Mehmed
(1453)’de İstanbul’u fethettikten
sonra, Gebze’yi bay›nd›r hâle
getirmek suretiyle, Kocaeli Sancağ›na bağl› yüzelli akçelik kaza
(ilçe) yapm›şt›r. Bu dönemde Kocaeli Sancağ›n›n baş›nda bir Mutasarr›f bulunuyordu ve merkezi
Kütahya’da bulunan Anadolu
Kazaskerliğine bağl› idi.
5) 3. Murat döneminde
(1575-1595) Kocaeli Sancağ›,
merkezi Kütahya’da bulunan
(Anadolu Eyaleti)’ne bağl› kad›l›k haline getirildi. Ancak, Gebze
durumunu korudu.
6) 4. Murat döneminde
(1633-1640) Kocaeli Sancağ›
Kaptanpaşa Eyaleti’ne bağland›.
Gebze’nin idâri yap›s›nda bir değişiklik olmad›.
7) 3. Selim döneminde (1789
- 1808) Kocaeli Sancağ›, merkezi Bursa’da olan Hüdavendigâr
Eyaleti’ne bağland›. Gebze’nin
idâri statüsünde bir değişiklik olmad›.
8) Abdülmecid Döneminde
(1839-1861) döneminde ilân
edilen Tanzimat Ferman› gereğince ülke genelinde, idâri düzende önemli değişiklikler oldu.
Bursa’ya bağl› olan Kocaeli,

‹zmit Sancağ› ad› alt›nda Kastamonu Eyaleti’ne bağland›. Kad›lar›n yönetim yetkileri kald›r›ld›.
Kazalar›n baş›na bir müdür tayin
edildi. Bu suretle Gebze Kazas›’n›n idari yap›s›nda bir değişiklik
oldu.
9) Abdüllaziz Dönemi (18611876) yeni vilâyet teşkilât› ‹l
Örgütü bu dönemde kuruldu.
1867’de merkezi Bursa olan
Hüdavendigâr ili’ne bağlanan
iznikmit (‹zmit), Bursa ili ile idâri irtibat›n›n güçlüğünden ötürü
yap›lan şikâyetleri önlemek için,
‹stanbul iline bir ilçe olarak bağland›. Gebze’nin durumunda herhangi bir değişiklik olmad›.
10) Bağ›ms›z ‹zmit Sancağ›,
Abdülaziz Döneminde (‹zmit)’in
bir ilçe olarak İstanbul ili’ne bağlanmas›, İzmitliler taraf›ndan hoş
karş›lanmad›ğ›ndan ve pek çok
şikâyetlere sebep olduğunan,
(1887) y›l›nda doğrudan doğruya
Dahiliye Nezaretine ‹çişleri Bakanl›ğ›’na bağl› ‹zmit Müstakil Mutasarr›fl›ğ› ad› alt›nda, bir Bağ›ms›z
‹zmit Sancağ› ihdas edildi. Söz konusu Sancak teşkilât›na Gebze’nin
d›ş›nda 5 ilçe, 8 Nahiye, yaklaş›k
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600 Köy bağl› bulunuyordu. ‹lçeler: (‹zmit-Merkez, Karamürsel,
Adapazar›, Kand›ra, Geyve), Nahiyeler (Bucaklar) ise: (Bahçecik,
Yalova, Hendek, Şeyhler, Karasu, Akova, ‹khisar) idi. Bölgenin
o zamanki yüzölçümü (10.550)
Km2., toplam nüfusu 222.760
olarak tarihi kaynaklarda kay›tl›
bulunmaktad›r.

Osmanl›Sancak
Düzeni:
20 Nisan 1924 tarih ve 491
say›l› Mülga Teşkilât› Esasiye
Kanununun 98’nci maddesi gereğince kald›r›ld›. Bu değişiklikle; (Vilâyet, kaza, nahiye ve köy)
birimlerinden oluşan dörtlü bir
idari düzen getirildi, İzmit, Kocaeli Vilâyeti’nin merkezi oldu.
(Gebze, Gölcük, Karamürsel,
Kand›ra, Adapazar›, Karasu,
Hendek, Akyaz›, Geyve) birer
kaza (ilçe) olarak Kocaeli’ne
bağland›. Getirilen dörtlü idâri
düzenden sonra (Kocaeli Vilâyeti)’ nin ilçe, Nahiye ve Köy say›lar› itibariyle durumu şöyledir:

Cumhuriyet
Dönemi’nde
Gebze’nin



‹dâriYap›s›ndaki
Değişiklikler:
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Son olarak ‹zmit Merkez ilçeye bağl› Yar›mca’n›n (Körfez) ad› alt›nda ilçe yap›lmas›yla, Gebze’ye ait önemli köyler, Körfez İlçesi’ne
bağlanarak, Gebze toprak kayb›na uğramıştır.

Cumhuriyet Dönemi’nde Gebze’de
GÖREV YAPAN KAYMAKAMLAR
Kaymakam’›n

Göreve

Ad›-Soyad›
Baş.Tarihi
Osman Y›lmaz
1935
Nami Ünal
1938
Feyzi Conger
1948
Celâl Gürmen
1952
M. Ali Ulusal
1954
Nihat Ergun
1957
F. Cemal Vefkioğlu
1957
Selâhattin Altaş
1960
Orhan Adal›oğlu
1965
F.Turgut Say›n
1968
O. Salih Aygen
1971
Ertuğrul Tan
1973
Nam›k Tüzün
1978
Mustafa Tütüncü
1980
Şeref Artar
1981

Atillâl Yaşa
1985
Abdülkadir Güzeloğlu
1990
Hayrullah Y›ld›z
1991
‹smail Üstüner
1993
Tahsin Cumhur Ersoy 1997
Y›ld›r›m Uçar
1999
M. Emin Avc›
2003
Salih Karabulut
2008
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Görevden
Ayr›lma Tarihi
1938
1952
1954
1957
1960
1965
1968
1971
1973
1978
1980
1981
1985
1990
1991
1993
1997
1999
2003
2008
.......

Gebze Rehberi

GEBZE’DENÜFUS

1985 y›l›nda Gebze ile
baz› illerin nüfus say›lar›:
Gebze
92.592
Artvin
32.354
Bilecik
39.231
Bingöl
90.498
Çanakkale
72.888
Çank›r›
87.554
Gümüşhane
52.189
Hakkâri
43.692
K›rklareli
75.542
Muğla
66.122
Mardin
90.402
Tunceli
36.214
Yozgat
91.694
Siirt
75.037
Sinop
49.666

1965’den bu yana, bölgede sanayinin süratle gelişmesine
paralel olarak, GEBZE ilçesinde
h›zl› bir kentleşme olay› yaşanmaya başlanm›şt›r. Bu birdenbire
başlayan “Kentleşme’nin temelinde bir “Nüfus Patlamas›” gerçeği
yatmaktad›r. (1985) Genel Nüfus
Say›m› kesin sonuçlar› gözönüne
al›narak, Türkiye genelinde oluşturulan bir k›yaslamadan, aşağ›daki ilginç sonuçlar tesbit edilmiştir:
1985 y›l›ndaki Gebze ilçesi
“Şehir merkez nüfusu aç›s›ndan”
‹lin şehir nüfusunu şaş›lacak ölçüde çok gerilerde b›rakm›ş, ilimize
de çok küçük farklarla yaklaşm›ş
durumdad›r. Yap›lan karş›laşt›rmalarla ilgili tesbitler şöyledir:
1) 1985 y›l›ndaki resmi verilere göre Gebze’nin daha fazla nüfusa sahip olduğu ilimiz ile
Gebze karş›laşt›r›ld›ğ›nda Gebze’nin bugünlere gelirken geçirdiği süreci otaya koymaktadır.
2) Marmara Bölgesinde hiç bir
ilçe Gebze ilçesi kadar “Şehirleşme” şans›na sahip olmam›şt›r. İlçenin y›ll›k nüfus art›ş› yüzde 20’yi
geçmiş bulunmaktad›r. ‹lçede kilometrekareye (158) kişi düşmek-

tedir. Gebze ilçesinin bir Mustafapaşa Mahallesinin toplam nüfusu,
Gümüşhane ‹linin toplam şehir
nüfusundan daha fazlad›r. Ayr›ca,
Mustafapaşa Mahallesinin nüfusu,
Tunceli ili’nin merkez nüfusuna
çok yak›nd›r.
3) Gebze ilçesi, (1980) y›l› nüfus say›m› sonuçlar›na göre: (K›r›kkale, ‹skenderun, Tarsus, Batman,
Osmaniye, Karabük, Aksaray, Akhisar ve Nazilli’den sonra, Türkiye’nin 10.cu büyük ilçesi idi.
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2009 NÜFUSU
Gebze:
Çay›rova:
Dar›ca:
Dilovas›:
‹zmit:

2008 NÜFUSU

 297.029

288.000

82.49

478.000

140.302

135.000

44.258

43.000

313.964

306.000

4) 1985 y›l›nda yap›lan
nüfus say›m› sonuçlar›na göre Gebze, bu defa (37) il merkezini geride b›rakarak, daha
büyük bir duruma gelmiş ve
(K›r›kkale, ‹skenderun, Tarsus,
Batman, Karabük ve Osmaniye’den sonra, Türkiye’nin
7’nci gelişmiş ilçesi düzeyine
yükselmiştir.
5) Bu nüfus art›ş› ayn› tempoyla devam ettiği takdirde,
gelişme ve şehirleşme, elbette
ki pek çok sorunu da beraberinde getirecektir. Sorunlar›n
çağa uygun mânâda çözümlenmesinde, Gebze Belediyesine
ve diğer ilgililere büyük çaba ve
gayretler düşmektedir. Gebzelilerin de, bu müstesna nimetin
külfetini paylaşmalar› gerekmektedir.
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2009TÜ‹KVER‹LER‹NEGÖREGEBZEKÖYNÜFUSU
Köy

Toplam

Erkek

Ahatl›

167

80

87

Balç›k

1.679

847

832

Cumaköy

1.473

750

723

Denizli

1.285

652

633

Durakl›

223

112

111

96

46

50

Eskihisar

485

260

225

Hatipler

302

154

148

Kad›ll›

548

283

265

Kargal›

468

234

234

Mollafeneri

963

467

496

Muallim

981

487

494

Mudarl›

344

175

169

Ovac›k

545

269

276

Pelitli

2.251

1.179

1.072

Tavşanl›

2.383

1.223

1.160

Tepepanay›r

210

96

114

Yağc›lar

182

98

84

Toplam

14.585

7.412

7.173

297.029

151.379

145.650

Elbizli

‹lçe toplam›
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GEBZENİNKÖYLERİ

G

ebze eski çağlardan bu
yana, çevresi ile birlikte
önemli bir Yerleşme yeri olma
özelliğini korumuştur, ilçe s›n›rlar› içinde yaşayan ve h›zla
artan nüfus, idari aç›dan başl›ca (16) Mahalle, (18) köye ve
önemli yerleşim birimine dağ›lm›ş bulunmaktad›r. Gebze’den
ayr›l›p ilçe olan Dilovas›, Dar›ca ve Çay›rova ilçelerine bağl›
köy ve mahalleler bu listeye
al›nmam›şt›r.

1)AHATLI
Gebze ilçe merkezine kuzeydoğu yönünde 43 kilometrelik
bir mesafede bulunan Ahatl› Köyü” en küçük ve en uzak köylerden birisidir. Gebze-Şile ilçe
s›n›r›n›n hemen yak›nlar›nda yer
alan Ahatl›, bat›s›nda Şile’nin

Köylerin ‹lçeye Uzakl›ğ› (Km.)

Köy
Muallimköy
Ovac›k
Hatipler
Kad›ll›
Durakl›
Eskihisar
Kargal›
Mudarl›
Pelitli
Tavşanl›
Yağc›lar
Balç›k
Denizli K.

Uzakl›ğ›
5
29
45
24
40
5
35
35
7
7
30
10
22

Değirmençay›r› Köyü, kuzeydoğusunda Gebze’nin Tepemanay›r Köyü, güneydoğusunda
Hatipler ve Durakl› Köyü ile güneybat› kesiminde de Kargal› Köyü ile s›n›rl›d›r. Ahatl› Köyü’nde
halk tar›m-hayvanc›l›ğa dayan›r.
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Ahatl› Köyü çok yak›n bir zamana kadar Hatipler divan›na
bağl› küçük bir mahalle idi. 1987
y›l›nda Yar›mca kasabas› Körfez ad› alt›nda May›s 1988’de
ilçe olunca, Ahatl› da Hatipler
ile birlikte Gebze’den ayr›l›p bu
yeni ilçeye bağland›.Durakl› köyü ile birlikte Ahatl› halk› Körfez’e bağl› kalmak istemedikleri
için1989’da referanduma gittiler 1991’de de Hatiplerden ayr›l›p Gebze s›n›rlar› içinde bağ›ms›z köy oldular.

AHATLIADININ
KAYNAKLARI
Köy ad›n› kesin bir kaynak
olmamakla birlikte Ahlatoğullar›
kabilesinden almakta.Başka bir
deyime göre ise yaklaş›k 800
y›ll›k geçmişi olan köyün yeni
yerleşme esnas›nda bir genç k›z›n at›n üzerindeki bir delikanl›ya
gönlünü kapt›r›p içini çekerek ah
atl› ah demesinden esinlenerek
köyün ad› ahatl› olmuştur.Bu bilgiler kesin bir kaynağa dayanmamaktad›r.
Köyün gelenek ve görenekleri Anadolu kültürü mevcut olup
köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisinde bulunmakta.

TÜ‹K’in verilerine
göre
2007’ de 185 olan nüfusu 2009
y›l› itibariyle 167’ye düşmüş.
2000’de 138 kişi ve 1997’de
120 kişi bulunmaktayd›. Köyün
ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›ğa
dayal›d›r.
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2)BALÇIK
Balç›k köyü Gebze ilçe merkezine sadece 11 km. mesafede
bir yerleşim birimi olup buras›
Gebze’nin ilçe merkezine en yak›n köylerden birisidir. Halk›n›n

Bulgar kökenli olduğu söylenmektedir. ‹lk kez 4 ailenin geldiği, yerleşerek çoğald›klar› san›lmaktad›r Ad›n›n Balç›k olmas›n›
sebebinin yerinin çukurluk ve ça61
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murluk olmas›ndan değil ahalisinin Karadeniz ile Tuna nehri yak›nlar›ndaki Dobruca yöresindeki
Balç›k kasabas›ndan göç edenler
taraf›ndan kurulmas›ndan dolay›
bu ismi ald›ğ› san›lmaktad›r.
Kocaeli iline 50 km, Gebze
ilçesine 9 km uzakl›ktad›r. Balç›k köyü Gebze -Mollafenari köyünden 3km. sapakta küçük bir
tepenin ard›nda kalmaktad›r.
Köye Gebzeden girişte köy mezarl›ğ› bulunmaktad›r. Gebze Organize Sanayi Bölgesinin hemen
kuzey kesiminde kalan Balç›k
köyünün 1,5-2 km güneyinden
1988-1989 y›llar›nda inşa edilen
ve 1990 y›l›n›n Ağustos ay›nda
hizmete sokulan K›nal›-Sakarya
otoban yolunun Çaml›ca-Gebze
kesimi geçer.Bu köy eski ‹stanbul-‹zmit karayolunun üstünde
olup üç yol ağz›ndad›r ve Gebzenin ‹stanbula s›n›r› olan yak›n
köylerinden biridir.
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisindedir. Yaz
aylar› genellikle Akdeniz iklimi
görülür.
Nüfus son olarak 2009 y›l›
nüfus say›m›nda 1.679 olarak
tespit edilmiştir.

Köyün ekonomisi tar›m ve
hayvanc›l›ğa dayal›d›r. Etraf› fabrikalarla çevrilidir.

3)CUMAKÖY
Cumaköy, Kocaeli’ne 66,e
Gebze’ye 17 km uzakl›kta bulunmakta. Gebze’nin kuzey kesiminde Gebze-Şile yolunun Mollafenari- Mudarl› kesiminde yeralan Cumaköy’ün güneybat›s›nda
Balç›k, güneyinde Mollafenari,
doğusunda Denizli, kuzeydoğusunda Ovac›k ve Mudarl›, kuzeyi
ve bat›s›nda ise Kad›ll› Köyü ile
çevrili bulunmaktad›r. Cumaköy
günümüzde Gebze’ye yap›lan
göçe rağmen nüfusu hat›r› say›l›r bir biçimde artan köylerimizden birisidir. Bu Köyün 1965
y›l› nüfus say›m›nda nüfusu 484
olarak tesbit edilmiş olup, bu nüfus 1970’te 489’a 1980 y›l›nda
765’ e 1985’te 835’e 1990 y›l›
nüfus say›m›nda 985, 2000 say›m›nda 1448ve 2009 TÜ‹K verilerine göre 1.473’e ulaşm›şt›r.
Köyün ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›ğa dayal›d›r. Ancak son
y›llarda, köyün sanayi bölgelerine olan yak›nl›ğ› sebebiyle, çal›şan nüfusun çoğunluğu bu bölgelerde işçi olarak çal›şmaktad›r.
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Cumaköy, içme sular›yla ünlüdür.Köyde akarsu olarak yaz
aylar›nda kuruyan Horoz deresi
gösterilebilir.Ayr›ca köy yak›nlar›nda bulunan görülmeye değer
tabii bir mağara mevcuttur. Sark›t ve dikitleri bulunan bu doğal
mağara görülmeye değer.
Gebze Cumaköyü’nün tarihi
geçmişi oldukça eski zamanlara dayanmaktad›r. Osmanl› zaman›nda osmanl› ordusu Cum
namaz›n› burada k›lm›ş ve bir de
cami yapt›r›lm›ş. Bu camiye Cuma Cami ve köyede Cumaköy
denilmiş.
Bu köyü ilk olarak Osmanl›
Devletinin ilk şeyhülislâm› ün-

lü alim Mollafenari hazretlerinin
vakfettiği, daha sonra da Fatih
Sultan Mehmet Han’›n dönemlerinde Fatih’in hocas› Akşemsettin Hazretleri’nin köyü özel
mülküne geçirip vakfettiği, köyün de ayn› y›llarda kaza merkezi
durumuna getirilen Gebze kasabas›n›n idaresine verildiği söylenmektedir.
Köyde bulunan Cuma Camii,
onbeşinci yüzy›lda Mollafenari
hazretleri taraf›ndan inşa edilmiş
olmas›na rağmen çeşitli tarihlerde onar›m gördüğü için orjinalliğini ve tarihi değerini tamamen
yitirmektedir. Cumhuriyetin ilk
dönemlerinde ahşap olan bu ca63
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5 km. güneybat›s›nda Mollafenari Köyü, 18 km. kuzeybat›s›nda
Mudarl› Köyü ile, 3 km. bat›s›nda
CumaKöyü ile, 8 km. doğusunda
Köseler Köyü ile, 16 km. kuzeydoğusunda Yağc›lar Köyü ile, 19
km. kuzeydoğusunda da Kargal›
köyleri ile s›n›rl› bulunmaktad›r.
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisindedir.2009
TÜ‹K verilerine göre 1.285 olan
nüfusla Gebze’nin en büyük köylerinden birisidir.
Köyün en önemli gelir ve geçim kaynağ›n› Gebze ilçe merkezinde bulunan baz› sanayi kuruluşlar›ndaki işçilik tutar.. Denizli Köyü’nün tar›m ve hayvanc›l›ğ› da
ileri olup özellikle buğday tar›m›
ileri olan köyün Ayşekad›n fasulyesi ve üzümü makbuldür. Bir zamanlar f›nd›ğ›n da meşhur olduğu
bu köyde çok say›da f›nd›k ağac›
yak›n bir zamanda Denizli göletinin inşas› s›ras›nda katledilmiştir.
Köy yak›nlar›nda Elmal› Deresi, Doğan Dere, Ball›kaya vadisine akan Değirmendere ve Kezyanp›nar› gibi daha bir çok küçük
çapta akarsu mevcuttur. Köy yak›nlar›ndaki belli başl› tepeler ise
Esentepe ile Yelkentepe, Şeştepe, Mahmuttepe ve Bezirgantepe say›labilir.

mi 1950’ 1i y›llara doğru y›kt›r›l›p yeniden inşa edildi. 1988
y›l›nda da esasl› bir şekilde onar›ma al›nan bu caminin önünde
hâlen “Akşemsettin’in vakf›d›r”
yaz›yor.
Köydeki diğer tarihi eserler
ise yaklaş›k 300 senelik geçmişe sahip bulunan Eyüp Çeşmesi,Mollafenarine giden yol üzerindeki 110 y›ll›k Ağren yolu çeşmesi, bir kaç eski ahşap ev, yine
Cumhuriyetin ilan›na kadar yerli
Rumlar taraf›ndan işletilen iki
yağhaneden birisinin kal›nt›lar›
gösterilebilir. Yine Cumaköy’den
Denizli’ye giden yeni yol üzerinde(Cumaköy’e 500m. mesafede)
bulunan yat›r tipi eski baz› mezarlar mevcuttur.
Köy genel olarak eski Türk
örf ve âdetlerini taş›maktad›r.
Genel olarak türk k›lasiği yemekleri vard›r. Ama en lezzetli tatl›s›
zerdedir zerde ad› zerdali ağac›ndan gelmektedir.
Köyün iklimi, Karadeniz ‹klimi,Karasal ‹klim ve akdeniz iklimi etki alan› içerisindedir.

4)DEN‹ZL‹KÖYÜ
Kocaeli’ye 70 km, Gebze’ye
18 km uzakl›ktad›r. Denizli Köyü
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Denizli Köyü

Denizli Göleti

Tarihi çok eski zamanlara dayanan Denizli Köyü çevresinde
günümüzden yaklaş›k 900 sene

evvel 1096 senesinde Türk tarihi
için de çok önemli ve büyük bir
savaş cereyan etmiştir.
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Bugünkü Denizli Köyü ise
Orhan Gazi Dönemi’nde yöre
Türklerin eline geçmiş . ‹stanbul’un fethinden sonraki y›llarda
Osmanl› hükümdar› Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) döneminde nereden geldiği kesin
olarak bilinmeyen bir gemi Ege
Denizi’nden ‹zmir ya da Ayd›n
bölgesinden hareketle Çanakkale Boğaz›’ndan Marmara Denizi’ne girerek ‹zmit Körfezi’ne
giren bir gemi körfez sular›nda
Karamürsel k›y›lar› ile Eskihisar
Köyü’nün sahilleri aras›nda batm›ş, Yolcular›n›n tamam›Türk
olan gemiden kurtar›lanlar›n bir

bölümü geçici olarak bugünkü
Eskihisar k›y›lar›na yerleştirilmiş. Kalan diğer bölümü ise bu
günkü Gebze’nin 20 km. kadar
kuzeyindeki bir alana getirilerek
buradaki yerli Rumlara ait domuz
ağ›llar›na yerleştirilmişler. Geçici
bir zaman için buradaki ağ›llara yerleştirilmiş olan Müslüman
Türk halk› daha sonralar› 1 km.
kadar kuzeydeki bölgeye hakim
küçük bir tepe üzerine birer ikişer evler inşa ederek domuz çiftliklerini terk etmeye başlam›şlar
ve zamanla bu mevkide bir köy
kurmuşlar. ‹şte bu köy bugünkü
Denizli Köyü’dür.
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Denizli Köyü

ADININKAYNA⁄I
Denizli Köyü’nün bu günkü
ad›n›n nereden geldiği konusundaki rivayetler şöyledir
Bu köy ilk kurulduğu zamanlar köy yak›nlar›nda kurulu bulunan domuz ağ›llar›n›n varl›ğ›na
izafeten bu köyün ad›na Domuzlu
ya da Domuzluca denilmişse de
bu isim zamanla abesbulunarak
değiştirilmiştir. Köye daha sonra
halk› denizden kurtar›l›p geldikleri ve bu yöreye yerleştikleri için
(Denizden gelenler anlam›nda)
Denizciler ya da Denizliler) ad›
verilmiş bu isim zamanla sadeleş-

tirilerek k›saca Denizli olarak”değiştirilmiş ve zaman›m›za kadar
bu şekilde gelmiştir.
Oldukça eski bir tarihe sahip
olan Denizli köyünde çeşitli tarihi
eserler bulunmakta. Bunlardan
baz›lar› ise şöyle:
Sar›çeşme: Denizli Köyü’ne Mollafenar› yönünden girişte, anayolun hemen alt›nda
yer al›r. Yap›m tarihi bilinmeyen bu çeşme en az 250-300
seneliktir. Önünde yalak bulunan çeşme oldukça yüksek bir
yap› olup hâlen daha kullan›lmaktad›r.
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5)ELB‹ZL‹KÖYÜ

Eskihisar

Kocaeli’ne 40 km, Gebze’ye
50 km uzakl›ktad›r. Durakl› köyüne bağl› bir mahalle olan Elbizli 1996 y›l›ndan sonra bağ›ms›z
köy oldu. Buras› 22 haneden
ibaret olup nüfusu son yap›lan
2009 say›mlar›nda 96’d›r. Gebze’nin en küçük köyü olan Elbizli’nin Ören mevkinde görülmeye
değer olan dörtbeş adet mağara
bulunmaktad›r.
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisindedir. Köyün
ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›ğa
dayal›d›r.

6)ESK‹H‹SAR
Kocaeli iline 45 km, Gebze ilçesine 6 km uzakl›ktad›r.
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisindedir...
Kocaeli’nin Gebze ilçesine
bağl› tatil beldesi. Köy, Bizans
ve Osmanl› mimarisini yans›tan
eserlerle bezelidir. ‹lçeye hakim
bir tepede kurulu Eskihisar Kalesi, Bizansl›lardan kalmad›r. Kaleyi Osmanl›lar da kullanm›şt›r.
Köy içinde görülmeye değer bir
diğer yer, ünlü ressam ve müzeci
Osman Hamdi Bey’in müze evidir. Burada yanyana iki ev var-

d›r. Beyaz olan› Osman Hamdi
Bey’in evi, diğeri ise, atölyesidir.
‹stanbul’dan 50 km., ‹zmit’
ten 45 km uzakl›ktaki Eskihisar’a
TEM otoyolu ile yar›m saatlik bir
yolculuktan sonra ulaş›l›nabilinmektedir. Çaml›ca’dan, Bayra68
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Osman Hamdi Bey’in evi

moğlu-Dar›ca Sapağ›na kadar
24 kilometrelik bir yol katedip,
Bayramoğlu turnikesinden otoyoldan ayr›larak Eskihisar-Feribot levhalar› istikametinde iskeleye gelirken, 50 metre kala sola
ayr›lan yolun sonras›ndaki asfalt

toprak giriş Eskihisar’a ç›kmaktad›r. Ya da eski D-100 Karayolu’nda Gebze-Eskihisar Sapağ›’ndan güneye dönülerek, yolun
güney taraf›nda yer alan ilk trafik
›ş›klar›na ulaşt›ktan sonra güneye
doğru düz devam edilince demir69
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yolu üzerinde yer alan köprü civar›na gelinilmektedir. Köprüden
hemen sonra sola dönülüp yol
tabelalar›na dikkat edilirse, Eskihisar’a giden yol rahatl›kla izlenebilmektedir.
Köyün ad›n›n nereden geldiği
ve geçmişi hakk›nda bilgi yoktur.
Eskihisarda gezip görülecek
yerler aras›nda ilk s›rada ünlü Türk ressam Osman Hamdi
Bey’in şuan müze olan evi bulunmaktad›r . Türk müzeciliğinin de
öncülerinden olan Osman Hamdi birçok ünlü eserini ( Kaplumbağa Terbiyecisi)bu evde yapm›şt›r. Eskihisar Kalesi ise köye
ayr› bir güzellik katmaktad›r. Bizanslardan kalma kalenin içinde
yaz›n birçok etkinliğe ev sahipliği
yapan bir anfi tiyatro mevcuttur.
Yazlar› Gebze Belediyesi’nin organize ettiği programlarda sinema şöleni, şiir geceleri, aş›klar
şöleni gibi birçok aktivite gerçekleşmektedir.

Eskihisar’da sahil boyunca irili ufakl› birçok bal›k restorant›,
çay bahçesi ve kafeterya bulunmaktad›r.

7)DURAKLI
Duraklı Köyü Gebze ilçe merkezine uzaklığı 46 kilometredir.
1990 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Duraklı Köyü’nün
toplam nüfusu 405 olup bu nüfusun yaklaşık 210’u Duraklı
Köyü’nün merkezinde geri kalan bölümü ise Elbizli, Eleşli ve
Kanallı mahallelerinde yaşamaktadır. Köy toplam 80 haneden
oluşmakta olup 40 hanesi merkezi mahallede geri kalanı ise
civardaki üç küçük mahallede
yaşamaktadır.
Duraklı’da köy nüfusu 1965
yılında 548, 1970 yılında 516.
1985 yılı nüfus sayımında 416.
1990 yılında 405dir. Bugün nüfusu 247’e düşmüştür.
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Duraklı Köyü’nün tarihi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Duraklı Köyü’nün
Kanallı mahallesinde bulunan
Romalılar Dönemine ait olduğu
belirlenen 2000 yıllık bir mermer
kaidenin var oluşu da bunu doğrulamaktadır. Duraklı olmasının
sebebi Osmanlılar Dönemi’nde
önemli bir durakyeri olmasındandır. Osmanlılar Dönemi’nde
Ortaasya, İran ve Arabistan’a
giden kervanyollarından birisi Gebze-Dilovası ve Yukarı
Hereke üzerinden birisi de kuzeyde Gebze’nin Camidüzü (şimdiki Ovacık), Karkaldı (Kargalı) ve
Duraklı yöresinden geçermiş.Bu
köylerden geçen Kervanyolcuları
gelip bu günkü Duraklı Köyü’nün
bulunduğu yerde duraklayıp, konaklarlar ve dinlenirlermiş. İşte
bu yüzden burada kurulan Türk
Köyüne Duraklı adı verilmiş.
Yakın bir tarihe kadar Duraklı
Köyü’nün Çevresinde bulunan
Hatipler, Ahatlı, Melemezli,
Tepemanayır, Elbizli, Eleşli ve
Kanallı gibi küçük köylerin tamamı Duraklı Köyü’ne bağlıydı burası toplam sekiz küçük köyden
oluşuyordu.

4 Temmuz 1987 tarihinde
çıkan bir kanunla Yarımca’nın
Körfez adı altında ilçe merkezi durumuna getirilmesi üzerine
Duraklı ve Hatipler köyleri ile
bu köylere bağlı bulunan Elbizli,
Eleşli, Kanallı, Ahatlı ve Melemezli
mahalleleriyle birlikte Mayıs 1988
tarihinde resmen Gebze ilçemizden ayrılarak yeni oluşturulan
Körfez ilçeye bağlandı.
Ancak yol bağları ve ticari ilişkileri Gebze ilçe merkeziyle daha
sıkı bir durumda olan köylüler
bu duruma itiraz ettiler, köylülerin isteği doğrultusunda 19
Mart 1989 tarihinde Duraklı ve
Hatipler köylerinde referandum
yapıldı. 297 seçmenin bulunduğu köyde 29 seçmen oy kullanmazken 260 seçmen Gebze’ye
bağlanma yönünde evet 4 seçmende hayır oyu kullandı.Duraklı
Gebzeye bağlandı.

8)HAT‹PLER
Kocaeli’ne 91 km, Gebze’ye
42 km uzakl›ktad›r. Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan›
içerisindedir. Hatipler ( Halk aras›nda Hat›plar) Köyü ilçemizin
en uzak birkaç köyü aras›ndad›r.
Hatipler Köyü’nün, kuzeydoğu
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yönünde Körfez ilçesinin Dikenli,
doğusunda yine Körfez ilçesine
bağl› Alihocalar köyleri ile bat›s›nda Kargal› Köyü, kuzeybat›s›nda Ahatl›, kuzeyinde Tepemanay›r Köyü ile güneyinde Durakl›
Köyü, güneybat›s›nda ise Durakl›
Köyü’nün Kanc›ll› ve Eleşli mahalleleriyle çevrilidir.
Hatipler Köyü’nün belli başl›
gelir ve geçim kaynaklar› tar›m
ve hayvanc›l›k olup süt üretimi,
f›nd›k ve kavak yetiştiriciliği, Hereke tipi hal› dokumac›l›ğ› ileridir. Köy orman yak›nlar›nda kurulu olup bazen odunculuktan da
gelir elde edilmektedir.
Hatipler’in belli başl› akarsular›, Gebze ile ‹zmit (merkez ilçe)’ in eski s›n›r›n› çizen
ve Kocadere, Ağva, Göksu, ve
Yeşilçay gibi isimlerle an›lan
Taşköprü Deresi, Yavaşl› Deresi, Hayg›r Dere, Orcanl› Deresi, Ökcedere, Gürgenp›nar› ve
Kaynarcasuyu say›labilir.
Önemli tepeler ise Kokarca
yükseği, Tabiye gözü yükseği ve
Aynas›rt› tepeleridir.
1965 y›l›nda Hatipler’in nüfusu (Tepemanay›r ve Ahatl›
mahallelerinin nüfusu da dahil
olmak üzere) toplam 695 idi. Bu

nüfus Tepemanay›r 1980’ lere doğru bağ›ms›z köy olduktan
sonra düştü ve 1985 y›l› nüfus
say›m›nda 441 olarak belirlendi.
21 ekim 1990 tarihli genel nüfus
say›m›nda ise bu köyün nüfusu
449 olarak saptand›. 1991 y›l›n›n sonunda Ahatl› mahallesinin
Hatipler’ den ayr›l›p bağ›ms›z bir
köy olmas›yla Hatipler’ in nüfusu
oldukça azald›. 2009 TÜ‹K verilerine göre Hatipler Köyü toplam nüfusu 302 kişidir.

HatiplerKöyü’nün
TarihiGeçmişi
Hatipler Köyü’nün yak›nlar›nda bulunan baz› kal›nt›lar köyün tarihi geçmişinin Roma ya
da Bizans’a kadar dayand›ğ›n
gösteriyor.
Hatipler Köyü’nün tarihi ise
pek eski zamanla› dayanm›yor.
Her ne kadar bu Köyün ne zaman ve kimin taraf›ndan kurulduğu kesin olarak bilinmese de
günümüzden yaklaş›k olarak 300
sene evveline 1700’lü y›llara
doğru kurulduğu söylenmektedi.
Bu köy ad›ndan da anlaş›ld›ğ›
gibi bugünkü ad›n› Hatip kelimesinden almaktad› Anlat›lan73
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lara göre bu köyde nam› büyük
bir imam (hatip) varm›ş.‹şte bu
imam (hatip) köy çocuklar›n dini bilgiler verip onlar› bu hususta sağlam yetiştirdiç için köyün
ad›na da Hatipler denilmiş ve
bu isim zaman›m›za kadar böyle
gelmiştir.
Hatipler Köyü’nde tarihi eser
niteliğindeki eski yap›lardan Bizansl›lar döneminden kalma olduğu söylenen köy yak›nlar›ndaki Çöklen çeşmesi say›labilir.
Yine Bizansl›lar döneminden
kalma olduğu söylenen Kokarca
yükseğindeki bir çeşme işgüzar
bir köylü taraf›ndan yak›n bir
zaman önce y›kt›r›larak hemen
yak›nlar›nda yerine başka bir
çeşme yapt›r›lm›şt›r. Ayr›ca köy
yak›nlar›ndaki kilise kal›nt›s›,
Deliklitaş önemli Bizans kal›nt›lar›ndan olup bir de yerli rumlara ait olduğu san›lan bir ağ›l
yerinin kal›nt›s› mecuttur. Köy
yolu kenar›nda bulunan Is›tmadede mezar› da ünlüdür. Müslüman mezar› olduğu belirlenen
bu mezar›n sahibinin

kim olduğu bilinmezken mezar
yak›n bir tarihte alt›n bulacağ›n›
zanneden definecilerin tahribat›na uğram›ş, daha sonrada bak›ma al›n›p düzeltilmiştir.
Yak›n bir zamanda köy yak›nlar›nda mermerden bir mezar kapağ› bulunmuştur. Yine Osmanl›
Dönemi’nden kalma olan ve yap›m tarihleri bilinmeyen 4 kuyudan üçü duruyor. Biri yağmurdan
y›k›l›p kaybolmuş.
Hatipler Köyü çevresindeki
kiliselik nevkinde bulunan mezar ve yaz›tl› taş jnemlidir.Dinsel törenler aç›s›ndan (sol taraf›
kopuk ) olan bu tap›nak taş›
1968 tarihinde ‹zmit müzesine
kald›r›lm›şt›r.

9)KADILLI
Kocaeli iline 65 km, Gebze ilçesine 20 km uzakl›ktad›r.
.Köyün Yediyer ve Kad› Çay›r›
ad›nda iki Mahallesi vard›r.Köy
çevresi koruluk ve ormanl›kt›r.

74

Gebze Rehberi

Belli başl› akarsular› Ovac›k-Kad›ll› s›n›r›n› çizen ve halk aras›nda Kocadere olarak bilinen Riva
çay›, Gazçay› deresi, Kad›çay›deresi ve Bostandere say›labilir.
Köyü çevreleyen önemli tepeleri
ise Mecit bay›r› Elmal›k bay›r› ve
Arap bay›r›d›r.
Köy güneyinde ve doğusunda Cumaköy arazisi ile Kuzeyinde Ovac›k Köyü ile Kuzey bat›s›nda Pendik’in Göçbeyli Köyü,
Güneybat›s›nda ise Tuzla’n›n Tepeören Köyü ve Gebze’nin Balç›k Köyü ile s›n›rl›d›r. Köy hafif
çukurluk alanda yer al›r.
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisindedir.Köyün
ekonomisi tar›m serac›l›k ve hay-

vanc›l›ğa dayal›d›r.ayr›ca Gebze
sebze üreticiler birliği ismi alt›nda
bir birlik kurulmuştur kurucu üyeler Ovac›k ve Kad›ll› halk›ndan
oluşmuştur. Birlik halen faaliyettedir Gebze’nin tüm köylerini
kapsamaktad›r
Kad›ll› Köyünün 1453-1455
y›llar›nda Gebze Büyük Osmanl›
Padişah› Fatih Sultan Mehmet
Han taraf›ndan yeni Türk Köyleri kurularak Kaza yap›ld›. Gebze
bölgesinde Kad›ll›, Denizli gibi
çok say›da yeni Türk köyü kurulduğu rivayet edilir. Ancak köyün
ilk olarak ne zaman ve kim taraf›ndan kurulduğu kesin bilinmemektedir..Ancak köyün ilk yerleşim yeri şu anki yeri değil Taşl›75
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tarla denilen mevkiindeki ahalisi
Türkmen olan köy yeridir.Taşl›tarladaki köy 650,680 y›l önce
kurulmuş olup yaklaş›k,550 sene
evvelde(1450 li y›llar) göçerek
Kad›ll› köyünü oluşturmuştur.
Köyün ad› zaten anlaş›lacağ› gibi Kad› kelimesinden gelmektedir.Rivayette Büyük Osmanl›
Padişah› Fatih Sultan Mehmet
Han taraf›ndan Kaza yap›lan
Gebze’de görevli Kad› bu köy-

de ikamet edermiş. Köye 2 km
mesafedeki Kad› Çay›r›nda da
yazl›k evi ve yahut av köşkü olduğundan da bazen oradada kal›rm›ş.‹şte Köyün ad› bu yüzden
Kad›l›l› yahut Kad›l› denmişsede
zamanla Kad›ll› şekline dönüp
günümüze kadar gelmiştir
1935’teki nüfusu 154 iken,
köyün 1965 y›l› nüfus say›m›na
göre toplam nüfusu sadece 197
idi. 1985 y›l› nüfus say›m› sonuç-
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lar›na göre köyün toplam nüfusu 362 olup bunlar›n 200 civar›
Kad›ll›’n›n merkezinde yer al›yordu. 21 Ekim 1991 tarihli nüfus
say›m›nda bu nüfus 429 olarak
belirlenmiş son TÜ‹K verilerine
göre 2009 itibariyle köy nüfusu
548’dir.

10)KARGALI
Kargal› Köyü, Gebze ‘ye bağl› bir olup ilçemizin kuzeydoğu

kesiminde istanbul s›n›r›nda yer
alan bir köyümüzdür. Bu köyün
Kocaeli’ne 75 km, Gebze’ye 38
km uzakl›kta olup ilçenin en uzak
köylerinden birisidir.Kargal› Köyü’nün güneyinde Yağc›lar, güneybat›s›nda Denizli, bat›s›nda
Mudarl› Köyü, kuzeyinde ‹stanbul’un Şile ilçesinin Değirmençay›r› Köyü, kuzeydoğu kesiminde
yine Şile’nin Kumca Köyü, doğusunda Hatipler Köyü, güneydo-
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ğusunda ise yine Durakl› köyleri
ile çevrilidir.

KARGALIKÖYÜNÜN
TARİHİGEÇMİŞİ

1985 y›l› nüfus say›m› kesin
sonuçlar›, göre bu Köyün nüfusu
514 olup, l990 y›l› nüfus say›m›nda ise bu nüfus bir hayli azalarak 450 olarak belirlenmiştir.
2000 y›l› nüfusu 517 ve 2009
y›l› sa›m›na göre 468’dir.

Anlaş›ld›ğ›na göre bu köyün
tarihi çok eski zamanlara dayanmaktad›r. Köyün çevresinde
Roma ve Bizans dönemlerine ait
mermer kaideler ve mezar yerlerinin bulunuyor olmas› antik çağlarda buralarda köy yerlerinin ya
da daha küçük yerleşim yerlerinin var olduğu kan›s›n› uyand›rmaktad›r.
Yap›lan araşt›rmalara göre
bugünkü Kargal› Köyü’nün günümüzden yaklaş›k 530 sene önce (Onbeşinci yüzy›l›n ortalar›n›
geçince) Fatih Sultan Mehmet’in

Köyün belli başl› gelir ve geçim kaynaklar›, tar›m ve hayvanc›l›ğa dayanmakta olup ayr›ca
köy Hereke tipi hal› dokumac›l›ğ›
da ileridir.
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisindedir.
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istanbul’u fethetmesinden sonra kurulduğu san›lmaktad›r. Köyün kurucular› kimlerdir, bu konuda hiçbir bilgi yoktur. Ancak
Kargal›, Köyü’nün mezarl›ğ›nda
bulunan ve üzerindeki tarihten
480 senelik olduğu anlaş›lan bir
Müslüman mezar›ndan bu Köyün ne zamanlar kurulduğu ortaya ç›kmaktad›r.
Fatih Sultan 1453 y›l›n da İstanbul’u fethettikten sonr askerlerine Gebze ve çevresinde yer göstererek aileleriyle birlikte buralara yerleştirmiş. Gebze’de birçok
Köyü de böylelikle kurulmuştur.
Bu köy onbeşinci yüzy›lda
Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan

vakfedilip mamur bir hale getirilerek bundan sonra da 150
akçelik kaza merkez Gebze’nin
idaresine bağlanm›şt›r.

KARGALI
ADININKAYNA⁄I
Kargal› Köyü’nün ad› san›ld›ğ› gibi “Karga”dan değil “Kar
kal›r” Kelime gelmektedir.Bilindiği gibi Kocaeli Bölgesi’nde ilk
kar izmit Keltepe’ye daha sonra
bölgesindeki Kayal› dağ›na ve
daha sonra Köyün bulunduğu
bölgeye yağmaktad›r. Köy bölgeye hakim, yüksekçe bir alanda
bulunduğu için yağan kar çabuk
erimeyip uzun süre kalmaktad›r.
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‹şte bu yüzden bu Köyün ad›na ilk
zamanlarda “Kar kal›r”denilmiş.
Bu isim çoğunlukla ayn› anlama
gelen “Kargal›r” şeklinde söylenmiştir. Daha sonralar› bu isim
zamanla (söyleme kolayl›ğ›ndan
dolay›) Kargal› olarak değiştirilmiş, böylelikle köy bugünkü ad›n› alm›şt›r. Onalt›nc› yüzy›lda bu
köyün yöreden geçen bir kervan
yolu üzerinde olduğu bilinir.

11)MOLLAFENAR‹
Mollafenari Köyü Kocaeli’ne
60 km, Gebze merkeze olup
kendi halk› haricinde d›şar›dan
fazla göç almamaktad›r.Köy kendi kendisini geçindirebilecek ve
her türlü ihtiyac› karş›layacak durumdad›r.Öyle ki Köyde Sağl›k
ocağ› bulunmaktad›r.PTT şubesi
bulunmaktad›r.
Mollafenari köyünün Tarihi
çok eskiye dayanmaktad›r.Köyün
ilk kuruluşu Mollafenari ile Pelitli
köyü aras›nda bulunan Türkmendere mevkiidir.Buraya yerleşen
köy halk› Şuanda bulunan köy
yerinden Kervanlar geçtiğinden

Kargal› Gebze ilçe merkezine
uzak kalmas›na rağmen oldukça
şansl›d›r. Zira Cumhuriyet Döneminde okul, cami, yol, su, elektrik, telefon gibi bir çok hizmete
kavuşmuştur.
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dolay› Tar›m ve Hayvanc›l›kla
geçinen köy halk› bu kervanlara
Ayran satmak için Türkmendere
mevkiinden gelip buralarda konaklam›şlard›r.Bu gidiğ gelişler
zamanla yerini Ufat tefek yerleşim mekanlar›na b›rakm›şt›r ve
böylece şuanki Mollafenarinin ilk
ad›mlar› at›lm›ş olmuştur..
Köyün ilk ad› “Ayran” dan
esinlenerek o günkü köylüler taraf›ndan Aren olarak belirlenmiştir. 1958 y›l›nda Tapu Kadasatro çal›şmalar› yap›lm›ş ve köyün
ad› Akviran olarak kay›tlara tescil yap›lm›şt›r.Akviran’dan sonra
köye Nahiyelik statüsü verilerek
Nahiyeye Mollafenari nahiyesi
denmiştir.Köyü ad› nahiyelikten
sonra tekrar değişmiş ve Molla-

fenari nahiyesinin Akören köyü
olmuştur.1960 l› y›llarda Köyde
Nahiye Müdürlüğü bulunmuş ve
Nahiye Müdürü Görev yapm›şt›r.
Daha sonra Türkiye’nin idari yap›s›nda Nahiyelikler kald›r›ld›ğ›ndan köy olarak kalm›ş ve köyün
ad›da Akören köyü olarak yeniden düzenlenmiştir.1991 y›l›nda
köyün birçok ismi olduğundan
(Aren,Ak vi ran,Akö ren,Mol lafenari)o günün muhtari ‹smail
Çelik taraf›ndan yap›lan müracaatlarla nahiyelik ismi olan Mollafenari ad› alt›nda tekrar kanuni
düzenleme yap›lm›ş ve köyün ad›
Mollafenari ad› alt›nda tek isim
olarak belirlenmiştir. Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan›
içerisindedir.
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Köyün nüfusu 1997’de 850,
2000’de 854 ve en son 2009
TÜ‹K verilerine göre nüfus artarak 963 olmuştur.
Köyün geçim kaynağ› eskisi
gibi tar›m ve hayvanc›l›k değildir.
Sanayi alan›n›n köye yaklaşmas›ndan dolay› geçim kaynağ› art›k Endüstriye dayal›d›r.Mollafenari Köyü Diğer köylerinde merkezinde bulunduğu için her türlü
ihtiyac› karş›layabilecek çarş›s›
bulunmaktad›r.Çarş› merkezinde
1948’den buyana benzin istasyonu ve 1865’den bu güne her
arad›ğ›n›z› bulabileceğiniz 3 adet
market hizmet vermektedir.

adland›r›lmaktad›r. Gebze’nin ilçe merkezine en yak›n olan köyüdür. Gebze merkezinin hemen
güneydoğusunda E-5 karayolundan 1500 metre güneyde, izmit
Körfezi’nden 3 km kuzeyde yer
alan Muallim Köyü’nün sağ›nda Dilovas›, kuzeydoğusunda
Tavşanl› Köyü, bat›s›nda Tübitak Marmara Araşt›rma Merkezi
arazisi, kuzeybat›s›nda ise Gebze
ilçemerkezi ile s›n›rl›d›r. Muallim Köyü’nün 1965 y›l› nüfus
say›m›na göre nüfusu 647 idi.
Bu nüfus 1985’te 650 civar›nda
seyretti. 1990 y›l› nüfus sonuçlar›na göre ise köy nüfusu 723
omarak belirlendi. 2000’li y›llarda nüfusu artan Muallim köyün
nüfusu l261 iken 2009 TÜ‹K verilerine göre 981’e düşmüştür.

12)MUALL‹MKÖY
Kocaeli’ne 45 km, Gebze’ye
7 km uzakl›ktad›r. Halk aras›nda
Mall›m ya da Mallum olarak da
82

Gebze Rehberi
Köyün ad›n›n nereden geldiği
ve geçmişi hakk›nda bilgi yoktur.
1990’l› y›llarda h›zla sanayileşme sürecine giren köyde geçim kaynağ› sanayi, çok aç da
olsa tar›m ve hayvanc›l›ğa dayanmakta.

13)MUDARLI
Gebze’nin en uzak köylerinden biri olan Mudarl› Köyü Kocaeli’ne 82 Km, ilçe merkezine
35 km mesafededir. Ormanl›k
bir alandad›r. ‹stanbul’un oksijen
kaynağ› olarak da tan›mlan›r.
Köy Gebze-Şile karayolunun
Mollafenari-Mudarl›
kesiminin
sonunda yer al›r..Son olarak
2009’da Adrese Dayal› Nüfus
Kay›t Sisteminde köy nüfusu
344 kişidir.
Günümüzde Ormanc›l›k ve
Serac›l›k başta gelir kaynaklar›.
Ayr›ca kömürcülükte gelişmiş
durumda.Bunlar›n yan›nda tar›m
ve hayvanc›l›kda gelir ve geçim
kaynaklar›d›r.Köyün Gebze’den
girişinde köy mezarl›ğ› vard›r.

MUDARLITAR‹H‹
Bu Köyün tarihi geçmişi oldukça eski zamanlara dayanmaktad›r. Köy yak›nlar›ndaki Safarl›

mevkiinde bir kilise yerinin kal›nt›lar›n›n bulunmas› yine civarlarda baz› küçük yerleşme izlerinin
bulunmas› buralarda Bizansl›lar
döneminde Hristiyan Rum Köyü’nün var olduğu sav›n› ortaya
ç›kar›yor.Ancak bu konuda hiç
kimsenin yeterince malumat› bulunmuyor.
Bu günkü Mudarl› Köyü ise
tahminen 15.yüzy›l›n ortalar›nda
(Fatih Sultan Mehmet döneminde) ‹stanbul ya da Trakya taraflar›ndan Mudarl› köyüne getirilenler taraf›ndan kurulmuştur.
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Mudarl› Köyü’nün ad› gibi
Mundarl› kelimesinden gelmiyor. Bu köyün ad› Arapça kökenli olup temiz ve pak (insanlar)
anlam›ndaki Mutahharal› ’dan
geliyor.Bu isim bir ara Meddaharl› veya Mudaharl› şeklinde de
söylenmiş ve en son olarak da
k›saca Mudarl› ad›n› alarak bu
isim zaman›m›za kadar gelmiştir.
Köyün bir zamanlar Muhteremli
ad›yla da bilindiği ve (Muhterem)
sözünün bu köyün insanlar› için
söylendiği de rivayet edilir.

14)OVACIK
Kocaeli iline 72 km, Gebze ilçesine 27 km uzakl›ktad›r.
‹stanbul park 15 dakikad›r. Her
ne kadar kocaeli’nin köyü olsa
da istanbul köye çok yak›nd›r.
Yaz aylar›nda gündüzleri s›cak
geceleri serin, k›ş›n ise yağ›ş ve
don olaylar› olmaktad›r. Çevresi
meşe ormanlar›yla kapl› şirin bir
köydür.
Kuzeyinde Mudarl› Köyü,
Pendik’in Göçbeyli Köyü, güneyinde Kad›ll› Köyü, doğusunda
Cuma Köyü ile çevrilidir.

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisindedir.
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Halk, tar›m ve hayvanc›l›kla
geçinmekte olup, içme suyu da
önemli bir gelir kaynağ›d›r. Ovac›k ‹çme Suyu ad›yla dolum tesisleri kurulmuş olup, suyun dağ›t›m› kurulan bir şirket taraf›ndan
yap›lmaktad›r.
Ovac›k Gökdağ menbaa suyu ünlü olup bu dağ 500 metre-

yi aşan yüksekliği ile Karakaya
tepesinden sonra bölgemizdeki
en yüksek tepedir. Ovac›k Köyü çevresindeki diğer tepeler ise
Mecit Belen tepesi ve Hocaoğlu
bay›r›d›r.
Köy çevresindeki akarsulara
gelince Balç›k Köyü’n› Çataltepe’den doğan Riva Çay› Ovac›k
Köyü’nden de geçer. 71.5 kilometrelik bu dere Beykoz’ Karadeniz ağz›nda denize kavuşur.
Hamamd› Yayla deresi ve Fokurgandere köy çevresindeki diğer
küçük derelerdir.
Köyün eski yerleşim alan›
küçük bir ovad›r. Düşman eziyetinden ve yağmalar›ndan dolay›
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m›şt›r. köy halk› sera ve sebzecilik yapmaktad›r. genç nüfus ise
çevrede bulunan sanayi kuruluşlar›nda işçi olarak çal›şmaktad›r.
Ovac›k Köyü’nün 1965 y›l›ndaki nüfusu sadece 266 idi. Bu
nüfus 1985 y›l›na gelindiğinde
321’e ulaş›rken köyün › 2000
y›l› nüfusu 455 olarak belirlendi.
Son TÜ‹K verilerine göre 2009
y›l› itibari ile Ovac›k köyü nüfusu
545 olarak tespit edilmiştir.
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisindedir. Köyün
ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›ğa
dayal›d›r.

1500 m kuzeyinde bulunan iki
s›ral› tepelerin aras›na yerleşmiş
ve köyü bu alana taş›m›şlard›r.
Yaklaş›k 600/700 senelik
bir tarihi vard›r. üç ayr› yerlerde
mezarl›ğ› bulunmaktad›r. birçoğunun mezar taşlar›nda isim yoktur. Köy halk›na manav denmektedir. Türklerin manav soyundand›r. Yani tamamen yerleşik,
üreten bir halkt›r.

Gebze’nin ilçe merkezine 11
km mesafede yer alan Pelitti Kocaeli’ne 55 Km uzakl›ktad›r. Pelitli Gebze’ye en yak›n köylerden
biridir.

Köy halk› Türklerin manav
soyundand›r. Bir çok adet gelenek ve göreneklerden etkilenmiş
şu an tamamen modernleşmiş
bir halktan oluşmaktad›r. köyde
genç nüfus çoğunluktad›r. orman
köyüdür fakat AB yasalar›na göre orman kesmek yasakland›r›l-

Kuzeybat›s›nda Mollafenari,
bat›s›nda Balç›k Köyü, güneydoğusunda Tavşanl› Köyü, güneybat› yönünde de Gebze ilçe
merkezi yer almaktad›r. Pelitli
Köyünün başl›ca geçim ve gelir
kaynağ› tar›m ve hayvanc›l›kla
fabrika işçiliğidir.

15)PEL‹TL‹KÖYÜ
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Gelelim Bugünkü Pelitli Köyüne Günümüzden yaklaş›k olarak 350 sene evvel bu yöreye
yerleşen Türkler taraf›ndan kurulmuştur. Daha sonra Çoklucak Köyünün ahaliside bu köye
göçerek yerleştiler. Köyün ad›n›
çevresindeki Relit ağaçlar›ndan
ald›ğ› söylenmektedir.. Şimdi
pelit ağac› oldukça azalm›ş olup
sadece Mollafenari Köyü’nün istikâmetinde mezarl›k çevresinde
bulunmaktad›r.
Köyün ad›n›n nereden geldiği
ve geçmişi hakk›nda bilgi yoktur.

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi
etki alan› içerisindedir. Köy tümüyle çerkez as›ll›d›r.

16)TAVŞANLI
Tavşanl›, Gebze ilçemizin en
büyük köylerinden birisi olup bu
köy, Kocaeli’ne 45 Km, Gebze ilçe merkezinden uzakl›ğ› 7
km.dir. Köyün ad›n›n nereden
geldiği ve geçmişi hakk›nda bilgi
yoktur.Tavşanl› köyü, Eskihisar
ve Muallimköyden sonra ilçenin
merkeze en yak›n köyüdür.
Tavşanl›’n›n1844’teki nüfusu
310 iken1935’teki nüfusu sa-
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dece 493 idi. 1965’teki nüfusu
820’ye ulaşt›. Bu nüfus 1985’te
iki misli artarak 1596 olarak belirlendi. 1990 say›m›nda 2073’e
ç›kan köyün nüfusu 1997’deki say›mda biraz gerileyerek
2034 olarak belirlendi. Köy
2000’de 5375 nüfusa çç›karkan
son 2009 TÜ‹K verilerine göre
2383’e düştü.
Köyün gelir ve geçim kaynaklar› başta fabrika işçiliği olup, tar›m ve hayvanc›l›k neredeyse bitmiş durumdad›r.
Köyün belli başl› akarsular›
Atabay Fabrikas›n›n arkas›ndan
(Muallimköyü arazisine geçerek)
‹zmit Körfezine dökülen Atabayl›
deresi, Ball›kayalar havzas›n› sulayan Ball›kayalar deresi, yine
bu çevrede bulunan Deli dere.
Gürlek Dere(Şeytan Dereside denir.), Kayal› dere, P›narc›k deresi,
Sarpdere ve Suç›kan dereleridir.
Esasen ‹zmit Körfezinin kuzeyinden Marmara Denizine dökülen
en büyük akarsu olan Dilderesi
Tavşanl› köyünün arazisi içerisinden doğup 17km. kadar güneydoğu istikametinde yol almakta
ve Diliskelesi burnunda denize
kavuşmaktad›r. Tavşanl› köyündeki belli başl› tepeler ise Ball›-

kaya kanyonlar›, Balaban tepesi
ve Zeytinbay›r› s›rtlar›d›r. Köyde
üçtepeler mevkiide vard›r.
Tavşanl› köyü Ball›kayalar
Kanyonu ile yerli yabanc› turistlere ev sahipliği yapmakta. Sanayileşen çevre içerisinde böyle bir
doğa harikas›n› bar›nd›rmaya çal›şan köyde ayr›ca çeşmeler diye
adland›r›lan ve içerisinde eski tarihi mezarlardan yap›lan çeşmeler bulunmakta.
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisinde olan Köyün ekonomisi çoğunlukla sanayiye daanmakta. Köyde tar›m ve
hayvanc›l›ktan geçinen aile say›s›
bir elin parmaklar›n› geçmez.

16)TEPEMANAYIR
Tepemanay›r Köyü Gebze’
nin en uzak Köyü Kocaeli’ne 70
km, Gebze’ye 52 km uzakl›ktad›r.. Tepemanay›r bat›s›nda Şile’
nin Çengilli Köyü ile, Kuzeybat›s›nda Şile’ nin Ağaçdere Köyüyle,
kuzeyinde yine Şile’ nin Sortullu
Köyüyle, doğu ve güneydoğusunda Körfez ilçenin Dikenli Köyüyle güneyinde Gebze’ nin Hatipler Köyüyle, Güneybat›s›nda ise
Ahatl› Köyüyle s›n›rl›d›r.
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Köyün belli başl› gelir ve geçim kaynaklar› tar›m ve hayvanc›l›k, bir de Hereke tipi hal› dokumac›l›ğ›d›r. Çevresi ormanlarla
kapl›d›r.
Tepemanay›r’›n çevresi dağlarla çevrili olup köy çukurluk bir
alanda bir tepenin eteğindedir.
Köyün belli başl› akar sular› Gümüşdere, Ball›kaya Deresi (Tavşanl›daki değil ), Çataktere ve Kocadere olarak bilinen Ağva Deresi
say›labilir. Bu dere Tepemanay›r
bölgesinde Gebze ile Körfez ilçenin s›n›r›n› çizer. Tepemanay›r’›n
önemli tepeleri ise Maltepe ile Tepe Geyiği (Tepesi) dir.
Ilçe merkezine çok uzak olduğundan çok az kimsenin uğrak

yeri olan bu köyde görülmeye değer öyle güzellikler vard›r ki bunlar›n baş›nda da Ball›kaya gelir.
Ball›kaya, Tepemanay›r’ a dört
kilometre mesafededir. Ball›kaya
ile köy yak›nlar›ndaki Apakaya’da
doğal bir mağara bulunuyor. Köy
yak›nlar›nda ayr›ca Bal›ktaş›,
Gökbiyent ve Kuşlup›nar ile Arnavutkayalar› önemli doğal güzelliklerdir. Tepemanay›r arazisinde
bulunan Ç›ng›rakl› kuyu Köyün en
gözde yerlerindendir. Derinliğinin
ne kadar olduğu bilinmeyen ve
tamamen kayal›k olan bu kuyuya
at›lan bir taş›n ald›ğ› yol boyunca
ç›kard›ğ› seslerden dolay› buraya
Ç›ng›rakl› kuyu ad› verilmiş.

Tepemanayırı
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Denizden yüksekliği 220 metre olan Tepemanay›r Köyü bir tepenin eteklerinde olduğu için bu
isimle al›r. Ahatl› ve Yağc›lardan
sonra Gebze’ nin en küçük Köyü
olan Tepemanay›r’›n 1985 y›l›
nüfus say›m›na göre nüfusu 268
iken bu nüfus 2000 y›l› say›m›nda azalarak 203’e kadar düştü.
20009 y›l›nda yap›lan say›mda
ise nüfus 210’a ç›km›şt›r.
Tepemanay›r Köyü’nün tarihi
geçmişe çok eski zamanlara dayanmaktad›r. Bu Köyün ilk olarak Roma veya Bizansl›lar Dö-

neminde kurulduğu anlaş›lmaktad›r. Köyün doğu istikâmetinde
bulunan Tepe Geyiği mevkinde
şamdan denilen yerde Bizansl›lar’ a ait olduğu san›lan bir H›ristiyan mezarl›ğ› var.
Bugünkü Tepemanay›r kuruluşu ise günümüzden yaklaş›k
olarak 280 ya da 300 y›l önce
kurulduğu san›lmakta
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisindedir.
1994-2009 seçimlerinde Akif
Bay›r muhtarl›k yaparak 20 y›ll›d›r köy muhtarl›ğ›n› yürütmekte.
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17)YA⁄CILAR
Yağc›lar Köyü Gebze ilçemizin kuzeydoğu yönünde yer
almakta olup ilçe merkezine
uzakl›ğ› 35 kilometredir. Köy eski Gebze-Şile yolu üzerinde yer
almaktad›r. Yağc›lar kuzeyinde
Kargal› Köyü, kuzeydoğusunda
Durakl› Köyü, doğusunda Körfez
ilçesi Kutluca Köyü, güneyinde
Tepecik Köyü ve güneybat›s›nda
Denizli köyleri ile s›n›rl›d›r. Köyün çevresi tamamen ormanlarla
kapl› olup köy çukurluk bir alanda yer almaktad›r
Gebze’nin en küçük köylerinden birisi olan Yağc›lar›n günümüzdeki nüfusu
180 kişi olup, köyün nüfusu
1965 y›l›nda 198 kişiden ibaretti.
1970li y›llarda Gebze ve izmit gibi
şehirlere başlayan göçler yüzünden Köyün nüfusu 1980 y›l›nda
178’ e düştü. 1985 y›l›nda 36 hanelik olan köydeki bu nüfus 172,
son 2000 y›l› nüfus say›m›nda ise
203 kişi olarak belirlendi.

YA⁄CILAR
ADININKAYNA⁄I
Köyün ad›n›n nereden geldiği
ise osmanl› zaman›nda savaşç›la-

ra ok yay› imalat› burada yap›lmak da imiş savaş bittikten sonra buralara yerleşen yeni çeriler
mand›ralar kurarak yağ üretmeye başlam›ş yayc› köyden sonra
yağc›lar ismini alm›ş
Köyün gelenek ve görenekleri içinde en büyük özelliği kurban
bayram› ve Ramazan bayramlar›
Kargal›, Orhanl› Yağc›lar köyleri
aras›nda bayram›n her günü s›ra
ile kutlan›r ve bu köyler bir birlerine giderler. Yemekleri tipik
Türk usulüdür.
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alan› içerisindedir.
Köyün ekonomisi tar›m ve
hayvanc›l›ğa dayal›d›r.
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Gebze’nin
SosyalveEkonomikYapısı*
tur. Geriye kalan 112
kişi yani nüfusun %33’ü esnafl›k,
amelelik, hizmetçilik yapmakta
veya kamu hizmetinde istihdam
olunmaktayd›.
Köylerde çal›şan nüfusun
%72.3’ü (886 kişi) hububat ekimi veya bağ ve bahçe işleri ile
iştigal etmekteydi. Tarla ürünleri üretiminde amele olarak çal›şan rençperleri ve hayvan yetiştiriciliği yapanlar› da katarsak
bu oran %85.8’eye (1051 kişi)
yükselmektedir. Çal›şan nüfusun
%11.8’i (145 kişi) ise deniz taş›mac›ğ›nda çal›şmaktad›r. Sadece Hereke* karyesinde ad› geçen
“işçi”lerin de dahil edildiği 7 kişi
ile birlikte bir sanayi dal›nda çal›-

EkonomikYap›
Osmanl› döneminde, Gebze’nin ekonomisi ağ›rl›kl› olarak
ziraate dayanmaktayd›. Bölgenin
ticaret yolu üzerinde bulunmas›ndan ve Payitahta yak›nl›ğ›ndan
dolay› ticaret ve sanayi de önemlidir. ‹ç kesimlerde hububat üretimi hakimken, ticaret yolu üzerindeki ve denize yak›n yerleşim
birimlerinde bağ ve bahçeciliği
gelişmiştir. 19. Yüzy›l›n ortalar›nda, kaza merkezinde çal›şan
faal nüfusun %67’si(228) doğrudan ziraat ile iştigal etmekteydi.
Geçimini sadece hayvan yetiştiriciliğinden sağlayan hiç kimse
yoktu. Ayn› şekilde, doğrudan
ticaretle uğraşan hiç kimse yok-

* Bu bölümdeki yaz›lar›n haz›rlanmas›nda Hüseyin Ukuşlu’nun “Kentleşme ve
Sağlık Hizmetleri Sunumunda Gebze Örneği” tezinden yararlan›lm›şt›r.
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şanlar›n oran› %1.8 (22 kişi)’dir.
Geriye kalan %0.8 oran›na sahip
10 kişi ise kasap. bakkal gibi esnaf veya kamu görevlisi olarak
çal›şmaktad›rlar.
Gebze’nin diğer pazarlar ile
bağlant›s› karayolu yan›nda deniz
yolu ile yap›lmaktayd› Özellikler
Deniz k›y›s› olan köylerde deniz
taş›mac›l›ğ› gelişmiştir. Osmanl›
döneminde Gebze’ye bağl› Tuzla, Dil ve Eskihisar iskeleleri dönemin deniz ticaretinin yap›ld›ğ›
başl›ca yerleşim yerleriydi.

Gebze’deZiraat
Köyler ağ›rl›kl› olarak hububat üretimi yaparken, kaza
merkezinde ise bağc›l›k öne ç›kmaktayd›. Bununla birlikte ticaret yolu üzerinde kurulu bulunan
ve d›ş pazarlara daha aç›k durumda olan köylerde de bağ ve
bağc›l›k ağ›rl›kl›d›r. Kaza merkezinde 8.331,5 dönüm. köylerde
39.203,5 dönüm. toplam olarak

da 47.535,5 dönüm arazi tarla ürünleri üretimine ayr›lm›şt›r.
Ancak üretim teknolojisinde ve
tekniklerinde yetersizliklerin de
etkilemesi ile bu arazinin önemli bir k›sm› her y›l nadasa ayr›ld›ğ›ndan, her sene ekim yap›lan
arazi mevcut ekim arazisinin ancak yar›s›na yak›n› olabilmektedir. 1845 y›l› için zirai üretime
ayr›lan arazinin 21.087 dönümünü nadasa ayr›lm›ş ekim yap›lamayan arazidir. Bu ise toplam
ekim alanlar›n›n %44,2’sine karş›l›k gelmektedir.
19.yüzy›l›n bu döneminde
bölgede tarla ürünlerinden buğday, burçak, yulaf, bamya, enginar ve üzüm üretilmekteydi.
Tah›l üretimi yan›nda enginar
üretimi Gebze kaza merkezinde
önemli bir yer tutmaktad›r. Bunlar›n yan›nda dut ve kiraz bahçeleri ile zeytinlik alanlar› önemli
bir miktara ulaşmaktad›r. Tuzla,
Hereke, Dar›ca ve Tavşanl›’da
bağ ve bahçelerin dönüm olarak
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lu bulunan köylerde hayvanc›l›k
yayg›n ve önemlidir. Dönemin
Pelitli köyü meralar›, Tavşanc›l,
Denizli ve Akviran köyleri hayvanc›l›k için elverişli yerleşim
yerleridir. Bu dönemde toplam
olarak 3.683 adet büyükbaş hayvan vard›r. Bunun sadece 388’i
kaza merkezinde olup geriye kalanlar›n›n da büyük bir k›sm› kaza merkezinin kuzeyinde yer alan
köylerdedir. Ayn› şekilde, toplam
6.867 koyunun 5.895 adedi
köylerdedir. Ar› yetiştiriciliği de
dikkate değer bir durumdad›r.
Beş köy d›ş›ndaki bütün köyler
ar› yetiştirmeyle uğraşmaktad›rlar. Toplam olarak 468 ar› kovan›n›n bulunduğu kazada bunun
129 adedi kaza merkezindedir.

yükünü tah›l ekilen arazi miktar›n› aşmaktad›r.

Gebze’deHayvanc›l›k
Denizden ve ana ticaret yolundan daha uzak bölgede kuru-

Gebze’deSanayi
Gebze 19.yüzy›la kadar küçük sanayi işletmelerinin varolduğu bir yerleşim birimidir.
Gebze kaza merkezinde varolan
sanayi ürünlerini işleyen küçük
ölçekli işletmeler demirci, yemenici, doğramac›, attar, kalayc›,
semerci, debbağ ve keçeci esnaf›ndan oluşmaktad›r. Gebze kaza
merkezi ve özellikler baz› köyleri,
d›ş pazarlara da hitap eden bir
94

Gebze Rehberi
üretim yap›s›na sahiptir.
Büyük işletme niteliğinde kurulan ilk tesis bir devlet işletmesi
olan Hereke Mensucat Fabrikas›d›r. XIX.yüzy›l sonlar›nda kazan›n en önemli gelir kaynağ›
Hereke Dokuma Fabrikas›’yd›.
Bu fabrika 1843 y›l›nda Sultan
Abdülmecit döneminde Serasker
R›za Paşa’n›n yard›m› ile Ohannes ve Boğos Dadyan kardeşler
taraf›ndan 50 pamuklu ve 25
ipekli tezgahla işletmeye aç›lm›şt›r, yap›n›n tapusu 1845 y›l›nda
Sultan Abdülmecit’in üzerine
tescil edilmiş. 1891 y›l›nda 100
yeni tezgâhla fabrika genişletilmiş. 1894 y›l›nda ise fabrikadan
elde edilen ürünler ülkenin her
taraf›na gönderilmeye başlam›ş.
1910 senesinde ise Dar›ca’da
yabanc› bir şirket taraf›ndan Türkiye’nin ilk çimento fabrikas› kurulmuştur. 1911 y›l›nda Rus’lara
Eskihisar’da Türkiye’nin ikinci
çimento fabrikas› yapt›r›lm›şt›r.
Daha sonra bu fabrika güvenlik
nedeniyle y›kt›r›lm›şt›r. Gebze’de
başka tesisler de kurulmuştur.
Tavşanc›l karyesi aşağ› iskelede
hububat ve un değirmen imiş.
Kalburcu köyünde un fabrikas›,
Eskihisar köyünde çimento fabri-

kas›, Sultan Orhan mahallesinde
değirmen, Tuzla’da üç adet tuğla, kiremit ve çini fabrikalar› ve
Ayd›nl›’da kurulan un değirmeni
19.yüzy›l sonu ile 20.yüzy›l baş›nda bölgede faaliyete geçen
büyük işletmelerdir.

Gebze’deTicaret
Gebze Dersaadat’ten Anadolu’ya uzanan kara ticaret yolu üzerinde yer alan bir kazad›r.
Üsküdar’dan başlayan ana ticaret yolu, Maltepesi, Kartal, Pendik, Tuzla karyeleri yolu ile yani
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Gebze’ye ulaşmaktayd›. Buradan
da Dil ‹skelesi, Hereke yolu ile
‹zmit’e var›lmaktayd›. Karayolu
ulaş›m›nda da Gebze bir konak
konumundayd›.
Üsküdar’dan kalkan ticaret
kervanlar›n›n ilk, Anadolu’dan
gelenlerin ise son durak yeri olan
kaza konumuna sahiptir. Bu yüzden d›ş bölgelere mal ve hizmet
aktar›m›na imkan veren düzenlemelere yer verilmiştir. Kervansaraylar ve hanlar yap›lm›şt›r.
Nitekim, 18.yüzy›lda mevcut kervansaraylar›n yan›nda yirmi dört
adet büyüklü küçüklü han bulunmaktayd›.
Osmanl› döneminde iç ve d›ş
ticaret Gebze’de sadece karayolu
ile yap›lmamaktayd›. Doğrudan
deniz yolu yan›nda kara ve denizyolu bağlant›l› ticaret de bölgede
bulunmaktayd›. Dar›ca, Hereke,
Tuzla, Eskihisar, Kartal ve Dil iskelesi bölgede deniz ve kara ticaretinin buluştuğu yerlerdi. Bu
iskelelerden sadece iç ticaret yap›lmamakta, Avrupa ve Karadeniz’de ticaret gemileri gidip gelmekteydiler. Al›n›p sat›lan mallar
aras›nda ağnam(koyun), hububat
ve kereste ön s›ralar› tutmaktayd›. Gebze’ye bağl›yken Da-

r›ca, Tuzla, Hereke ve Tavşanc›l
gibi yerleşim yerlerinde çal›şan
faal nüfusun yaklaş›k %12’sinin
gemicilikte faaliyet göstermesi
ticaretin bu bölgelerdeki gelişmişliğinin bir göstergesidir. Kaza
merkezine yak›n olan Tuzla, Dar›ca, Hereke ve Tavşanc›l yerleşim yerlerinin ekonomik aç›dan
gelişmesi, buralarda yap›lan ticaretin bir sonucudur. 1844/45
y›l› kay›tlar›na göre söz konusu

köylerde çal›şan nüfusun %12’sinin gemicilikte faaliyet göstermesi bu sonucu desteklemektedir.
a) Nüfus
Gebze’nin Osmanl› döneminde kaza s›fat›n› hak etmesi sadece
onun idari aç›dan önemiyle aç›klanamaz. Gebze Osmanl› Döneminde hem bir iktisadî hem de bir
kültür merkeziydi. 1844-45 y›l›
kay›tlar›na göre Gebze orta büyüklükte bir kazad›r. Kaza merkezinde beş mahallede, toplam 371
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hanede 1855 nüfus vard›r. Mevcut mahallerden Güzeller Mahallesi 500 nüfusuyla en fazla nüfusa sahip yerleşim birimidir. Buna
Mustafa paşa Mah.(390), Sultan
Orhan Mah.(385), Hac› Halil
Mah.(320), Küçükmescit Mah.
(140), Karabakkal Mah.(120) takip eder. Mevcut mahallelerden
en büyüğü yaklaş›k beş yüz nüfusa sahip olan Güzeller mahallesidir. Sonra s›ras› ile Mustafa Paşa
mahallesi ve Karabakkal mahallesi gelmektedir.
b) Yerleşme
Gebze, Gazi Mustafa Paşa taraf›ndan kurulmuş ve imaret etkisi ile birlikte h›zla müslüman yerleşimine sahne olmuştur ve Osmanl› Devleti’nin kuruluşundan
son dönemine kadar nüfus art›ş›
yaşanm›şt›r. Mevcut üretim ve
taş›ma teknolojisinin imkanlar›,
tahsisler politikas›, t›mar sisteminin ihtiyaçlar› ve devletin bu doğrultuda uygulad›ğ› politikalardaki sebatkarl›ğ›
şehir nüfusundaki y›ğ›lmalar›n ve k›r nüfusun
kent nüfusu karş›s›nda
yükselmesinin ard›nda
yatan sebeplerdir.

Gebze kazas›nda nüfusun daha
çok k›rsal alanlarda yoğunlaşt›ğ›n›
çok rahatl›kla görülmektedir. Nitekim 1844-45 y›l› verilerine göre yirmi köyün sahip olduğu nüfus
1.492 hanede 7.460’t›r. Bu köylerin içerisinde o y›llarda Gebze’ye
bağl› Tuzla, Dar›ca ve Tavşanc›l’›n
toplam nüfusun %45’e sahiptir.
Bu da Osmanl› Döneminde nüfusun özellikle bu üç k›rsal alanda yoğunlaşt›ğ›n› göstermektedir.
1863’te Gebze’nin toplam nüfusu 9.315’dir. Bu rakam›n 7.465
kişisi Müslüman olup geriye kalan 1.850 kişisi Tuzla ve Dar›ca
köylerinde yaşayan gayrimüslimlerdir. Tuzla ve Dar›ca, Bizans
döneminden kalan gayrimüslim
köyleridir. 1863 y›l›nda Tuzla’da
185, Dar›ca’da da 410 Müslüman yaşamaktad›r.
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Gebze nüfusunda 19.yüzy›l
sonlar›nda ve 20.yüzy›l başlar›nda
önemli bir art›ş olmuştur. Bunun
en önemli nedeni 1877-1878
Osmanl›-Rus Savaş› sonras› ve
1912 Balkan Savaş› sonras› yaşanan göçlerdir. Bununla birlikte
19.yüzy›l sonlar›nda gayrimüslim
nüfusunun Anadolu’nun bat›s›na
doğru gözlenen nüfus hareketinin
de etkisi bulunmaktad›r.
Nisan 1924 tarih ve 491 say›l›
Mülga Teşkilât› Esasiye Kanunun
98’nci maddesi gereğince kald›r›lm›şt›r. Bu kanun vilayet, kaza, nahiye ve köy birimlerinden
oluşun dörtlü bir idari düzen getiriyordu. Ayn› zamanda bu değişikle ‹zmit, Kocaeli Vilayeti’nin
merkezi oldu. Gebze de birer

a)Gebze’de‹dariYap›
Gebze, 1916 y›llar›na kadar
‹stanbul’a bağl› bir kaza konumundayd›. Nihayet 1923 y›llar›na gelindiğinde bu yap› değiştirilerek Gebze ‹stanbul’dan al›narak Kocaeli vilayetine verilmiştir.
Osmanl› Sancak düzeni ise 20
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(kaza) ilçe olarak Kocaeli’ne bağland›. Bu dörtlü düzenin getirilmesiyle Gebze’nin 4 adet Nahiye, 30 adet köyü bulunmaktayd›.

b)Gebze’de
EkonomikYap›
Cumhuriyet döneminde Gebze’nin ekonomisi, sanayi ve ticaret, tar›m, hayvanc›l›k, sebzecilik
ve meyvecilik, taş›mac›l›k ve turizmden oluşmaktad›r.1960’dan
buyana özellikle 1980’li y›llardan sonra h›zla sanayileşen ve
kentleşen bir yer olan Gebze’deki çal›şanlar›n çoğunu doğal olarak ücretliler oluşturmaktad›r. Nitekim, 1981 y›l›nda kendi baş›na
çal›şanlar›n oran› %21,2 iken, bu
oran 1990 y›l›nda %34.06’a ç›km›şt›r. Yine1981 y›l›nda ücretlilerin oran› %63.2 iken, 1990
y›l›nda %65’e ç›karken; işverenlerin oran› %8.4’ten %0.94 düşmüştür.

c)Gebze’de
SanayiFaaliyetleri
Gebze, sanayi faaliyetlerinin
en h›zl› geliştiği bir ilçedir. Bugün Gebze’nin ekonomisi ağ›rl›kl› olarak sanayi dayan›r. Bu-

gün Türkiye’nin en büyük Sanayi Kuruluşundan bir çoğu Gebze
bölgesinde bulunmaktad›r.
Gebze ilçesi sanayide en parlak devresini Cumhuriyet döneminde yaşam›şt›r. Cumhuriyet
döneminde ilk kurulan Sanayi
kuruluşu, Çay›rova Cam Fabrikas›d›r. 1961 y›l›nda kurulmuştur.
Bugün Gebze’nin ekonomik hayat›nda rol oynayan kurumlar:
Gebze Küçük Sanayi Sitesi: Gebze Küçük Sanayi Sitesi,
1973-77 y›llar› aras›nda belediye
başkanl›ğ› yapm›ş Ziya F›rat’›n
girişimleriyle kurulan Gebze Küçük Sanayi Sitesi Kooperati’nin
1975 y›l›ndan 1986 y›l›na kadar
yapt›ğ› mücadeleler sonucunda temeli at›labilmiştir. Temeli
1986 y›l›nda at›lan Küçük Sanayi Bölgesi, 1991 y›l›nda tamamlanabilmiştir. Bünyesinde 218
işyeri bulunduran Küçük Sanayi
Sitesi, 49 bin 500 metrekarelik
kapal›, 19 bin 500 metrekarelik
aç›k alana sahiptir.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi(GOSB): Gebze’nin
Kuzey kesiminde, ilçe merkezine
6 km. mesafede kamulaşt›r›lan
230 hektar bir alan üzerinde yer
alan GOSB, ayn› zamanda Tür99
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kiye’nin en büyük organize sanayi bölgesidir. Temeli 12 Kas›m
1988 tarihinde zaman›n başbakan› Turgut Özal taraf›ndan at›lan GOSB, büyüklükleri 4500 ile
90 bin metrekare aras›nda alan
90 sanayi kuruluşunu kapsamaktad›r. Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nin amaçlanan hedefler:
1.Bölgede “işsizlik sorunu”
giderek azalacak,
2.Yabanc› Sermayenin Türkiye’de yat›r›m yapmas›na kolayl›k
kazand›r›lacak,
3.Sanayi tesislerinin yerleşmesindeki düzensizliği ortadan
kald›racak,

4.Çevre kirliliğine yol açmayacak örnek bir ar›tma düzeni
getirilecek,
5.Modern bir yerleşim ve işletme düzeni ile çarp›k gelişmeler
önlenecek ve bölgeye bir güç kazand›r›lacak,
6.Ortak altyap› sanayi kuruluşlar›n› rahatlatacak, kârl›l›ğ›
artt›racak, d›ş ve iç pazarlarda
rekabeti güçlendirecek.
Teknoloji ve sanayileşmenin
yoğun yaşand›ğ› bölgede, kalk›nan ekonomilerinin taban›n›
oluşturan küçük ve orta ölçekli
sanayi işletmeleri’nin geliştirilmesi ve desteklenmesi amac›yla
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
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Geliştirme ve Destekleme ‹daresi
Başkanl›ğ› (KOSGEB) kurulmuştur. Gebze ekonomisi ve ticaretinde rol oynayan kurumlardan
biriside (GTO)Gebze Ticaret
Odas›’d›r.

d)Gebze’deTar›m
veHayvanc›l›k
Gebze’de Sanayiden sonra,
tar›m ve hayvanc›l›k sektörü gelir. Yörede özellikler Kuru Tarla
Ziraat› yap›lmaktad›r. 2008 y›l›na kadar Gebze’de merkez ilçeye bağl› 25 köy vard›r. Bu köylerde yaşayan halk, daha ziyade
tar›m ürünleri yetiştirir. Halk›n
diğer geçim kaynağ›n› bağc›l›k,
bahçecilik teşkil etmektedir. Ke-

ten tar›m› Gebze’nin baz› köylerinde çok ileri düzeydedir. Zeytincilik ise 1950’li y›llara nazaran
epey gerilemiştir. Bunda zeytinlik bahçelerinin parsellenip sat›lmas› etkin olmuştur. Hayvanc›l›k sektöründe ise, mera ve besi
hayvanc›l›ğ› yap›lmaktad›r.

e)Gebze’deTurizm
Gebze ve çevresi doğal güzellikleri ile ilgi çeken şirin bir dinlenme yerlerine sahiptir. Gerek
tarihi eserleri gerekse körfez şeridindeki turistik yerleri aç›s›ndan
oldukça zengin bir turizm potansiyeline sahip Gebze’de bu potansiyeller değerlendirilememektedir.
Gebze’de Eskihisar Kalesi, Fatih
Sultan Mehmet Otağ›, Demirciler Konağ› (Demirciler Köyü’nde
bugün bu köy Gebze’den ayr›lan
Dilovas›’nda kalm›şt›r.), Anibal
An›t Mezar›, Çoban Mustafa Paşa
Camii, Osman Hamdi Bey Müzesi gibi önemli tarihi yerler olduğu
gibi, turistlerin görmek gezmek,
eğlenmek için tercih edecekleri
Eskihisar Köyü, Bayramoğlu, Dar›ca gibi şirin köşeleri de mevcuttur. Ayr›ca Tavşanl› Köyü’ndeki
tabiat park› ve doğal sit alan› ilan
edilmesi; Ball›kayalar Vadisi, De-
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muştur. Kara, deniz ve demir
yolu ulaş›m› ile her yöne bağl› oluşu, sanayinin yerleşmesi
ve h›zla gelişmesi, h›zl› nüfus
art›ş› ve diğer sebeplerle Türkiye’nin her yan›ndan göç
alan yerleşme yeri olmuştur.
Yerli halktan çok, göçlerle
yoğunluk kazanan yeni nüfus
yap›s›, kozmopolitik bir kültür yap›s›na sahiptir.
Bir sonraki alt bölümde
ise Cumhuriyet döneminde
Gebze’nin kentleşme süreci
y›llar itibari ile incelecektir.

nizli Göleti, Dar›ca Kuş Cenneti
turizm aç›s›ndan önemli bir yer
tutmaktad›r.
Cumhuriyet dönemi ile birlikte kentin nüfus oran›, beraberinde getirdiği sosyal ve kültürel
yap›lanma, kente yeni bir kimlik
kazand›rm›şt›r. Asya ve Avrupa
k›talar›n›n giriş ve ç›k›ş kap›s›nda
bulunan Gebze, günümüzde de
bölgenin en h›zla gelişen, dolay›s›yla sosyo-kültürel yap›s›nda h›zl› değişim görülen bir merkezdir.
Gebze, her zaman d›ş temas›
çok olan bir kent hüviyetinde ol-

a) 1950 Öncesi
Kentleşme
1950 öncesi Cumhuriyet döneminde Gebze, ne ekonomik
ne de tar›m alan›nda bir gelişme
kaydedebilmiştir. 1950 öncesi
5 y›ll›k dönemlerin kentsel nüfus art›ş h›z›n›n k›rsal nüfus art›ş›ndan fazla olmas›na rağmen
1927 y›l›nda %7,52 olan şehirleşme oran›, 1950’lere gelindiğinde ancak %18,49’lara ulaşabilmiştir. Gebze’de 1927 y›l›nda
%7,52 olan şehirleşme oran› ile
Türkiye ve Kocaeli’nin ayn› tarihteki şehirleşme oran› ile karş›laşt›r›ld›ğ›nda çok düşük olduğu
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görülür. Nitekim, 1927 y›l›nda
Türkiye’nin şehir nüfus oran›
%24,22, Kocaeli’nin 17,42’dir.
b) 1950’li Y›llar
1950’li y›llarda Gebze’nin
merkezinde Osman Y›lmaz, Sultan Orhan, Hac› Halil, Mustafapaşa ve Güzeller mahallesi olmak
üzere toplam beş mahalle bulunmaktayd›. Merkezden uzak say›labilecek yerler olan Çay›rova ve
‹stasyon mevkileri dönemin kenar
yerleşim alanlar›d›r. 1935-38 y›llar› aras›nda kaymakaml›k yapan
Osman Y›lmaz, 1935 y›l›nda
Romanya ve K›r›m’dan gelen tatarlar›n her birisine ev yap›p yerleşmeleri için bugünkü O.Y›lmaz
mahallesinden 720 metrekarelik
yer tahsis etmiştir. Nitekim bugün
O.Y›lmaz mahallesinin zaman
zaman tatarlar mahallesi ile an›lmas›n›n sebebi budur. Ekseriyetle

şimdiki Bağdat caddesi ile K›z›lay
caddesi aras›nda yoğunlaşan tatar
evleri tek katl›, kiremitli, bahçeli,
taş evlerdi. Tatar evleri, 70’li y›llar›n sonlar›na doğru daire karş›l›ğ›
büyük müteahhitlere verilmeye
başlanm›ş ve böylece ilk apartmanlaşma sürecine girerek planl›
yerleşme başlam›şt›r. Şimdiki manada apartmanlaşman›n yoğunlaşmas› 90 sonras› y›llara tekabül
etmektedir.
Bugün, Gebze’nin en eski
mahallelerinden biri olan O.Y›lmaz mahallesinin, Gebze’nin diğer mahallelerinden daha planl›
bir görünüm arz etmesi, 1950’li
y›llardan çok seneler önce dü-
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zenli, planl› bir yerleşime geçilmesinden kaynaklanmaktad›r.
1950’li y›llar›n baş›nda tepeden
çekilmiş bir fotoğrafa göre, dönemin tatar mahallesi olarak bilinen O.Y›lmaz mahallesi, Gebze
kasabas›na yak›ş›r bir durumdad›r. Tatar mahallesi d›ş›ndaki
diğer yerleşim yerlerindeki evler
çoğunlukla çift katl› ahşap evlerdir. Şimdiki ismi Yeni Bağdat
caddesi olan şehir ana yolunun
alt›nda kalan araziler tarla olup
burada yaklaş›k 15-20 ev bulunmaktayd›. Bugün mahalle hüviyetine kavuşan Beylikbağ› mevkisi tamamen bağl›k bir aland›.
1951 y›l›nda gelen ilk balkan
göçmenleri Güzeller mahallesini
mesken tutmuşlar ve daha sonraki y›llarda gelen balkan göçmenlerin bu mahallede kümeleşmesine sağlam›şlard›r.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda
‹zmit-‹stanbul aras›nda küçük ve
sakin bir konaklama yeri olan
Gebze’de, 1960 y›l›na kadar çok
büyük gelişmeler görülmemiştir.
Osmanl› döneminde kervanlar›n
uğrak ve durak yeri olan Gebze
silik, sönük ve harap bir Anadolu kasabas›d›r. Tanzimattan bu
yana ihmal edile edile fakir ve

yoksul düşmüştür. Gebze ilçesine bağl› ve çoğu mücavir köyleri
biri birine bağlayan irtibat yollar›
eksikti ve bu köylerin içilmeye elverişli suya ihtiyaçlar› fazlayd›.
Gebze, 1950’li y›llara k›r nüfusunun üstünlüğü ile girmiştir.
Nüfusun yaklaş›k % 19’u şehirde oturmaktad›r. Türkiye’nin
ekonomi, demokrasi gibi birçok
alanda yeni aç›l›mlar›n yaşand›ğ›
1950’li y›llar, elektrik ve su hizmetleri d›ş›nda Gebze için fazla
bir şey ifade etmiyordu. Türkiye
genelinde yaşanan h›zl› değişim
sürecinin Gebze’ye yans›d›ğ›n›
söylemek pek mümkün değildir. Gebze’nin ilk haftal›k, siyasi,
müstakil gazetesi olan ‘Gebze’nin
Sesi’ne göre Gebze’nin elektrik
ve su hizmetleri ile tan›şmas›
1950-60 y›llar› aras› Demokrat Partiden belediye başkan›
olan Hüseyin Özgen dönemine
denk düşmektedir. Bu dönemde
iki jeneratör vas›tas›yla üretilen
elektrik günün belirli saatlerine
kadar verilmekteydi. Gece yar›s›nda saat 24.00’da elektrik kesildiğinden şehrin ayd›nlat›lmas›,
belediye bekçilerince doldurulan
gazl› şehir fenerleri ile yap›lmaktayd›. Bu fenerleri diğer bütün
mahallelerde görmek mümkün
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değildi. Bu fenerlerden Arnavut
kald›r›m›n›n bulunduğu dönemin
‘Eski Çarş›’n›n girişinde ve ç›k›ş›nda birer adet bulunmaktayd›.
K›sacas›, iptidai vaziyette de olsa
Gebze’nin elektrik ve su hizmetleriyle tan›şmas› bu y›llard›r.
c)1960’l› Y›llarda Gebze
1960’l› y›llara kadar ‹zmit ile
‹stanbul aras›nda küçük bir kasaba olan Gebze, Türkiye genelindeki sanayileşmenin başlamas›
ve tar›m alanlar›nda makinalaşman›n artmas›yla çal›şanlar için
bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminde,
özellikle 1960 y›llar› sonras›nda sanayileşmeye paralel olarak
Gebze’nin nüfusunda gözle görülür bir art›ş yaşanm›şt›r. Şimdi olduğu gibi 1960’l› y›llarda
da kara, demir ve deniz yollar›
bak›m›ndan kavşak bir noktada

bulunan ilçe, ‹zmit-‹stanbul yani
doğu-bat› istikametinde genişlemekte ve gelişme eğilimi göstermiştir. Özellikle 1950’li y›llarda E-5 yolunun (M.Üstündağ’›n
verdiği bilgilere göre E-5, 1958
y›l›nda stabilize haldeymiş.) Gebze’den geçmesi ile ‹zmit-‹stanbul
yolu üzerinde bulunan ilçenin
önemi artarak Gebze, h›zl› bir
nüfus almaya başlam›şt›r.
1960 sonras› sanayileşme
hamleleriyle birlikte Türkiye’de
Ankara, ‹stanbul, ‹zmir gibi belli başl› büyük şehirlerde nüfus
patlamas› yaşanm›şt›r. Sanayileşme ve göçe bağl› olarak nüfus art›ş›n›, Gebze’de de görmek
mümkün olmuştur. 1960 y›llar
Türkiye’deki göç sürecine paralel olarak Gebze’nin de göç almaya başlad›ğ› y›llar olmuştur.
Bunda Gebze’de kurulan sanayi
kuruluşlar› etkili olmuştur. Bun-
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lardan birisi Cumhuriyet dönemi
Gebze’sinin ilk sanayi kuruluşu
olan Çay›rova Cam Fabrikas›
1961 y›l›nda kurulmuştur. Nitekim Çay›rova cam fabrikas›n›,
Chreysler, Arçelik, Kimya Dermen (yeni ad›yla Türk Henkel)
gibi dev fabrikalar›n kuruluşu izlemiştir. ‹lçede kurulan ikinci endüstri kuruluşu, Polisan Kimya
Sanayidir.
Gebze, 1965’ten sonra Devlet Teşvik Kredileri’nden de yararlanarak h›zl› kentleşme ve
sanayileşme sürecine girmiştir.
1960’l› y›llara gelindiğinde Gebze’nin 5 y›ll›k kentsel nüfus art›ş›
k›rsal nüfus art›ş h›z›ndan fazla olmas›na rağmen şehirleşme düzeyi %26 civar›ndad›r. Ama 1960
sonras› Gebze’nin h›zl› bir sanayileşme sürecine girmesiyle birlikte, kentsel nüfus bir önceki döneme göre 1965 y›l›nda %65,5,
kentleşme oran› da 1965 y›l›nda %40’lara yanaşm›şt›r. 1965
y›l›nda Türkiye’de kent nüfusu
oran›, %34 civar›ndad›r. Nüfus
yoğunluğu aç›s›ndan 1965 y›l›nda Türkiye genelinde km2’ye
40.15 kişi düşerken, Gebze’de
ise 54.63 kişi düşmektedir.
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(1907) y›l›nda kurulduğuna
göre (103) y›l› aşan bir maziye
sahip olan (Gebze Belediyesi) değişen şartlar doğrultusunda, ilçenin sorunlar›na olumlu ve kal›c›
çözümler ve hizmetler üretmesi
kaç›n›lmazd›r. (1965) y›l›ndan itibaren art›ş gösteren gelir düzeyine paralel olarak, hizmetlerin de
azimle yürütülmesi mecburiyeti
doğmuştur. Hiç kuşkusuz hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, görev
ve sorumluluk anlam›n›n yan›nda, mali kaynaklar›nda destğine
büyük ihtiyaç vard›r. Çok eski
dönemlerde yetersiz kalan belediye hizmetlerinin, “Cumhuriyet Dönemi” görmüştür. Bu

dönemde, Gebze Belediyesi’nin
gelir düzeyi incelenirse, mali durumundaki art›şa paralel olarak,
yapt›ğ› hizmetlerinde de sevindirici bir art›ş görülecektir. Gebze Belediyesi’nce; zaman içinde
yap›lan kamu ile ilgili hizmetter,
genellikle görev ve sorumluluk anlay›ş›n›n güzel örneklerini
teşkil etmektedir, ilgililerce, hiç
şüphesiz pekçok iş başar›lm›şt›r.
Bunlar› inkâr etmek, elbette kadirşinasl›kla bağdaşmaz..
GEBZE
BELED‹YEBAŞKANLARI
Gebze beldesinde ilk belediye teşkilât›n›n kurulduğu (1907)
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GEBZEBELED‹YEBAŞKANLARI:

Adnan Köşker 2009 - ....

Sedat Tüze
1977-1980

Ziya Fırat
1973-1977

İbrahim Pehlivan
2004-2009

Ahmet Pembegüllü
1994-2004

Bülent Atasayan
1984-1987

Bnb. Erol Sanver
1980-4 ay

Mehmet Emin Akın
1989-1994

Kubilay İlgün
1980-1983

Mehmet Üstündağ
1963-1973

Esat Sayduk
1939-1945

Ahmet Eldem
1935-1939

Lütfü Bey
1933-1935

Selahattin Altaş
1960-1963

Hüseyin Özgen
1950-1960

Hayri Gökçen
1945-1950

Bekir Kandilci
1932-1933

İsmail Artar
1930-1932

Zeki Toros
1928-1930

C. Aptullah Efendi
1919-1920

Halil Akifoğlu
1918-1919

Nalbant Kadir Usta
1916-1918

Arif Çavuş Söğütlü
1926-1928

A.Mashar Akifoğlu
1924-1926

İzzet Bey
1923-1924

Vodinalı Hafız Bey
1915-1916

Hafız Ali Dönmez
1914-1915

Sapçı Mehmet Çavuş
1911-1914

Sandıkçı Hüseyin Efe
1921-1922

Nazmi Çavuş
1920-1921

Hacı Mehmet Bey
1922-1923
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y›l›ndan bu yana (30) Belediye Başkan› gelmiş geçmiş olup,
hâlen (31)’nci Belediye Başkan›
görev baş›ndad›r. Baz› Belediye
Başkanlar›n›n ise, olağanüstü dönemlerde atama yoluyla görevlendirilen kimseler olduğu bilinmektedir. Çok eskiden beldenin
eşraf ailelerinden gelen Belediye
Başkanlar›n›n, tek parti devrinde
merkezden tayinle, (1950)’den
itibaren de seçimle geldikleri anlaş›lmaktad›r. Gebze ilçesinde
bugüne kadar görev alm›ş Belediye Başkanlar›n›n adlar›, göreve başlad›ğ›, görevden ayr›ld›ğ›
tarihler başkanl›k s›ras›na göre
aşağ›da belirtilmiştir.
1960’l› y›llar, modern manada olmasa da Gebze’de belediyecilik hizmet temellerinin
at›ld›ğ› y›llar olmuştur. 1960
ihtilali sonras› belediye başkanl›ğ›na getirilen binbaş› ‹hsan
Ad›yaman 6 ay gibi k›sa bir zaman zarf›ndan sonra görevi Selâhattin Altaş’a b›rakm›ş ve halk

aras›nda kald›r›mc› kaymakam
olarak bilinen Selahattin Altaş
da belediye başkanl›ğ›n› 1963
y›l›na kadar sürdürmüştür.
Yaşama mekan› olan kentlerin canl›, cazip bir yaşam alan›
haline gelmesi amac›yla 196373 y›llar› aras›nda ilk dönem
Adalet Partisi’nden, ikinci dönem
bağ›ms›z olarak Gebze Belediye
başkanl›ğ› yapm›ş olan Mehmed
Üstündağın, ilk iş olarak çevre ve
park düzenlemesine başlamak
olmuştur. Şimdiki ‹nönü park›n›n
yerinde bulunan Tarihi Gebze
Mezarl›ğ›ndaki selvilerin, 1935
y›l›ndan 1964 y›l›na kadar talan
edilmesi üzerine buraya park yap›ld›. 1964’te belediye hizmet
binas›n›n ana gövdesini inşa etmiş ve önceki dönemden kalma
ahşap belediye binas›n› y›kt›rarak
yeni yap›lan belediye binas›n›n
önünü açm›şt›r.
Bu dönemde halk pazar› Çoban Mustafa Paşa camisinin güneyine düşen Gölcüönü’nde (Eski
Çarş›n›n girişinde, sol tarafta bulunan otopark) kurulmaktayd›.
At ve eşeklerle Gebze’nin köylerinden getirilen sebze, meyve
gibi ürünler öğleye kadar kurulu
kalan bu pazarda görücüye ç›ka-
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r›lmaktayd›. Mustafa Üstündağ
1966 y›l›nda Gölcüönü’nde bulunan ‹lçe Özel ‹dare binas›n olarak
kullan›lan eski Taş Mektep binas›
y›kt›rarak meydan› genişletmiştir.
Gebze-Haydarpaşa elektrikli
tren şebekesi 1967 ve buna bağlayan tesisler 1968’lerde devreye girmesiyle bu dönemde ‹stanbul’a gitmek isteyen birçok kişi
demiryolunu tercih etmeye başlam›şt›r. Halk›n istasyona daha çabuk ulaşabilmesi için belediyece
3 büyük otobüs al›nm›ş ve 1966
y›l›nda Belediye Otobüs ‹şletmesini kurarak ‹stasyon mahallesine
seferler başlat›lm›şt›r. Mustafa
Üstündağ’›n Gebze’ye yapt›ğ›
hizmetlerden birisi de elektrik
hizmetidir. 1965 y›l›na kadar jeneratör ile sağlanan elektrik üretimine son vererek Çay›rova yüksek gerilim hatt›ndan çektirdiği
hat ile Gebze’ye elektrik hizmeti vermeye başlam›şt›r. Elektrik
hizmeti ulaşmayan Çay›rova’ya
bu dönemde elektrik ulaşt›r›lm›şt›r. Kanalizasyon hizmeti sadece
Osman Y›lmaz, Hac› Halil mahallelerinde bulunmaktayd›. M.
Paşa ile S. Orhan mahallelerinde
ise çok s›n›rl› idi. Güzeller, ‹stasyon mahallelerinde ve Çay›rova
yerleşim alan›nda hiç altyap› hiz-

metleri bulunmamaktayd›. Kanalizasyon hizmetlerin olmad›ğ›
‹stasyon, Güzeller, Çay›rova gibi
yerleşim yerlerinde halk kendi
açt›ğ› foseptik çukurlar sayesinde
ihtiyaçlar›n› gidermekteydi. Ayn›
şekilde su, Osman Y›lmaz, Hacı
Halil gibi merkez mahallelere verilebilirken merkezden uzak olan
yerleşim yerlerinde halk kendi
açt›ğ› kuyulardan su ihtiyac›n›
karş›lamaktayd›. Gebze’nin su
ihtiyac› Diliskilesi’nde aç›lan iki
büyük kuyu ve k›şlar› da Denizli
köyünden sağlanan sularla karş›lanmaktayd›. Diliskilesi’nden ve
k›şlar› Denizli köyünden temin
edilen su Gazidağ›’nda bulundan
su deposu vas›tas›yla Gebze halk›na ulaşt›r›lmaktayd›.
Mustafa Üstündağ göreve
başlad›ğ›nda, ‹ller Bankas› taraf›ndan haz›rlanm›ş ve gerekli yerlerden onaydan geçmiş bir imar
plan› bulunmaktayd›. Bağ›ms›z
olarak seçildiği II.dönemde 1969
y›l›nda Gebze imar plan› ihaleye vermişti. H›zla büyüyen Gebze’nin yol ihtiyac›n› karş›lamak
amac›yla 1969 y›l›nda 20-25
adet ahşap binay› y›kt›rarak Yeni Çarş›’y› (bugün ‹nönü Caddesi
ve Hükümet Caddesi isimlerini
taş›maktad›r) açm›şt›r. Bugün de
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ayn› yerde bulunan PTT hizmet
binas› önündeki yolu asfaltlayarak, Gebze’ye ilk asfalt hizmetini
getirmiştir. Bu asfalt çal›şmalar›
başta Yeni Çarş› olmak üzere diğer birçok yolda devam etmiştir.
1960 y›llarda at arabas›n›n çektiği çöpler düzenli olarak bir yere
dökülmemekteydi. Mustafa Üstündağ ile birlikte Gebze ilk çöp
arabas›na kavuşmuş ve çöpler
1978 y›llara kadar kullan›lacak
olan Yumrukaya çöplüğüne dökülmeye başlam›şt›r.
Türkiye’deki sanayileşme sürecine paralel olarak, sanayi kentlerine olan göçün 1960 ve daha
sonraki y›llarda h›z kazand›ğ›n›
görürüz. Makinalaşman›n tar›m
sektörüne girmesiyle insangücüne
olan gereksinimin azalmas› ve daha iyi bir iş bulma ümidiyle köyden
kente göçen kitleler, kentin haz›r
olmayan sosyal altyap›s›ndan bu
özlemlerini ve amaçlar›n› gerçekleştirecek araçlar› bulamad›klar›
için anomik kentleşmenin ortaya
ç›kmas›na neden olmaktad›rlar.
Türkiye gibi gelişmekte olan ve az
gelişmiş ülkelerin kentleşme süreci anomik kentleşme tabirinden
başka aş›r›, çarp›k, h›zl›, dengesiz,
sağl›ks›z terimleriyle de ifade edilebilir. ‹zmir, Ankara ve ‹stanbul’un

yaşad›ğ› çarp›k kentleşme sürecini
Gebze’de 1970’li y›llar›n sonlar›na doğru yaşamaya başlam›şt›r.
Nüfusun büyük bir bölümü k›rsal
kesimden gelenlerden oluştuğu
için Gebze’de, kent çevresindeki
hazine arazileri h›zla gecekondularla dolmuş, tar›m alanlar› parsellenip sat›larak yerleşime aç›lm›şt›r.
1970’lerin sonunda Gebze’deki
konutlar›n %70’ini gecekondular ve hisseli parsel üzerine kaçak
olarak yap›lan konutlar oluşturmaktayd›. Ayn› y›llarda yap›lan
bir araşt›rmaya göre, Gebze’de
yaşayanlar›n %45’i konutlar›n›
kendi yapm›ş, %19.5’i kalfaya
yapt›rm›ş, %19.1’i kalfayla birlikte
yap›lm›şt›r. Konut sahiplerin yaln›zca %16.4’ü müteahhitten, bir
başka kişiden ya da komisyoncudan sat›n al›narak ya da kooperatifler arac›l›ğ›yla konut edinmiştir.
Bu dönemdeki gecekondular ve
hisseli tapulu konutlar, şimdiki gibi
niteliksiz ve sağl›ks›z yap›lard›. Büyük bölümü, küçük alanl›, ancak
çok odal›yd›. Konutlar›n %50’si 3,
%27.8’i 2, %15.6’s› 4 oda olacak
şekilde inşa edilmişlerdir. Diğer
tarafta, Şehir nüfusu h›zla artan
Gebze’nin 1970 y›l›ndaki %39,96
olan şehir nüfus oran›, 1980 y›l›na
gelindiğinde %50,51’e ulaşm›şt›r.
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Yine 1975 nüfus say›m›na göre Gebze merkez nüfusu 33.100
iken, %76 artarak 1980’de
58.318’e ulaşm›şt›r.
1970’li y›llar›n baş›na Hacı
Halil, M. Paşa, Osman Y›lmaz,
S.Orhan ve Güzeller mahalleleri, Gebze’nin belli başl› mahalleridir. 1971 ve 1978 y›llar›nda
gelen Balkan Türkleri özellikle
Güzeller mahallesi ile 1984 y›l›nda mahalle olan Arapçeşme
mevkisinde kümeleşmeye başlam›şt›r. Halihaz›rda 35.bin nüfusu olan Güzeller Mahallesinin 28
Mart 2004 yerel seçimlerinde oy
kullanacak 10.800 nüfusun yaklaş›k 8.400’ünü göçmen seçmenler teşkil etmektedir. Arapçeşme
Mahallesin de durum Güzeller
Mahallesinden hiç farkl› değildir.
Balkan göçmenlerinin bu iki mahallenin d›ş›nda 1989 y›l›ndan
itibaren ‹nönü Mahallesinde de
yerleşme meyli gösterdikleri görülmektedir. 1970’li y›llar›n baş›nda çal›l›k olan Gaziler ve ‹nönü
Mahallelerinde de yerleşme 1977
ve 1978 y›llar›na doğru başlam›şt›r. 1970’li y›llardan sonra Gebze
h›zl› bir şekilde sanayileşirken, bir
taraftan da Samsun, Tokat, Bolu,
Yozgat, Kars-Ardahan-Iğd›r başta
olmak üzere Anadolu’nun diğer il-

lerinden göç eden kitlelerin bar›nma ihtiyaçlar›na haz›rl›kl› olmad›ğ›ndan çarp›k kentleşme olgusuyla aç›klanan gecekondulaşma sorununu ile karş› karş›ya kalm›şt›r.
Mesela, Tokatl›lar 1965’li y›llarda
göç etmeye başlam›ş, Bolu-Göynüklüler ise 1970’li y›llarda Gebze’ye yerleşmeye başlam›şlard›r.
‹lk gelen Tokatl›lar, Mustafa Paşa
mahallesine yerleşirken, sonrakiler Gaziler mahallesi ve Mudurnu
tepesinde yoğunlaşm›şlard›r. Ayn›
şekilde bugün Karsl›lar Gaziler ve
‹stasyon Mahallerinde yoğunluk
arz etmektedirler. Giresunlular,
Beylikbağ› civar›nda; Trabzonlular ve Adapazar›l›lar Sultan Orhan Mahallesinde; Erzurumlular
ağ›rl›kl› olarak O.Y›lmaz ve ‹stasyon Mahallelerinde yoğunlaş›rlarken Gebze’nin diğer mahallelerine parça parça dağ›lm›şlard›r.
Bugün Gebze’de geldikleri memleketin kültürünü Gebze’de yaşatmaya çal›şan 300’e yak›n dernek
bulunmaktad›r. Farkl› kültürleri
bar›nd›ran Gebze, dev bir köykent görünümündedir. K›sacas›,
çarp›k kentleşmenin yaşand›ğ›
mahallelerde, gettolaşma olgusu
yaşanmaya başlam›şt›r. Bu gettolaşma olgusu bugün için hâla geçerliliğini sürdürmektedir.
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Gebze’nin işçi kenti olmaya
doğru h›zl› gittiğini görmek için
1977 verilerine bir göz atmak yeterli olacakt›r. 1977’de Gebze’de
faal nüfusun (20.953) %70.6’s›
imalat sanayiinde, %7.7’si tar›m kesiminde çal›şmaktayd›. Faal nüfusun %5.7’sini toptan ve
perakende ticaretle uğraşanlar,
%3.7’sini, inşaat kesiminde çal›şanlar oluşturmaktayd›. Faal nüfusun %12.3’ü ise genel anlamda
hizmet üreten ve sunan alandayd›.
Faal nüfusun 2/3’sine yak›n bölümün imalat sanayiinde çal›şmas›
Gebze’nin h›zl› sanayileşen bir
kent olduğunun göstergesidir.
H›zl› şehirleşmenin yaşand›ğ›
Gebze’de artan ihtiyaçlara cevap
vermek amac›yla Gebze Belediyesi de geliştirdiği modellerle
sorunlara çözüm bulma yoluna
gitmiştir.
Ziya F›rat Dönemi’nde
Gebze
1973-77 y›llar› aras›nda belediye başkanl›ğ› yapan Ziya F›rat’›n Gebze’ye olan en önemli
katk›lar› su ve elektriktik hizmetlerinde olmuştur. Jeneratör ile
elektrik üretilmesine son veren
Mehmet Üstündağ zaman›nda

5 adet trafo ile elektrik hizmeti
verilmeye başlanm›şt›. Ziya F›rat mevcut 5 trafonun 64’e ç›kar›lmas› için ihale düzenlemiş
ama proje aşamas›nda kalm›şt›r.
Bu dönemde ‹SK‹‘nin sağlad›ğ›
Ömerli Baraj›’ndan su al›nmaya
başlanm›ş ve Gazidağ›’nda bulunan mevcut iki su deposuna iki
adet daha yapt›r›larak biri TÜB‹TAK’a tahsis edilmiştir. Bu depolara su, Dilovas›’ndaki iki büyük
su kuyusu ile Denizli köyünden
getirilmekteydi. Halk›n elektrik
ve su hizmetlerinden gerçek manada yararlanmaya başlad›ğ› dönem ise bir sonraki dönem olan
İ. Sedat Tüze dönemidir.
‹. Sedat Tüze
Dönemi’nde Gebze
‹. Sedat Tüze dönemine denk
gelmektedir. Elektrik hizmetinde
olduğu gibi mahallelerin çeşmeler
arac›yla su hizmetiyle karş›laşmalar› bir sonraki döneme kalm›şt›r.
Şimdiki SSK’n›n yan›ndaki
mezarl›ğ›n k›sa zamanda dolacağ›n› gören Ziya F›rat, yeni mezarl›k için Gazidağ›’nda 77 dönümlük
araziyi istimlak etmiştir. Ancak bu
ve buna benzer mevcut sorunlara daha h›zl› ve etkin çözüm
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bulabilmek için belediyenin ekstra
gelirlerinin olmas› gerekmekteydi.
Bu amaçla Ziya F›rat, şimdiki Çarş› Hamam› bitişiğinde yapt›rm›ş
olduğu dükkanlar› kiray› vererek
gelir elde etmeye çal›şm›şt›r. Ancak mevcut dükkanlar›n ihtiyaçlar› karş›lamada uzak olmas› yüzünden ‹.Sedat Tüze döneminde
yapt›r›lan üçgen şeklindeki dükkanlardan oluşan tek katl› küçük
bir iş merkezi yapt›r›lm›şt›r. Bir
nevi belediye iş merkezi olan Mini Hal binas›, Ahmet Pembegüllü taraf›ndan y›k›larak meydan
düzenlemesi yap›lm›şt›r.Endüstri
Meslek Lisesi’nin(Sanat Okulu)
Gebze’ye getirtilmesi Ziya F›rat’›n
eğitim alan›ndaki hizmetlerindendir. Ekonomi alan›nda da OKSS
(Organize Küçük Sanayi Sitesi)
kooperatifi kurulmas›na öncülük
ederek, bu site için yer tespiti yap›lm›şt›r. Yine Osmanl› döneminden kalma ahşap Hükümet Konağ›’n›n y›k›larak ayn› yerde yenisinin yap›lmas› Ziya F›rat dönemine
rastlamaktad›r.
Aş›r› göçe bağl› olarak gecekondulaşman›n yoğun olduğu
70’li y›llar›n son y›llar›, o dönemde Gebze’ye göç edip de yerleşen
halka göre Gebze’nin hizmetle

tan›şt›ğ› y›llar olmuştur. 1977-80
y›llar› aras›nda başkanl›k yapan
‹.Sedat Tüze döneminde mahalle konumunda olan Hacı Halil,
Osman Y›lmaz, M. Paşa, Güzeller, S. Orhan, Yenimahalle ve
‹stasyon Mahalleleri Gebze’nin
merkez ve köklü mahallelerindendi. 1970’li y›llar›n baş›nda
çal›l›k olan Gaziler ve ‹nönü Mahallelerinde yerleşme, 1975 sonras› y›llarda başlam›şt›r. Şimdiki
‹nönü, Adem Yavuz, Hürriyet,
Ulus, Cumhuriyet, M.Sinan, Yavuz Selim gibi birçok mahallenin
1970 y›llarda esamesi bile okunmamaktayd›.
1975’ten sonra artan oranda
göç alan Gebze’ye yeni gelenler,
Gaziler, Arapçeşme, Beylikbağ›
mevkilerine yerleşmekteydi. Bu
yerleşim yerleri çarp›k ve h›zl›
bir şekilde olduğundan su, elektrik gibi birtak›m hizmetleri buralarda görmek mümkün değildi.
Hatta Gebze’nin merkez mahallelerinden olan O.Y›lmaz mahallesinin yar›s›na yak›n bir alanda
su şebekesi bulunmamaktayd›.
Birçok kenar mahallede halk açm›ş olduğu kuyularla su ihtiyac›n›
gidermekteydi. Diğer taraftan
O.Y›lmaz mahallesinde bulunan
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Numan Dede caddesinin yar›s›na kadar olan alanda modern
manada olmasa da kanalizasyon
şebekesi vard›. Modern manada
olmasa da 77-80 y›llar› aras›nda, S.Orhan, O.Y›lmaz gibi eski
merkez mahallelerinin kanalizasyon ve su gibi altyap› hizmetleri
tamamlanm›şt›r. Ayr›ca Gaziler,
Arapçeşme, Beylikbağ›, Yenimahalle mevkilerinde, merkez
şehir su şebekesine bağl› olan
mahalle çeşmeleri yap›larak su
ihtiyac› giderilmeye çal›ş›lm›şt›r.
Yeni yerleşim alanlar›n ortaya
ç›kmas›yla artan su ihtiyac›n› karş›lamak amac›yla Ömerli Baraj›ndan bağlant› yap›lm›şt›r. Elektrik
olmayan bu semtlere de elektrik
hizmeti götürülmüştür. Bu dönemde verilen su ve elektrik hizmetinin boyutunu öğrenmek için
dönemin elektrik, su abone istatistik verilerine bir göz atmak yeterli olacakt›r. Sedat Tüze göreve geldiğinde su abonman say›s›
5.500 adet iken, bu say› 12 Eylül
ihtilali öncesinde 10 bini aşm›şt›r. Ayn› şekilde, elektrik abonman say›s› 6700’den 14.000’lere ulaşm›şt›r. Belediyenin işletme dahil 77 y›l sonu bütçesi 26
milyon iken, 80’de 540 milyona

varm›şt›r. Gebze h›zl› göç süreciyle, anormal derecede gecekondulaşmaktayd›. Gecekondulaşma süreci 80’li y›llardan sonra
daha da h›zlanarak devam etmiştir. 1980 sonras› y›llarda h›zl› ve
çarp›k kentleşmenin yaşand›ğ›
Beylikbağ›, Gaziler, Arapçeşme
mevkileri 1980’li y›llar›n ortalar›nda mahalle hüviyetine bürünmüşlerdir. Bu semtlerin mahalle
kimliğini elde etmeleri onlar›n
birikmiş sorunlar›n ortadan kalkmas› anlam›na gelmemekteydi.
Sadece kanalizasyon, su gibi altyap› hizmetlerin daha düzenli bir
şekilde ulaşt›r›labilmesi için bir
ön basamak teşkil etmekteydi.
Ne yaz›k ki bizde ilk önce imar
plan› haz›rlan›p daha sonra bu
plana göre yerleşme yap›la gelmiştir. Sedat Tüze belediye başkanl›ğ›na geldiğinde Gebze için
haz›rlanm›ş dar bir imar plan›
bulunmaktayd›. Sedat Tüze döneminde haz›rlanmaya başlanan
imar plan› 1980’lere geldiğinde
daha 1/5.000’lik imar planlar›
aşamas›na bile gelememiştir.
Kent hayat›n›n en vazgeçilmez
hizmet unsuru olan belediyeler,
artan nüfus ve değişen hizmet
beklentileri de belediye yat›r›m
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ve hizmet anlay›ş›nda değişim ve
gelişmeyi zorunlu k›lm›şt›r. Bu değişen şartlar ve artan beklentiler
doğrultusunda Gebze Belediyesi
yeni hizmet yat›r›mlar› yapm›şt›r.
Ülke genelinde yoğun bir şekilde
yaşanan sağ-sol çekişmesinden
kaynaklanan huzursuzluk ortam›nda halk sigara, yağ, ekmek
gibi birtak›m ihtiyaçlar›n› karş›lamakta zorlanmaktayd›. Nitekim
Gebze Belediyesi, 1978 y›l›nda
bu tür ihtiyaçlar› karş›lamak amac›yla zorlanan halka bu tür hizmetleri götürmek maksad›yla Belediye Tanzim Sat›şlar› Mağazas› açm›şt›r. Bu dükkanda sat›lan etler,
Harem’de bulunan Et-Bal›k Kurumu’ndan getirilirken, yağlar ise
Tariş yağdan temin edilmekteydi.
Ayr›ca Sedat Tüze’nin başkanl›ğ›
döneminde 1979 y›l›nda ilk Belediye ekmek f›r›n› aç›lm›şt›r.
Çay›rova Şişecam, Başaran
Ticaret ve Tever şirketinin sponsorluğu ile ilk halk kütüphanesi
eski Gebze Lisesinin (sonra ‹nönü
‹lkokulu olmuştur) yerinde, 1979
y›l›n›n Eylülünde aç›lm›şt›r. Yine
ilk kreş, 1980 y›l›nda bugün ‘Yeni
Çarş›’ olarak biline ‹nönü Caddesi
üzerinde aç›lm›şt›r. Artan nüfusun
nikah, düğün gibi sosyal hizmet-

lerini karş›lamak amac›yla şimdiki
Belediye Kültür Salonu olarak bilinen yerde belediye düğün salonunun temeli S.Tüze döneminde
at›lm›şt›r. Şimdiki Stadyumun ve
Kapal› Spor Salonun yerinin belediyece Spor Gençlik Müdürlüğü Beden Terbiyesi başkanl›ğ›na
cüz-i ücret karş›l›ğ›nda devri Sedat
Tüze dönemindedir.
‹lk belediye telefon santrali,
iptidai de olsa ilk bilgisayar sistemi, belediye kalorifer sistemi
gibi birçok hizmetler ‹.Sedat Tüze döneminde kurulmuştur. Yeri
Ziya F›rat döneminde yeri tespit
edilen Gazidağ› mezarl›ğ›n›n tamamlanarak aç›lmas› ve yaklaş›k
40 dönüm yer kaplayan bugünkü
Belediye garaj› temelinin at›l›p ve
tamamlanarak hizmete aç›lm›şt›r.
Son olarak, yeşili artt›rmak
amac›yla Ziya F›rat döneminden
Orman Bakanl›ğ›ndan al›nan Beylikbağ› cephanelik üstü Sedat Tüze
döneminde ağaçland›r›lm›şt›r.
1980’li Y›llarda Gebze
1960’l› y›llara kadar Anadolu’nun küçük bir yerleşim yeri
olan Gebze, bu tarihten itibaren
h›zl› bir göç ak›m›na uğram›ş,
özellikle 1980’lerden sonra al›-
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nan göç, önüne geçilemez bir
hal alm›şt›r. ‹stanbul sanayiinin
merkezden uzaklaşmas› ve sanayi kuruluşlar›n›n ‹stanbul-‹zmitBursa üçgenine doğru kaymas›
Gebze’yi en önemli noktalardan
birisi haline getirmiştir. Bunda,
‹stanbul’a yak›nl›ğ›n olduğu kadar, kara, deniz, hava ve demiryolu ulaş›m›n›n sağlad›ğ› kolayl›ğ›n da pay› vard›r. Ayr›ca Gebze,
‹stanbul sanayiine ucuz arsa ve
altyap› olanaklar› sağlamas› nedeniyle de önemli bir yer haline
gelmeye başlam›şt›r.
1980 sonras› Gebze’nin yoğun bir göç ak›m›na uğramas›n›n
en önemli nedeni ‹stanbul’un 10
milyona yaklaşan nüfusundan
dolay› ‹stanbul’a olan göçün bu
bölgede emilerek bu bölgenin bir
nevi tampon bölge olarak kullan›lmak istenmesidir. Gebze ‹stanbul’a yak›n olduğundan ve birçok
aç›dan kavşak noktada bulunduğundan sanayiciler için vazgeçilmez yerler aras›nda yer alm›şt›r.
‹lk aşamada nüfus E-5 yolu istika-

metince doğu-bat› doğrultusunda
gelişmiştir. ‹kinci aşamada sanayi merkezleri ‹zmit’e doğru ilçe
merkezinin uzağ›nda olan alanlarda gelişirken konut yerleşimi
ilçe merkezinin kuzeyinde Mustafapaşa, Güzeller ve Arapçeşme mahalleleri, ‹stanbul yönünde Çay›rova, Yenimahalleye ve
‹stasyon-Dar›ca-Kuştepe çevresine gelişme göstermiştir. 1980’li
y›llar›n sonlar›na karş›l›k gelen
üçüncü dönemde Gebze konut
yerleşimi daha önce dönemlerde
oluşmuş olan merkez ve merkez
çevre bölgelerinin etraf›nda gelişme eğilimi göstermiştir. Kentleşmeye bağl› olarak yerleşme,
kuzeyde Gazidağ› etekleri, Emlak
konutlar›na doğru olan alanda ve
Güzeller mahallesinin kuzeyinde
yer alan ‹nönü ve Arapçeşme
mahallesinin şimdiki E-6’ya uzanan bölgesinde; güneyde E-5 yolunun alt›nda bulunan S›rasöğütler, Abdiipekçi’den başlayarak
Dar›ca merkez yerleşimi ve Bar›ş
Mahallesi yolu ile Tübitak çevre-
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si, bat›da Köşklüçeşme’den itibaren Yenimahalle, Akse ve Şekerp›nar köylerini içine alan bölgede, doğu yönünde ise Cezaevi
ile Dilovas› çukuru çevresinde
yaşanm›şt›r. Göç hareketinin yoğunluğu, sanayi tesislerinin inşa
ve ulaş›m boyutunun plans›zl›ğ›
sanayi tesisleri ile konut yerleşiminin birçok yerde iç içe girmesine ve birbirini etkilemesine neden olmuştur. Gebze’de, farkl›
alanlarda üretim yapan sanayi
kuruluşlar›n›n aç›lmas›yla önemli
iş olanaklar› doğmaya ve önceki
y›llara nazaran daha çok göç almaya başlam›şt›r. 1960’tan bu
yana göç alan Gebze’deki nüfus
art›ş nedenlerini aşağ›daki maddelerle özetleyebiliriz:
1) ‹stanbul’a yak›n olmas›.
Ticaretinin büyük k›sm›n› ‹stanbul’la yapmas›,
2) Sanayi bölgesi oluşu,
3) Deniz, kara, demir ve hava ulaş›m imkanlar› aç›s›ndan
kavşak bir noktada bulunmas›,
4) ‹lçe nüfusunun büyük bir
bölümünü oluşturan işçi kesiminde ‘Doğum oran›n›n yüksek
olmas›’ ve sağl›k kuruluşlar›n›n
sağlad›ğ› imkanlar ölçüsünde
‘Ölüm Oran›n›n’ düşük olmas›

1960’lardan başlayarak Gebze’de bir yandan yeni sanayi kuruluşlar› aç›l›rken, bir yandan da
eski kuruluşlar büyümüşlerdir.
Sanayi kuruluşlar› ‹stanbul-‹zmit
ana ulaş›m ekseni üzerinde kümeleşmiş ve kent merkezinden
çok, iş yerine yak›n olma eğilimi
nedeniyle de, konut alanlar› sanayiye paralel olarak bu eksen
boyunca yoğunlaşm›şt›r. Konu
alanlar›n›n kent merkeziyle ve
birbiriyle aralar›nda boşluklar
b›rakarak dizilmeleri ve çarp›k
yap›laşma belediyeyi yüksek maliyetli altyap› sorunlar›yla karş›
karş›ya b›rakm›şt›r.
1975’lerden itibaren h›zla göç almaya başlayan Gebze,
1980’lerde bu özelliğini sürdürmüştür. 1975-80 y›llar› aras›
kentsel nüfus art›ş h›z› %76,2
olan Gebze’nin k›rsal nüfus art›ş
h›z› da %55 civar›ndad›r. Ama
1980 itibariyle şehir nüfusun tüm
nüfusa oran› ilk defa %50’nin
üzerine ç›km›ş ve bu oran yükselerek 1990’larda %62’lere
ulaşm›şt›r. 1980-90 y›llar› aras›
genel nüfus art›ş h›z› %50’nin
alt›na düşmemiştir. K›rsal nüfusun bu kadar yüksek olmas›nda,
1926 y›l›ndan beri belediye olan
Dar›ca, 1987 y›l›nda belediye
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olan Dilovas›, 1989 y›l›nda belediye hizmetlerini almaya başlayan Tavşanc›l belde belediyelerin
nüfusunun k›rsal nüfus içerisinde
değerlendirilmesi etkendir.
1970’li y›llar›n sonlar›nda
başlayan göç dalgas› 80’li y›llarda daha da h›zlanarak devam etmiştir. 80’li y›llar›n baş›nda tamamen çal›l›k bir alan
olan Adem Yavuz, Yavuz Selim,
Cumhuriyet, Ulus, Mimar Sinan,
Hürriyet Mahalleleri 85’li y›llarda
Türkiye’deki çarp›k kentleşmeye paralel olarak, gecekondulaşman›n başlad›ğ› ve h›zla yay›ld›ğ› alanlar olmuşlard›r. H›zla
büyüyen Gebze, gelen kişilere
konut sunumunu karş›lamay›nca, illegal yollarla konut edinilmeye gidilmiştir. 1970’li y›llar›n
sonlar›na doğru illegal konutlar›n
yoğun olarak inşa edildiği Gaziler, Arapçeşme, Beylikbağ› mevkileri kentle bütünleşme sürecini
tamamlamak amac›yla giriştiği
çal›şmalar›n meyvesini alm›şlar
ve 80’li y›llar›n ortas›nda mahalle hüviyetine kavuşmuşlard›r.
Merkez mahalleri olan O.Y›lmaz,
S.Orhan, Hac› Halil, Mustafapaşa, Güzeller mahalleleri ile çevre
mahallelerinden olan ‹stasyon

ve Yenimahalle’ye, S›rasöğütler,
Tatl›kuyu, Beylikbağ›, Köşklüçeşme, Gaziler, Arapçeşme mahalleleri kat›lm›şt›r. 1984’te Beylikbağ›, Tatl›kuyu ile Köşklüçeşme
Osman Y›lmaz mahallesinden,
Gaziler Mustafapaşa mahallesinden ve Arapçeşme de Güzeller
mahallesinden ayr›larak mahalle
hüviyetine kazanm›şlard›r.
Çarp›k kentleşmenin göstergelerinden biri olan gecekondulaşman›n zirveye t›rmand›ğ›
1980’li y›llarda, belediyecilik
hizmetleri tam manas›nda ulaşt›r›lamam›şt›r. Kubilay ‹lgün döneminde sadece Gazidağ›’ndaki
asfalt şantiyesi aç›lm›şt›r. Bunun
yan›nda Sedat Tüze döneminde
haz›rlan imar planlar›n 1/5.000
ile 1/1.000’lik planlar› haz›rlanm›ş ama şuyuland›rma çal›şmalar› Bülent Atasayan döneminde yap›lm›şt›r. 1984 y›l›nda
SODEP’in aday› olarak yerel
seçimleri kazan›p belediye başkanl›ğ›na gelen Bülent Atasayan Anavatan partisine geçerek,
milletvekili olduğu 1987 y›l›na
kadar belediye başkanl›ğ› görevini sürdürmüştür. Bu dönemde
mahalle hüviyetine kavuşan Beylikbağ›’n›n yolu yetersiz olduğun-
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dan, Osman Y›lmaz mahallesinin
bitimindeki Bağdat caddesin bitiminden Beylikbağ›’na kadar olan
yol bu dönemde aç›lm›şt›r.
Stadyum ve Kapal› spor salonu için belediyece Gençlik Spor
Müdürlüğü Belediye Terbiyesi
Başkanl›ğ›na arsa devrinin gerçekleştiği ‹.Sedat Tüze’nin başkanl›k yapt›ğ› 1977-80 dönemde Bülent Atasayan meclis üyeliği yapmaktayd›. 1984-87 y›llar›
aras›nda belediye başkan› iken
stadyumun ilk temeli at›lm›ş ve
Kapal› Spor Salonu da başlanarak bitirilmiştir. 1985 y›l›nda Belediye Otobüs Durağ›, 1987’de
E-5 kenar›nda, döneminde yap›lan Gebze Hali’nin yan›nda
prefabrik şirketi olan Pekintaş
A.Ş.’ye Otobüs terminalini yapt›rm›ş ama yer seçiminde isabetli olunamad›ğ›ndan bu terminal
hiçbir zaman kullan›ma aç›lamam›şt›r. E-5’in kenar›nda kaçak olarak faaliyetlerinde devam
eden terminal mevcut ihtiyac›
karş›lamaktan çok uzak olduğundan 1994-2004 y›llar› aras›nda
belediye başkanl›ğ› yapm›ş olan
Ahmet Pembegüllü taraf›ndan
eski Çay›rova Kamyon Otopark›
olarak kullan›lan yerde şehirler

aras› otobüs terminali planlanm›şt›r. 1994 y›l›nda belediye
başkanl›ğ›na gelen Ahmet Pembegüllü zaman›nda Gebze-‹zmit
Otoyol gişeleri yak›nlar›nda AB
standartlar›nda her türlü donan›ma sahip büyük bir kamyon
otopark› inşa edilmiştir. 52 dönümlük alanda yap›lan Kamyon
otopark›, 700 adet kamyon-t›r,
200 adet oto kapasiteli geniş bir
alana sahiptir. Gebze Belediyesi
Nakliyeciler Garaj›’nda 90 adet
ofis, 20 yatakl› otel, lokanta, kafeterya, kuaför, duş ve tuvaletler
gibi her türlü ihtiyac›n karş›lanabileceği tesisler bulunmaktad›r.
Kent merkezleriyle özdeşleşmiş meydan düzenlemeleri çal›şmalar› aras›nda heykelin aç›lmas›
bulunmaktad›r. Fakat meydan
düzenlemesi için Sedat Tüze taraf›ndan bir proje yar›şmas› düzenlenmiş ve yar›şmay› da Karadeniz Teknik Üniversitesinden iki
mimar aday kazanm›şt›r. Artan
yol ihtiyac›na çözüm getirmek
amac›yla Zübeyda Han›m ve Ali
R›za Bey caddeleri bu dönemde
aç›lm›şt›r. Bunun yan›nda, altyap›
ve yol hizmetlerinde gerekli olan
büz ve parke ihtiyac›n› karş›lamak
amac›yla, Bülent Atasayan parke
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ve büz fabrikas›n› Gebze’nin ilk
asfalt fabrikas› olan Gaziler dağ›
asfalt fabrikas›n›n yan›nda yapt›rm›ş ve Gebze’deki ilk parke çal›şmalar›n›n öncülüğünü yapm›şt›r.
Eskihisar’da palmiye ağaçlar›n›n
dikilmesi, parkelerin döşenmesi
gibi r›ht›m ve sahil düzenlemeleri bu dönemin çevre düzenleme
çal›şmalar›ndand›r. Yine Eskihisar’daki Bal›kç› bar›nağ› 1985 y›l›nda Bülent Atasayan taraf›ndan
yap›lm›şt›r. B.Atasayan’›n Gebze’ye getirdiği diğer yeniliklerden
birisi de sokak isimlerini kald›rarak
numara sistemine geçmiştir. Daha öncede belirttiğim gibi Bülent
Atasayan zaman›nda başlayan ilk
şuyuland›rma çal›şmalar› ‹stasyon
ve Tatl›kuyu mahallelerinde yap›lm›şt›r. Gazidağ› mezarl›ğ›n›n
parselasyonun yap›larak, selvi
ağaçlar›n›n dikilmesi, çevre düzenlemesi gibi tanzim ve tadilat›n›n yap›larak aç›lmas› bu döneme
denk düşer. Ayr›ca bu dönemde
mezarl›k gasilhanesi ve morku yap›larak hizmete aç›lm›şt›r.
1990-2000’li Y›llar
1955’ten 1990’l› y›llara kadar Gebze’nin Kocaeli ili içindeki
nüfus oran› düzenli olarak artm›ş-

t›r. 1955 y›l›nda Gebze’nin nüfusu Kocaeli’nin %10’unu oluştururken, 1990 y›l›nda %28’ini,
2000 y›l›nda ise %35’ni teşkil
etmektedir. Kocaeli il merkezinin nüfus bak›m›ndan toplam
içindeki pay› Gebze nüfus ile ters
orant›l› olarak giderek azalm›şt›r.
1955’te Kocaeli il merkezinin
toplam nüfus içindeki pay› %47
iken, 1990 y›l›nda %33, 2000
y›l›nda ise %31’dir. 1927 y›l›nda Türkiye’nin şehir nüfus oran› %24,22, Kocaeli’nin 17,42
iken, bu oranlar 1990 y›l›nda
ülke genelinde %59,01’e, Kocaeli için ise %62,23’e yükselmiştir. 1927 y›l›nda Gebze’nin
şehir nüfus oran› %7,52 iken,
1990 y›l›nda %61,89’a ulaşm›ş,
bu oran azalarak 2000 y›l›nda
ise %57,14’e gerilemiştir. Böylece 1927 y›l›ndan bu yana ilk
defa Gebze’nin k›rsal nüfus art›ş
oran› kentsel nüfus art›ş oran›n›
aşm›ş bulunmaktad›r. 2000 nüfus say›mlar›na göre kent nüfusu 250.000’i aşan Gebze, nüfus
aç›s›ndan 51 il merkezini geride
b›rakmaktad›r. 1990 y›llar›n baş›nda Türkiye genelinde km2’ye
73 kişi düşerken, Kocaeli’de
258, Gebze’de 426 kişi düş-

121

Gebze Rehberi
mekte; 1995 y›l›nda ise Türkiye
genelinde km2’ye 81.1 kişi düşerken, Kocaeli’de 343,8, Gebze’de ise 695,3 kişi düşmektedir.
Görüldüğü gibi Gebze’de km2’ye
düşen nüfus yoğunluğu hem Kocaeli hem de Türkiye ortalamas›n›n çok çok üstündedir. Daha
önce de belirtildiği gibi 1981
y›l›nda kendi baş›na çal›şanlar›n
oran› %21,2 iken, bu oran 1990
y›l›nda %34.06’a ç›km›şt›r. Yine1981 y›l›nda ücretlilerin oran›
%63.2 iken, 1990 y›l›nda %65’e
ç›karken; işverenlerin oran›
%8.4’ten %0.94 düşmüştür.
1990 y›l›ndan önce belediye olan Dar›ca(1926), Dilovas›(1987), Tavşanc›l(1989) beldelerine ilave olarak, 1992 y›l›nda kurulan Çay›rova Belediyesi
ile, 1999 y›l›nda belediye olan
Şekerp›nar beldesinin nüfusu k›rsal nüfus içerisinde değerlendirildiğinden, k›rsal nüfus oran› epey
bir yüksektir. 1985 y›l›ndan itibaren sanayileşmenin yoğun
olarak yaşand›ğ› Güzeltepe (eski
ad› Akse köyüdür) h›zl› nüfus art›ş›na maruz kalm›şt›r. Güzeltepe
belediyesi yeni ismiyle Çay›rova
belediyesi olmuştur. 1990 y›l› itibariyle belediye konumunda

olan Dar›ca, Dilovas› ve Tavşanc›l (3 beldenin toplam nüfusu
75.843) beldelerinin nüfusunu
Gebze merkez şehir nüfusuyla
birleştirerek değerlendirdiğimizde şehirleşme oran› %61,89’dan
%91,39’lara ç›kmaktad›r. Bu
şehirleşme oran› 1997 için
%59,39’dan %96,24’e, 2000
için %57,14’ten %95,50’ye
ulaşmaktad›r.
Türkiye’nin en zengin 100 ilçesi aras›nda 4.s›rada yer alan
Gebze, Cumhuriyet döneminde sanayileşme süreci ile birlikte 1960 y›l›ndan beri bölgenin
en büyük yerleşim yeri haline
gelmiştir. Gebze, Marmara bölgesinin en gelişmiş ve Türkiye
nüfusunun en h›zla artan bir yerleşim yeridir. Gebze’deki nüfus
art›ş oran› Türkiye ortalamas›n›n
çok üzerindedir. 1997 nüfus say›mlar› sonucuna göre Türkiye
genelinde km2’ye 84 kişi düşerken, Gebze’de km2’ye 521.9
kişi düşmektedir. Nüfus, özellikle
Gebze’nin şehir merkezinde yoğunlaşmaktad›r. K›rsal ve kentsel
nüfus art›ş h›zlar›na bakt›ğ›m›zda, 1990 ve 1997 nüfus say›m
sonuçlar›na göre kentsel nüfus
art›ş h›z›n›n fazla olduğunu gö-
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rülür. Türkiye’de genel nüfus art›ş› 1965 ile 1997 y›llar› aras›nda %100.8 iken, Gebze için bu
oran %111.8 gibi daha yüksek
bir değerdir. Nitekim 1997 ve
2000 genel nüfus say›m sonuçlar›na göre Gebze nüfusunun mahallelere göre dağ›l›m› şöyledir:
1980 sonras› h›zla büyüyen
Abdi ‹pekçi, Bar›ş, S›rasöğütler
mevkileri ile Beylikbağ› mahallesinden ayr›lan Cumhuriyet, Hürriyet, Adem Yavuz, Yavuz Selim,
Mimar Sinan, Ulus mevkileri ve
Yeni Mahalleden ayr›lan Çay›rova mevkisi, 1989 seçimleriyle
mahalle hüviyetine kavuşmuşlard›r. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde mahalle hüviyetine kavuşan
Arapçeşme’den ayr›lan Kirazp›nar, Gaziler’den ayr›lan Mevlana
ve ‹nönü’den ayr›lan Yenikent
mahalleleri ile Gebze’nin toplam
26 mahallesi bulunmaktad›r.
Türkiye’nin metropol d›ş› dev
ilçeler içinde en büyüğü olan Gebze’ye sadece yak›n çevresinden
değil, ayn› zamanda Karadeniz
ve Doğu Anadolu Bölgelerinden
önemli ölçüde göç olmuştur. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Bulgaristan’dan olan göçlerin yaşanmas›nda akrabalar›n, eş-dostun

öncülükleri önemli bir yer tutar.
Diyebiliriz ki köyden kente yeni
göç etmiş kişilerde yard›mlaşma
daha çok köydeki gibi geleneksel
yollarla olur. Kendisinden önce iş
bulma amac›yla gelip de yerleşen
akrabalar›n›n izlediği yolu izleyerek yeni bir işe, yeni bir eve kavuşan kişilerin ilk yard›m›na akrabalar› yetişmiştir. Kentte kal›ş süresi uzad›kça, yard›mlaşma daha
çok hemşericilik üzerine kurulu
derneklere dayal› hale gelmiştir.
Sendika, dernek vb. kuruluşlar,
yard›mlaşma gibi önceden akrabalar taraf›ndan verilen hizmetleri
üstlenir hale gelmiştir.
1990 y›l›ndan sonra uygulanan imar plan› ‹.Sedat Tüze döneminde haz›rlanan imar planlar›na gider. Nitekim 1989-94 y›llar›
aras›nda SHP’den belediye başkan› olan Mehmet Emin Ak›n döneminde Gaziler’in tamam›nda,
Osman Y›lmaz, Hac› Halil, Arapçeşme ve ‹nönü Mahallelerinin bir
k›sm›nda toplam 820 hektarl›k şuyuland›rma çal›şmalar› yap›lm›şt›r.
Kirazp›nar mahallesinin imar plan› da bu dönemde revize edilmiştir. 1994-2004 y›llar› aras›nda belediye başkan› olan Ahmet Pembegüllü döneminde ise Hürriyet ile
Adem Yavuz mahalleleri d›ş›nda
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kalan şuyuland›rma çal›şmalar›n›n
yap›lmad›ğ› diğer mahallelerdeki
şuyuland›rma çal›şmalar› tamamlanm›şt›r. 10 y›ll›k dönem içinde
imar yap›lan alan miktar› 1302
hektar olup bu dönemde 27.000
vatandaşa tapu dağ›t›lm›şt›r. Bugünkü imar plan›n›n temeli Sedat
Tüze döneminde haz›rlanan plana
gitmektedir. Güzeller, Arapçeşme
gibi merkeze yak›n olan mahallelerin bile imar planlar› 90’l› y›llar›n
sonlar›na doğru yürürlüğe sokulabilmiştir. Büyük mahallelerinden
olan ve sağl›ks›z kentleşmenin
yaşand›ğ› ‹nönü ve Gazilerin imar
planlar› son iki y›l içinde yürürlüğe
girmiştir.
1990 y›llar›n baş›nda Gebze
su ihtiyac›n› ‹stanbul ‹SK‹‘den,
Denizli ve Pelitliköy’lerinden karş›l›yordu. Gelen suyun dengeli
dağ›l›m›n› yapmak için Mudurnutepe’ye bir pompa istasyonu kurulmuştur. TÜB‹TAK ile birlikte
yeni su kaynaklar› tespit etmek
amac›yla Gebze bölgesinin yer
alt› su haritas› çal›şmalar› yap›lm›ş ve çizilmiştir. 1994 y›l sonuna kadar bu dönemde 130km’lik
su şebekesi döşenmiştir. Dar›ca
ve Dilovas› hariç 1997 y›l› için,
kentin ihtiyac› olan su şebekesi

ihtiyac› 850km’dir. 1994 sonras› Gebze Belediyesi tarihinde
ilk kez ‹çme suyu ve Kanalizasyon Şebekesi Projesi haz›rlanm›şt›r. Su ve kanalizasyon şebekesi projeye göre inşa edilmeye
başlam›şt›r. 1990’l› y›llar›n ortalar›na kadar Gazidağ›’nda birisi TÜB‹TAK’a ait olmak üzere
toplam 3 su deposu bulunmaktayd›. Gebze Belediyesi su s›k›nt›s›na çözüm bulmak için yeni inşa
edilen su ishale hatt› ve şehir su
şebekesine ilave olarak iki büyük
su deposu yapt›rm›şt›r. Gaziler
Dağ›’na 15.000 ton kapasiteli,
Mudurnutepe’ye de 10.000 tonluk su deposu inşa edilmiştir. Bu
dönemde çevre ve insan sağl›ğ›n›
olumsuz yönde etkileyen yetersiz kanalizasyon şebekesini ›slah
etmek amac›yla 220 km. kanalizasyon şebekesi inşa edilmiştir.
1989-94 y›llar› aras›nda ise 150
km’lik kanalizasyon yat›r›m› gerçekleştirilmiştir.
12 Eylül ihtilal sonras› belediye başkanl›ğ›na gelen Kubilay
‹lgün taraf›ndan inşa edilen Gazidağ› asfalt şantiyesi, gelişen
Gebze’nin artan ihtiyaçlar›n› karş›layamad›ğ›ndan 1991 y›l›nda
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saatte 50 ton asfalt üreten yeni
asfalt şantiyesi aç›lm›şt›r. Bunun
yan›nda M.Emin Ak›n döneminde Gebze’nin acil altyap› sorunu
olan kanalizasyon için gerekli
olan büzleri üretmek amac›yla
1990 y›l›nda, günde 150 büz
üretebilen biz şantiyesi kurulmuştur. 1991 y›l›nda kurulan asfalt
şantiyesi ekonomik ömrünü tamamlad›ğ›ndan Ahmet Pembegüllü döneminde, her geçen y›l
gelişen ve büyüyen Gebze’nin
asfalt ihtiyac›n› karş›lamak için
Pelitli’de önce saatte 80 ton kapasiteli, sonrada 100 ton kapasiteli büyük bir asfalt fabrikas›
kurulmuştur. Ayr›ca Bülent Atasayan döneminden kalma parke
tesislerinin Gebze gibi büyük bir
kentin ihtiyaçlar›n› karş›lamaktan uzak olmas› nedeniyle Pelitliköy’de Kilitli Parke ve Beton
fabrikas› kurulmuştur. Nitekim
renkli parke uygulamalar› ilk kez
1994 sonras›nda başlat›lm›şt›r.
1989 y›l›ndan 94 y›l›n sonuna kadar 20km.’lik soğuk, 150
km’lik s›cak olmak üzere toplam
170km.’lik asfalt çal›şmas› yap›lm›şt›r. 1994’ten sonraki 10
y›lda ise toplam 653.500 ton
asfalt dökülerek 588 km.’lik yol

asfaltlanm›şt›r. 1989-94 y›llar›
aras› 101 km’lik ham yol yap›l›rken, 1994-2204 y›llar› aras›
kent genelinde toplam 436 km.
ham yol yap›lm›şt›r. Yine bu dönemde 4.114 km. stabilize yol
yap›lm›şt›r.
Gebze merkezinde Çarş› Hamam› yan›nda bulunan arsa üzerinde günlük işlerinde yevmiyeci
olarak çal›şan işçiler için “‹şçi
Dinlenme Evi” yaparak hizmete aç›lm›şt›r. 1994 sonras›nda
Dinlenme Evi, Gebze Belediyesi
Halk Kütüphanesi olarak kullan›lmaya başlam›şt›r.
Çay›rova girişinde, Çay›rova
Üstgeçidi bu dönemde yapt›r›lm›şt›r. 29 Haziran 1989 y›l›nda,
Gebze’nin merkezinden uzakta
olan Yenimahalle’ye belediye hizmetlerini kolayca ulaşt›rabilmek
amac›yla bünyesinde Su işleri,
Emlak Servisi, Zab›ta ve Tanzim
Sat›ş birimlerini bulunduran Belediye Şubesi aç›lm›şt›r. Gebze Belediyesi 1989 y›l›nda 10 büyük
otobüsle 8 hatta toplu taş›mac›l›k
hizmeti yürütülürken, 1994 y›l sonu itibariyle 17 büyük, 3 küçük
otobüsle 14 hatta toplu taş›mac›-
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l›k hizmeti sunmuştur.
1994 ile 2010 y›llar› kentleşme süreci aç›s›ndan Gebze için
çok önemli y›llard›r. Bu dönemde Gebze bölgesi bir çok önemli olaya sahne oldu. Gebze ‹zmit
Büyükşehir belediyesi pay›ndan
hak alm›ş. Daha sonra ‹zmit Büyükşehir belediye başkan› Sefa
Sirmen’in mahkemeye gitmesi
ile Gebze bölgesi büyükşehir pay›ndan mahrum kalm›ş.
Bu y›llarda devam eden belediye davas› sürecine bölge büyük
s›k›nt› çekmiş. Kocaeli’nin tümü
daha sonra büyükşehir s›n›rlar›
içine al›nmas› ile Gebze bölgesi
yeni bir döeneme girmişti. Gebze’de kentleşme tarihi aç›s›ndan
en önemli dönem 2008 y›l›nda
yaşanm›ş. Gebze 22 Mart 2008
taraihli 5747 say›l› resmi geazete de yay›nlanan kanunla Gebze
4 yeni ilçeye bölünmüştü.
Gebze’den ayr›lan Dilovas›,
Dar›ca ve Çay›rova Kocaeli’nin
yeni ilçeleri olmuştu. Gebze’nin
kentleşme tarihinde 1994-2010
y›llar› silinmeyecek izleri taş›yor. Bu y›llarda iki dönem Saadet ve Fazilet partisinden bele-

diye başkanl›ğ› yapan Ahmet
Penbegüllü, Ak Parti’den belediye başkanl›ğ› yapan ‹brahim
Pehlivan ve yine Ak parti’ den
başkan seçilen Adnan Köşker
yapt›klar› çal›şmalarla Gebze’nin
kentleşme tarihine önemli katk›
sağlam›şlard›r.
1994-2004 Ahmet
Pembegüllü Dönemi
1994 sonras› dönemde ‹stanbul’un ‹stiklal caddesini and›ran
Gebze’nin ticari yoğunluğu yüksek, en işlek caddelerinden biri olan Eski Çarş› araç trafiğine
kapat›larak, tamamen yayalara
tahsis edilmiştir. 1994 sonras›nda önemli hizmetlerden birisi de sinyalizasyon projesidir.
1994’ten önce Gebze’nin hiçbir cadde ve kavşağ›nda sinyalizasyon bulunmad›ğ› için kent
içi trafikte büyük bir düzensizlik
yaşan›yor, s›k s›k trafik kazalar›
meydana geliyordu. 1994’ten
itibaren ulaş›m› rahatlat›c› kentiçi
trafiği düzene sokan, sürücülerin
keyfi araç kullanmalar›n› engelleyen sinyalizasyon düzenlemeleri
yap›lm›şt›r. Ayn› şekilde, 1996
y›l›nda çocuklar›n küçük yaştan
itibaren, trafik kurallar›n› öğren-
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mesi için Arapçeşme mahallesinde Türkiye’nin en büyük Çocuk
Trafik Eğitim Park’› inşa edilmiştir. ‹stanbul’daki halk ekmek uygulamas›na benzer olarak, 1996
y›l›nda aç›lan Halk Ekmek Fabrikas› ile, Gebze halk›na ucuz ve
kaliteli ekmek hizmeti sunulmaya
başlanm›şt›r. Bu dönemde ilk
olma özelliğini taş›yan diğer bir
uygulama da Toplu konut projesidir. Y›llard›r plans›z ve denetimsiz büyüyen Gebze’de gecekondulaşman›n sadece ceza ve
y›k›mlarla önlenemiyeceğini gören Gebze Belediyesi, artan konut ihtiyac›n› karş›lamak için uydu kent projelerini geçirmek için
ilk ad›m› atm›şt›r. Gebze Belediyesi ile Başbakanl›k Toplu Konut
‹daresi Başkanl›ğ›n›n işbirliği ile
Gaziler Dağ› eteklerinde inşa edilen 1.120 konutluk Huzur Gebze
Toplu Konutlar›’n›n temeli 1994
sonras› dönemde at›lm›şt›r.
Anadolu kültürünü Gebze’de
de yaşatmak amac›yla 1989 y›l›nda Mehmet Emin Ak›n zaman›nda Kültür ve Sanat Etkinlikleri Merkezi (BEKSEM) yeniden
kurulmuştur. BEKSEM kültür
hizmeti olarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk

Halkoyunlar›, Tiyatro, Resim ve
Yabanc› dil kurslar› düzenlemiştir. Bu dönemdeki kültür hizmetlerinden biri de Gebze Belediyesi’nin Yenimahalle Şubesi’nin
yan›nda aç›lan Hasan Ali Yücel
Çocuk Kütüphanesi olmuştur.
1994 sonras›nda ise kamuoyu ve halkla bütünleşmek amac›yla Beyaz Masa kurularak, vatandaşlar›n belediye il ilgili talep
ve sorunlar›na çözüm getirilmeye çal›ş›lm›ş, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Vak›flar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanarak halka
aç›lm›şt›r. Gebze Belediyesi’nin
hizmetleri spor ve sanat branşlar›nda da devam etmiştir. Nitekim 1995 y›l›nda kurulan Gebze
Belediyesi Güreş ‹htisas Kulübü, kazand›ğ› Avrupa ve Dünya
şampiyonluklar› ile k›sa zamanda Türkiye ve dünyan›n en güçlü
kulüpleri aras›na girmiştir. Sanat
alan›nda, Gebze Belediyesi Türk
Sanat Müziği Korusu, Gebze Belediyesi Çocuk Korosu kurularak
faaliyetlere başlam›şt›r. Bunlar›n yan›nda Gebze Belediyesi
Mehteren Bölüğü kurulmuştur.
Ayr›ca Aş›klar kahvesi aç›larak
Geleneksel Aş›klar Şöleni ve Geleneksel Eskihisar Şiir Günleri
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düzenlenmiştir. 1994 sonras›
Gebze Belediyesi, Orta Asya ve
Balkanlardaki Türklerle ilişkilerin geliştirilmesi amac›yla, K›rg›zistan’›n turistik bölgesi Iss›kgöl
Eyaleti Karakol Kenti ile, Bulgaristan’›n Razgard ‹li’ne bağl› Samuil Kasabas› ile karş›l›kl› olarak
kardeş şehir olmuştur. Hatta Karakol kentinde merkezi bir caddeye Gebze ismi verilmiştir.
2004-2009
İbrahim Pehlivan Dönemi
İlk y›l›nda Gebze’nin kaderini değiştirecek bir karar al›nd›.
Hükümetin 23 Temmuz 2004
y›l›nda ç›kard›ğ› Büyükşehir Yasas› ile ‹zmit Büyükşehir Belediyesi’nin ismi Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi olarak değiştirildi. Yeni kurulan Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nin s›n›rlar› genişletilerek, tüm Kocaeli il s›n›r› büyükşehir belediyesi s›n›rlar›na dahil
edildi. Daha önce bağ›ms›z bir
belediye olan Gebze Belediyesi
de Büyükşehir s›n›rlar› içerisinde
alt belediye statüsü ile yönetilmeye başland›.
‹brahim Pehlivan döneminin
ilk y›llar› Büyükşehir Belediyesi’ne uyum ve adaptasyon süre-

ci olarak geçti. Gebze Belediyesi
başta su, kanalizasyon hizmetleri
olmak üzere, itfaiye, ulaşt›rma ve
hal gibi birimleri Büyükşehir Belediyesi’ne devretti.
Yaklaş›k 350 personel demirbaş ve ekipmanlarla birlikte
Büyükşehir’e verildi. Bu dönemin en kayda değer hizmet ve
projelerini şu şekilde s›ralamak
mümkün:
Haziran 2004’te ilk kez Enerji Bakan› Hilmi Güler ve Çevre ve
Orman Bakan› Osman Pepe’nin
kat›l›m›yla doğalgaz hatt› inşaat›
başlad›. Gebze’de doğalgaz kullan›lmaya başland›. 5 y›l içerisinde
yaklaş›k 60 bin konutluk doğalgaz şebekesi inşa edildi.
Gebze’nin merkez mahallelerinde altyap› yenilendi. Elektrik
hatlar› yeralt›na al›nmaya başland›.
Tüm ana caddeler üstyap›s›yla birlikte yeniden inşa edildi. Estetik bir görünüme kavuşturuldu.
Eskihisar Deresi, Çamaş›r,
Korkak ve Bahar Deresi ‹SU taraf›ndan ›slah edildi.
Gebze’deki büyük parklar
(Fatma Han›m Park›, Eşref Bitlis
Park›, Yunus Emre Park›, Mehmet Zahit Kotku Park›) modernize edildi. Eskihisar Sak›zağac›
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Park›, Beylikbağ› Park› ve Muhsin Yaz›c›oğlu Park› gibi estetik ve
görsel değeri yüksek yeni parklar
inşa edildi. Bu parklar görsel kalitesi yüksek tasar›mla sosyal mekanlar haline dönüştürüldü.
Asr›n projesi Marmaray’›n
Gebze ‹stasyon inşaat› bu dönemde başlad›.
Gebze Şehir Stad› tribün inşas› tamamland›. Gebze Stad›
Anadolu Yakas›’n›n ikinci büyük
stad› oldu.
2004-2009 döneminin en
önemli projeleri aras›nda Gebze Kültür Merkezi ayr› bir yere
sahip. Temeli 1993’te at›lan ve
uzun y›llar yar›m kalan inşaat
Büyükşehir Belediyesi taraf›ndan
tamamland› ve 2008’de hizmete
girdi. Binan›n bir bölümü Gebze Belediyesi Hizmet Binas›, bir
bölümü de 640 koltuk kapasiteli
Osman Hamdi Bey Sahnesi ile
kültür ve sanat hizmetlerinde kullan›l›yor. Aç›l›ş›n› Kültür Bakan›
Ertuğrul Günay yapt›.
Bu dönemde Anibal Kavşağ›
karş›s›nda bulunan eski şehirleraras› otobüs garaj› y›k›ld›. Doğu
Kavşağ› yak›n›nda yeni bir Terminal inşas›na başland›.
Bat› Kavşağ› tamamland›.

Tatl›kuyu Kavşağ› inşaat›na
başland›.
Büyükşehir taraf›ndan Eskihisar-‹stasyon Tünel Kavşak Projesi tamamlanarak hizmete girdi.
Bu dönemde Gebze Belediyesi destekli Gebzespor, 3. Lig’de
şampiyon olarak tarihinde ilk kez
2. Lige yükseldi.
Bu dönemin en farkl› kültürel organizasyonlar›ndan biri Sanatç› Cüneyt Ark›n’l› Cirit Şöleni
oldu.
Cadde şenlikleri ve festivalleri
yap›ld›.
Merkez Mezarl›ğ›’n›n kapasitesi dolunca Pelitli’de yeni kent
mezarl›ğ› yap›ld›.
Gebze’de uzun y›llar çevre ve
hava kirliliğine neden olan çöplük kald›r›ld›. Dilovas›’nda Kat›
At›k Düzenli Depolama Tesisi
yap›ld›.
Gaziler Dağ›’n›n tamam› protokolle Gebze Belediyesi’ne verildi, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.
2008 y›l›nda ç›kar›lan kanunla nüfusu az olan Şekerp›nar ve
Tavşanc›l Belediyeleri kapat›ld›.
Dilovas›, Çay›rova ve Dar›ca ‹lçe
yap›ld›. Gebze’nin iki büyük mahallesi Çay›rova ve Yenimahalle,
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yeni kurulan Çay›rova Belediyesi
s›n›rlar›na b›rak›ld›. S›rasöğütler
Mahallesi ise Dar›ca Belediyesi
s›n›rlar›nda kald›
2009 - ....
Adnan Köşker Dönemi
Halkla ilişkilere ve vatandaşlarla yak›n temasa çok büyük
önem veren bir yönetim olarak
dikkati çekti. Adnan Köşker’in
ilk y›l›nda yar›m kalan pek çok
proje bitirildi. Büyükşehir Belediyesi ile yeni projelere start verildi. Adnan Köşker döneminin bir
y›ll›k bölümünde bitirilen ve yeni

başlanan proje ve hizmetleri şu
şekilde s›ralamak gerekir:
Eskiçarş› ve Çevresi Üstyap›
Projesi tamamland›.
Eskihisar Sahil Düzenleme
Projesi inşas› başlad›. Sahil projesi bir y›lda tamamlanma aşamas›na geldi.
Şehirleraras› Gebze Otobüs
Terminali tamamlanarak hizmete girdi.
Tatl›kuyu Kavşak Projesi’nin
istimlak sorunu çözülerek, inşaat
yeniden başlad›.
Güzel Evim Güzel Kentim Projesi kapsam›nda Yeniçarş› Cephe
Yenileme çal›şmalar› başlat›ld›.
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Gebze Belediyesi TOK‹ işbirliği ile Kirazp›nar Toplu Konut
Projesi inşaat› başlad›.
1000 dönümlük Gaziler Dağ›
Kent Park› Projesi inşas› Büyükşehir Belediyesi taraf›ndan başlat›ld›.
42 dönümlük büyük Bar›ş Park›
tamamlanarak hizmete girdi.
2009 y›l›nda Gebze’de ilk kez
Geri Dönüşüm Projesi baz› mahallelerde uygulanmaya başlad›.
Önemli bir çevre projesi
olarak ALO MOLOZ hatt› kuruldu ve Sağlıklı Kentler Birliği
tarafından ödüllendirildi aldı.
Beylikbağ› Sentetik Çim Sahas› hizmete girdi.
Kad›n Konukevi aç›lmas› için
büyük bir bina kiraland›.
Eski Çarşı’da bulunan tarihi
İbrahim Paşa Çeşmesi 80 y›l aradan sonra restoredildi.
450 bin metrekarelik büyük
Tatl›kuyu Vadisi Projesi başlad›.
Kocaeli’nin en büyük yat›r›m›
olan Gebze At›ksu Ar›tma Tesisi’nin inşas›, TSE kampüsü yan›nda başlad›.
Gebze’de ilk kez ulusal satranç turnuvas› düzenlendi.
Ayrıca, Fatih Sultan Mehmed’in
vefat yıldönümünde anma programları başlatıldı.
131

Gebze Rehberi
İbrahim Pehlivan döneminde
ihale edilen, ancak yarım kalan
Kent Projesi yeniden faaliyete
geçirilerek çalışmalar önemli
ölçüde hızlandırıldı.
Adnan Köşker döneminin
önemli özelliklerinden birisi de; halkın
tasvip etmediği yersiz harcamalara
son verilmesi ve daha çok sosyal
projelere ağırılık verilmesidir.
Gebze Belediyesi’nin en büyük
projesi kuşkusuz Çoban Mustafa

Paşa Külliyesi ve Çevresi Tarihi
Kent Meydan› Projesi’dir. Çoban
Mustafa Paşa Külliyesi ve çevresi
ile Cumhuriyet Meydan›’n› kapsayan 42 dönümlük alan› kapsayan
bu büyük proje için ulusal tasar›m
yar›şmas› düzenlendi. Yaklaş›k 4
y›l süren proje yar›şmas› ve An›tlar Yüksek Kurulu onay› ile ihale
sürecinin ard›ndan 2008 y›l›nda
inşaat›na başland›.
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Gebze’nin
KentselKültürBileşenleri*
Gebze, yüzy›llar boyu ‹stanbul’un Anadolu ile bağlant›s›n›n
ilk duraklar›ndan biri olmuştur.
‹stanbul’un periferisinde gelişen
yerleşim, 1960’l› y›llara kadar
sakin bir belde olma özelliğini
korumuştur. Bu tarihe kadar daha çok tar›msal faaliyetlerin sürdürüldüğü Gebze, 1960’lardan
sonra sanayi bölgesi olarak gelişim göstermiştir.
Türkiye’de sanayi tesisleri
1950’li y›llara kadar daha çok
devletçilik yat›r›mlar› kapsam›nda kurulmuştur. Devlet yat›r›ml›
sanayi tesislerinde lojman, sosyal
tesis, okul vb. üniteler genellikle
düşünülmüştür. Devlet yat›r›mlar›n›n durmas›n›n ard›ndan kurulmaya başlanan sanayi tesislerinde, çal›şanlar için konut modellerinin sunulmamas›, kontrolsüz
ve sağl›ks›z yerleşim alanlar›n›n
oluşumuna neden olmuştur.
Bu oluşumdan en çok etkilenen yerleşimlerden biri de Geb-

ze’dir. Türkiye’de kontrolsüz gelişen yerleşimlerin sorunlar› için
2000’li y›llardan itibaren kentsel
dönüşüm projeleri ile çözümler
aranmaktad›r.
Karakteristik kentlerin oluşumunda fiziki coğrafya ve tarihi
birikim önemli yönlendiricilerdendir. Benzer ve tan›ms›z kentlerin oluşumunun engellenmesi
amac›yla konunun uzmanlar› ve
kent yöneticileri kentlerin yeni
gelişim ve dönüşüm alanlar›nda
topoğrafik verileri ve/veya yerleşimin kimliğini oluşturan öğeleri
dikkate almalar› gerekmektedir.
Bu amaçla Gebze’nin kentsel
kimlik bileşenlerinin ortaya konulmas› önem kazanmaktad›r.
Bu sunumda Gebze’nin k›sa kent
tarihi anlat›larak kentsel kimliğini
oluşturan ana mekânsal bileşenler vurgulanacakt›r. Kent kimliğinin sürdürülebilirliği ve marka
şehir olarak gelişimine GYTE ve

* Bu bölümde yer alan yaz›lar GYT öğretim üyelerinden Elif Özlem Aydın taraf›ndan
haz›rlanm›şt›r.
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üniversitelerin katk›lar›n›n neler
olabileceği üzerinde durulacakt›r.

Gebze’ninK›saTarihi:
Gebze ve civar›ndaki yerleşimin geçmişinin, mevcut arkeolojik izlerden, Bizans dönemine dayand›ğ› düşünülmektedir.
Yerleşim Bizans döneminde
Kalkedon olarak an›lan Kad›köy’ü Nikomedya olarak an›lan
bugünkü ‹zmit’e bağlayan güzergâh üzerinde yer almas› nedeniyle önem kazanm›şt›r. Ancak
o dönemde bölgedeki yerleşimin
s›n›rlar› ve biçimi ile ilgili veriler
oldukça s›n›rl›d›r.
14. yüzy›lda Osmanl› egemenliğine geçen Gebze, ilk dönemlerde ordugâh olarak kullan›lm›şt›r. ‹stanbul’un fethinden
sonra Kocaeli Sancağ›’na bağl›
bir kaza haline gelen yerleşim
16. yüzy›lda en parlak dönemini yaşam›şt›r . Anadolu’ya bağlanan kervan yolunun ‹stanbul’dan
sonraki ilk durağ› haline gelen
Gebze’de, d›ş bölgelere mal ve
hizmet aktar›m›na imkân veren
düzenlemelerin çoğu bu yüzy›lda

oluşturulmuş. 17. ve 18. yüzy›llarda miri toprak düzenindeki çözülme, ulaş›m teknolojisi ve dünya ticaretindeki değişimlerinden
etkilenen Anadolu yerleşimlerinde durağan bir dönem yaşanm›ş,
bu nedenle Gebze’de bu yüzy›llarda radikal fiziksel değişimler
söz konusu olmam›şt›r.
19. yüzy›l belgelerine göre
Gebze merkezde beş mahallesi bulunan orta büyüklükte bir
kazad›r . Bu dönemde, kazan›n
nüfusu daha çok Tuzla, Dar›ca
ve Tavşanc›l gibi k›rsal alanlarda yoğunlaşmaktad›r. Gebze’de
19. yüzy›lda bağc›l›k, bahçecilik
ve hubabat üretimi gibi tar›msal
faaliyetler yan›nda sanayi ürünlerini işleyen küçük ölçekli sanayi
işletmeleri de mevcuttu. Gebze
civar›nda büyük işletme niteliğinde kurulan ilk tesis bir devlet işletmesi olan Hereke Mensucat Fabrikas›d›r. 1910’l› y›llar›n baş›nda
Dar›ca ve Eskihisar’da kurulan
çimento fabrikalar› Gebze’nin
Osmanl› dönemindeki ilk sanayi
tesisleri olarak nitelendirilebilir.
Bu büyük işletmeler d›ş›nda ka-
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zada 19. yüzy›l sonu, 20. yüzy›l
başlar›nda çeşitli un değirmenleri
ile Tuzla’da üç adet tuğla, kiremit
ve çini fabrikas›n›n varl›ğ›ndan
bahsedilmektedir.
20. yüzy›l baş›nda Gebze,
‹stanbul’a bağlanm›şsa da, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tekrar Kocaeli’ne bağlanm›şt›r. Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan 1950’li
y›llara kadar Osmanl› döneminde
olduğu gibi tar›msal faaliyetin
yayg›n olduğu yerleşimde dört
merkez mahallesi yer almaktayd›. Çay›rova ve ‹stasyon mevkileri ise 1950’li y›llar›n çevre

yetersizlikleri içindeki Gebze’de
gecekondulaşma olgusu, maalesef izlenen yanl›ş politikalar nedeniyle, yerleşime göç eden dar
gelirli aileler için konut modeli
haline dönüşmüştür. Gecekondu
olgusunun getirdiği kent düzeni,
günümüzde karayolu, deniz yolu, demiryolu ve havayollar›n›n
birbirleriyle kesiştiği önemli bir
kavşak noktas›nda, sanayi ağ›rl›kl› gelişen Gebze’nin stratejik
öneminin gerektirdiği kentsel
hizmetleri sunamamaktad›r.

yerleşim alanlar›yd›.

Gebze Kent Kimliğine Veri
Oluşturabilecek Mekânsal Bileşenler:

1960 sonras› sanayi at›l›mlar›
parallelinde Cumhuriyet dönemi
Gebze’sinin ilk sanayi kuruluşu
olan Çay›rova Cam Fabrikas›
1961 y›l›nda kurulmuştur. Gebze, 1960’lardan sonra sanayinin
de etkisi ile önemli oranda göç

Gebze’yi günümüzde sanayi bölgesi olarak gelişmiş, k›y›s›
bulunan deprem riski alt›nda bir
kent olarak tan›mlamak mümkündür. Gebze’nin diğer yerleşimlerden farkl›l›ğ›n› ortaya koyabilmek
amac›yla, yerleşimin kimliğini

alm›şt›r. 1960’lar›n sonlar›nda
haz›rlanan imar planlar› (Ukuşlu,
2006) ile yerleşimin gelişimi için
önlemler al›nmaya çal›ş›lsa da
göçe bağl› nüfus art›ş›n›n önü al›namam›şt›r. 1970’lerde alt yap›

oluşturan bileşenlerin tan›mlanmas› önem kazanmaktad›r.
Yeterli arkeolojik araşt›rma
bulunamamas› nedeniyle yerleşimin kuruluşu ile ilgili bilgiler
oldukça s›n›rl›d›r. Yörede 19.
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yüzy›lda başlanan arkeoloji araşt›rmalarda daha çok Kartacal›
Hannibal’›n mezar›n›n bulunmas›
amaçlanm›ş, bu nedenle Gebze,
Eskihisar, Dar›ca ve Dil ‹skelesinde ortaya ç›kan kal›nt›lar küçük
monografiler olarak ele al›nm›ş,
bütüncül bir çal›şmaya dönüştürülememiştir. 14. yüzy›lda Osmanl› egemenliğine geçen Gebze’nin bu döneme kadarki tarihi
ile ilgili en önemli mekânsal bileşenler Eskihisar kalesi ile küçük
sur duvar› ile bir burcu günümüze
ulaşabilen Dar›ca kalesidir.

ekonomik gücüne parallel olarak
mal aktar›m noktas› haline gelen
Gebze’nin kentsel hayat›na bu
yüzy›lda kat›lan (cami, medrese,
bimarhane, kütüphane, han, hamam, kervansaray, şad›rvan ve
türbeden oluşan) Çoban Mustafa
Paşa Külliyesi ile tarihi kervansaray kentsel gelişimin önemli yönlendiricileri oluşmuşlard›r

Osmanl› egemenliğine geç-

16. yüzy›ldan Osmanl› modernitesinin uygulamaya konulduğu 19. yüzy›la kadar Gebze’de köklü fiziksel değişimler
söz konusu olmam›ş, kaza tar›msal faaliyetlerin sürdürüldüğü

tiği 14.yüzy›l ve 15. yüzy›l boyunca daha çok savunma amaçl›
kullan›lan bölgede, sefere ç›kan
ordular konaklam›şlard›r. Fatih
Sultan Mehmet’in 15. yüzy›lda
yapacağ› bir sefer için otağ›n›
“Hünkâr Çay›r›” mevkiinde kurmuş olmas› nedeniyle bu alanda
bir çeşme yapt›r›lm›şt›r. Ayr›ca
yerleşimde Sultan Orhan Camii
ve ‹lyas Bey Camii gibi küçük ölçekli camilerin inşas›na da ayn›

mal aktar›m noktas› olma hüviyetini korumuştur. 19. yüzy›lda
başlayan bat›l›laşma hareketi
kapsam›nda Bağdat Yolu paralelinde kurulan Bağdat Demiryolu ile Gebze ve civar›ndaki
yerleşimlerde demiryolu civar›nda gelişen ‹stasyon bölgeleri 19. yüzy›la özgü karakeristik
mekânlard›r. Ayr›ca Osmanl›
modernitesi paralelinde Gebze civar›nda kurulan biri teks-

dönemde başlanm›şt›r. 16. yüzy›lda Osmanl› Devleti’nin artan

til, diğer ikisi çimento üretimi
yapan üç büyük sanayi tesisi
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Gebze’nin sanayi bölgesine dönüşümünün ilk sinyallerini oluşturduysa da bu dönüşüm ancak
20. yüzy›l›n ortalar›ndan sonra
gerçekleşmiştir
19. yüzy›l sonuna doğru Tanzimat reformlar› kapsam›nda
kent yönetiminin ve kurumsal yap›n›n değişim süreci içinde, Anadolu kentlerinin fiziki yap›s›na,
yönetici merkezin nüvesi olan
Hükümet Konağ›, hastane, okul,
karakol gibi farkl› işlevleri olan
yeni kamu yap› tipleri girmiştir .
19. yüzy›l›n sonlar› ve 20. yüzy›l›n başlar›nda Gebze’de hükümet
konağ›, hastane gibi kamu yap›lar›n›n varl›ğ› bilinmektedir .
Osmanl› modernitesi etkisinde kurulan kurumlar›n çoğu
Cumhuriyet idaresinin siyasal ve
toplumsal ihtiyaçlar›na göre yeniden düzenlenerek 1950’li y›llara kadar kullan›lm›şt›r. Bahçe düzenleme ve tar›m faaliyetlerinin
bilimsel bir anlay›şta sürdürülmesi amac›yla 1943 y›l›nda Çay›rova’da kurulan Teknik Bahç›vanl›k Okulu , devletin o dönem için
Gebze’deki zirai faaliyetleri des-

tekler ve yönlendirir tavr›n› göstermektedir.
20. yüzy›l ortalar›nda ‹stanbul’u Anadolu’ya bağlayan yolun genişletilmesi ile Gebze’nin
önemi artm›şt›r. 1961 y›l›nda
devletçilik politikas› çerçevesinde
kurulan Çay›rova Cam Fabrikas›’n›n hemen ard›ndan özel girişim desteğiyle pek çok sanayi
tesisi E-5 karayolu ve çevresinde
kurulmuştur. Sanayi, 20. yüzy›lda Gebze ve bağl› olduğu Kocaeli ‹li’nin kentsel kimliğinin bir
parças› haline gelmiştir . Gelişen
sanayi ile bağlant›l› olarak Gebze ve civar›ndaki yerleşimlerin
Osmanl› dönemine özgü sivil mimarl›k örnekleri hemen hemen
yok olmuştur. Ancak Tavşanc›l,
Eskihisar, Dar›ca gibi yerleşimlerde 19. yüzy›la tarihlenen sivil
mimarl›k örneklerine rastlanabilmektedir . Bunlar›n en önemlilerinden biride Osman Hamdi
Bey’e ait müze olarak kullan›lan
konuttur.
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
‹stanbul’un sayfiye yerleşimine
dönüşen Bayramoğlu yar›madas›
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döneminin mimari ve planlama
anlay›ş›ile Gebze’ye örnek teşkil
edebilecek önemli bir değerdir.
1970’li y›llarda Gebze’de kurulan TUB‹TAK Marmara Araşt›rma Merkezi, 1990’l› y›llarda
kurulan Gebze Yüksek Teknoloji
Entitüsü, Sabanc› Üniversitesi
yerleşimin önemli diğer değerlerindendir. Ayr›ca 1980’li y›llarda bölgede kurulmaya başlanan
Organize Sanayi Bölgeleri gelişen çarp›k sanayileşmeyi disipline edebilmek amac›yla kurulan
planl› alanlard›r. Gebze’ye 20.
yüzy›l›n son çeyreğinde kat›lan
bu değerlerin Gebze’nin sağl›kl›
gelişimine yard›mc› ve yönlendirici olabileceği düşünülmektedir.
Buraya kadar özetlenerek sunulan mekânsal bileşenler Gebze’nin kentsel kimlik bileşenlerini
oluşturmaktad›r. Gebze’deki sağl›ks›z kentleşmenin rehabilitasyonu sürecinde bu bileşenlerin
kentsel hayata sağl›kl› yöntemlerle entegrasyonunun sağlanmas›, Gebze’nin karakteristik bir
kent vurgusu için oldukça önem
taş›maktad›r.
Gebze’nin Marka Şehir olarak gelişimine GYTE ve Üniversitelerin Katk›lar›:

Marka şehirler yaratmak Bat›’da benimsenmiş bir yerel kalk›nma modelidir. Marka şehir
olabilme başar›s›n›, bir şehrin var
olan kaynaklar›n› turizme elverişli olarak pazarlanabilecek kadar
değerli hale getirmek, bu kaynaklar›n şehrin sembolü olabilecek düzeye gelmesini sağlayabilmek olarak gözlemliyoruz.
Örneğin Kaliforniya bölgesi, hem portakal vadisi, hem de
şarap bağlar›yla ünlenmiştir. Las
Vegas, bir çöl bölgesi olmas›na
rağmen, otelleriyle marka olmuştur. Orlando Eyaleti’nde yer alan
Disneyland ve Universal Studios hemen hemen herkes taraf›ndan tan›nmakta ve dünyan›n
her yerinden milyonlarca turist,
bu yapay oyun parklar›na gelmektedir. Paris, kuşkusuz marka
şehirlere en iyi örneklerden bir
tanesidir. ‹nsanlar› oraya çeken
onlarca mimari esere sahiptir.
Sadece Eiffel Kulesi, Louvre ve
Varsailes saray›n› görmek için,
y›lda 30 milyon kişi bu şehri ziyaret etmektedir.
Gebze’nin tek hamlede global
bir marka şehir olabilmesi güç
gözükmektedir. Etaplar halinde
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yürütülecek bir projeyle global
bir markaya dönüşmesi mümkündür. Gebze’nin ilk aşamada
yerel olarak markalaşmas› hedeflenmelidir. Yerel ölçekte bir marka şehir haline gelebilmesi
• Kültürel değerlerinin tan›t›lmas›,
• Doğal değerlerinin sürdürülebilirliği,
• Sanayi yap›lar›n›n kentsel
kimlik öğesi olarak değerlendirilebilmesi ve
• Kentsel rehabilitasyon çal›şmalar› ile mümkündür.
Gebze’nin sanayi ve araşt›rma d›ş›nda doğal ve kültürel

değerleri pek tan›nmamaktad›r. Bu
amaçla bölgedeki
arkeolojik araşt›rmalar›n
sürdürülerek
arkeolojik
verilerin uluslararas› standartlarda
sergilenmesi
yönünde girişimlerde
bulunulmas› tavsiye
edilir. Bu konuda
arkeoloji
bölümü
bulunan üniversitelerden destek al›nabilir.
Gebze’de Osmanl› geleneğinin ürünü olan külliye, köprü,
çeşme gibi mimari bileşenlerin
ön plana ç›kar›lmas›, bu bileşenler etraf›nda yer alan niteliksiz
oluşumlar›n rehabilitasyonu için
fikir projelerinin üretilmesi gereklidir. Nitekim Çoban Mustafa
Paşa Külliyesi civar›ndaki alan
için 2005 y›l›nda Belediye taraf›ndan aç›lan Gebze Tarihi Kentsel Tasar›m Fikir Proje Yar›şmas›
bu alandaki olumlu ad›mlardand›r. Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nden iki öğretim üyesi
bu yar›şmaya jüri üyesi olarak
destek vermişlerdir.
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Tavşanc›l merkezinde, Dar›ca ve Eskihisar sahil band›nda
yer alan sivil mimarl›k örneklerinin rehabilitasyonu, tren yolu
civar›ndaki istasyon bölgelerinin
rehabilitasyonu, Hereke Fabrika-i Hümayunu’nun bölgeye değer kazand›racak yeni bir işlevle
çağdaş hayata adaptasyonu gibi
konular Gebze ve civar›ndaki 19.
yüzy›l mekânsal bileşenlerinin
vurgulanmas› ad›na önemlidir.
Bu tür projelerin haz›rlanmas›nda GYTE Mimarl›k Fakültesi
yard›mc› olabilir. Yeniden işlevlendirme projelerinin fizibilite
çal›şmalar› için GYTE ‹şletme
Fakültesi’nden destek al›nabilir.
Tüm bu bileşenlerin sağl›kl› bir
şekilde kentsel hayata entegrasyonu, Gebze’yi yurtiçi ve yurtd›ş›na sanayisi d›ş›nda kültürel
anlamda da tan›t›c› özellikler kazand›racakt›r.
Gebze’nin Bayramoğlu’ndan
başlayarak Tavşanc›l’a kadar
uzanan sahil band›n›n çevre kirliliklerinden ar›nd›r›larak kullan›labilir alanlar haline dönüştürülmesi, tar›m arazilerinin ve orman
alanlar›n›n korunumu bölgenin
doğal değerlerinin sürdürülebilirliği ad›na önemlidir. Dar›ca Hayvanat Bahçesi’nin koşullar›n›n
iyileştirilmesi de bölgede çeki-

ciliği art›racak önemli bir yaklaş›m olacakt›r. Çevre kirliklilerinin
en aza indirgenmesi konusunda
GYTE Çevre Mühendisliği öğretim üyelerinden destek al›nabilir.
Gebze’nin günümüzde ki
önemli sorunlar›ndan biri de
Organize Sanayi Bölgeleri d›ş›nda gelişmiş ve çevresel tehdit oluşturan sanayi yap›lar›n›n
geleceğidir. Bu tesisler sanayi
kenti olarak gelişimindeki önemleri nedeniyle Gebze’nin önemli
kentsel kimlik bileşenleridir. Bu
bileşenler, Gebze’nin simgesi haline gelmiş özgün öğeleri yerinde
tutularak, kentin yeni ihtiyaçlar›na adapte edilerek yeniden kullan›labilir. Gebze’nin bilinen geleneksel avantajlar›n›n yan›nda
bu tür yenilikçi bir girişim kente
karakteristik özellikler kazand›racakt›r. Bu konuda üniversitelerin
değişik bölümleri ortak atelyeler
(workshop) düzenleyerek yeni
fikirler üretebilirler. Bu fikirler
kentin sosyolojik anlamda kalk›nmas›na da katk›da bulunabilir.
20. yüzy›lda Türkiye’deki çoğu kentte gelişen çarp›k kentleşmenin rehabilitasyonu mevcut kent kimliği ile bu kimliği
değişime zorlayan gelişmelerin
bütünlük içinde araşt›r›lmas› ile
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başar›ya ulaşabilecektir. Ayr›ca
kamuoyu taraf›ndan benimsenerek disiplinleraras› çal›şma ürünü olarak uzman denetiminde
başlayacak rehabilitasyon projelerin kesintisiz sürdürülebilmesi amac›yla politik kayg›lardan
bağ›ms›z, uzmanlaşm›ş birimler
oluşturulmas› da uygun olacakt›r.
Bu birimlerin oluşturulmas›nda,
ürettikleri bilgi ve teknoloji, verdikleri eğitim, bar›nd›rd›ğ› insan
öğelerinin dinamik düşünce yap›s›, çağ› ve toplumlar› etkileyen ve yönlendiren üniversiteler
önemli roller alabilirler.

Bir yandan sürekli kendini yenileyerek nitelikli eğitim sürecini
h›zland›ran, diğer yandan toplumun gereksinimlerini dikkate alan
GYTE Gebze’nin önemli bir parças› ve kullan›c›s›d›r. Öğrencileri ve
öğretim üyeleri ile Gebze’de oluşturulacak nitelikli kentsel çevrenin
önemli kullan›c› adaylar›ndand›r.
Bu nedenle rehabilite edilerek oluşturulmas› önerilen cazibe merkezlerinin projelerinin ve fizibilite çal›şmalar›n›n haz›rlanmas›nda GYTE
büyük katk›da bulunabilir.
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TÜRKSANAY‹TAR‹H‹N’DE
KOCAEL‹‘N‹NDÜNÜ,BUGÜNEVEGELECE⁄‹*...
Kocaeli, Cumhuriyet sonras›
Türkiye’nin ekonomik yap›lanmas›nda bölgede yap›lan sanayi yat›r›mlar› ile sanayinin önemli merkezlerden biri olmuştur. Önemli
ulaş›m ağlar›n›n merkezinde bulunan Kocaeli, Avrupa’y› Asya’ya
bağlayan bir kavşak noktas›d›r.

KOCAEL‹SANAY‹N‹N
TAR‹HSELGEL‹Ş‹M‹
Konumu itibariyle tarihsel
gelişim sürecinde Kocaeli, Cumhuriyet sonras› Türkiye’nin ekonomik yap›lanmas›nda bölgede
yap›lan sanayi yat›r›mlar› ile sanayinin önemli merkezlerden biri
olmuştur. Önemli ulaş›m ağlar›n›n merkezinde bulunan Kocaeli,
Avrupa’y› Asya’ya bağlayan bir
kavşak noktas›d›r.
Kocaeli sanayinin gelişimini izlerken, siyasal ve ekonomik
yap›lanmalar› göz önüne alarak,
ülkemizde yaşanan iki dönemi
içine alacak şekilde değerlendirmenin yap›lmas›, tarihsel sürecin
süzgecinden geçirilmesi yönün-

den yararl› olacakt›r. Bu nedenle
Kocaeli sanayinin gelişimi;
Cumhuriyet öncesi Kocaeli Sanayi ve Cumhuriyet sonras›
Kocaeli Sanayi olarak iki dönem
halinde değerlendirilmiştir.

CUMHUR‹YETÖNCES‹
KOCAEL‹SANAY‹
Cumhuriyet öncesi Kocaeli
Sanayiinin varl›ğ› ‹zmit’te, Latinler dönemine kadar uzanmaktad›r. Kocaeli Sanayiinin
ilk kuruluşlar›ndan biri, Latinler
döneminde hizmete sokulan ve
dönem sonunda önemini gitgide
yitiren ‹zmit Tersanesi’dir. Daha
sonra Sultan Orhan zaman›nda,
küçük deniz araçlar›n›n yap›m›na, elverişli olanaklara kavuşturulan tersane, Kanuni devrinde,
Karamürsel’de bulunan tersanelerle birlikte revizyondan geçirilerek çal›ş›r duruma getirilmiştir.
Gelişim süreci içerisinde, sanayileşme ve gelişme olgusunun,
büyük ölçüde ulaş›m şebekesi-

*Bubölümdeyeralanyaz›lar›nhaz›rlanmas›ndaKocaeliSanayiOdas›veGebze
TicaretOdas›’n›nkaynaklar›ndanyararlan›lm›şt›r.
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nin gelişmesiyle bağlant›l› yürüdüğünü gördüğümüz Kocaeli,
1800’lerde Osmanl› ‹mparatorluğu’nun, en önemli ulaş›m ve
konaklama yerlerinden biri olarak sivrilmektedir.
Kocaeli her zaman deniz, karayolu ve demiryolu taş›mac›l›ğ›
ile ön plana ç›km›şt›r.
1843 y›l›nda Hereke’de, saraylar›n perde ve döşemelik ihtiyac›n› karş›lamak amac›yla, bir
fabrikan›n işletmeye aç›ld›ğ›n›
görüyoruz.
1844’te, Sultan Mahmut döneminde kurulan askerin kumaş
ihtiyac›n› karş›lamaya yönelik,
Çuha Fabrikas› kurulmuştur.
1888 y›l›nda, bağ›ms›z ‹zmit
Sancağ› kurulmuş (bu sancağ›n
içinde Adapazar› Bölgesi de bulunmaktayd›), özellikle orman yönünden zengin olduğu için elde
edilen tomruklar, 200’ün üzerindeki imalathanelerde işlenerek
bir bölümü ‹zmit tersanesinde
kullan›l›r, önemli bir bölümü ‹zmit iskelesinden, ‹stanbul ya da
yurt d›ş›na sevk edilirdi
‹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 fabrikas› vard›.

CUMHUR‹YETSONRASI
KOCAEL‹SANAY‹
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda
Kocaeli, sanayileşme ve kentleşme için çok önemli iki faktöre
birden kavuşmuştur. Bir taraftan,
‹zmit’te motorla elde olunan ilk
elektrik enerjisi (kurulan bir elektrik fabrikas› ile) sağlan›rken öte
yandan kentin su ihtiyac› modern ve s›hhi araçlarla karş›lanmaya başlanm›şt›r.
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda,
Kocaeli Sanayiinin durumunu,
1927 y›l›nda yap›lan sanayi say›m› sonuçlar›na göre değerlendirebilmek olanağ› vard›r. (1927
y›l› sanayi say›m› Adapazar›,
Hendek ve Geyve yörelerini de
Kocaeli içinde yorumlamaktad›r.)
1927 y›l› sanayi say›m› sonuçlar›na göre toplam 1215 işletme
say›s›, 3821 çal›şan say›s› bulunmaktad›r.
1927 sanayi say›m› sonuçlar›, Türkiye’de (en küçük esnaf atölyeleri de dahil) kuruluşlar›n %1.86’s›n›n, çal›şanlar›n
%1.48’inin Kocaeli ilinde yer
ald›ğ›n› göstermektedir.
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1927 y›l›nda Kocaeli’nde,
1215 işletmenin %43.45’i tar›m,
evcil hayvanlar, bal›k ve av ürünleri sanayiinde yoğunlaşm›şt›r.
‹kinci ana grup %22.71 ile
maden ve maden işletmesi sanayii ile makina imalat› sanayiidir. Bu işletmelerde çal›şan say›s›, 2131’dir. Yani çal›şanlar›n
%55.77’si, iki sektörde istihdam
edilmektedir.
1964 sanayii say›m›ndan elde edilen verilere göre, Kocaelin’de 21 büyük sanayi kuruluşu
anket kapsam›na girmiştir. 10
tanesi kamu, 11’i özel sektör kuruluşu olan bu işletmelerin 6’s›,
1940’dan önce kurulmuştur.
1950 y›l›ndan sonra, özel
sektör kuruluşlar›n›n kamu kuruluşlar›na oranla say›s›, daha h›zl›
bir gelişim göstermiştir.
1927- 1964 dönemi aras›nda
Kocaeli sanayiinin gelişim sürecini h›zland›ran ve ilin ekonomik
potansiyelinin temelini oluşturan
iki kuruluştan biri, SEKA kağ›t
fabrikas›d›r. 1936’da işletmeye
aç›lan kağ›t fabrikas›, bugün Kocaeli’nde oluşan iki büyük sanayi kompleksinden biri olan kağ›t
ürünleri sanayiini doğuran bir
kamu kuruluşudur. 1960 y›l›nda,

T.P.A.O. CALTEX taraf›ndan
ortaklaşa kurulan daha sonra,
(1972) tamamen T.P.A.O.’n›n
mal› olan ‹PRAŞ (‹stanbul Petrol
Rafinerisi A.Ş.), ikinci büyük potansiyeli, beraberinde Kocaeli’ye
taş›m›şt›r. ‹praş’›n işletmeye geçmesiyle, Petrol ürünleri etraf›nda
genişleyen bu ikinci kompleks,
Kocaeli’nde günümüzün en büyük sanayii dal› olan kimya sanayiinin (Petro-kimya, ana kimya
sanayi, plastik vs.) oluşumunu
sağlam›şt›r. Kocaeli’nde ilk sanayii gelişimi, kamu kuruluşlar›nca
başlat›lm›ş olup yukar›da sözü edilen iki kuruluşun devreye girmesinden sonra (özellikle 1960’dan
sonra), ara mallar› ve yat›r›m mallar› oluşumu doğrultusunda, bir
gelişim izlenir olmuştur.
Kocaeli’ye yönelik sanayi yat›r›mlar›n›n nedeni k›saca özetlenirse;
• Ulaş›m olanaklar›, (Türkiye’nin en işlek kara trafiği -karayolu ve demiryolu- yan›nda,
deniz ulaş›m› olanağ› bulunmaktad›r.)
• Türkiye’nin en büyük metropolüne olan yak›nl›ğ›, (‹stanbul’a
mesafesi sadece 83 km’dir.).
• Altyap› olanaklar› (doğal-
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gaz, yuvac›k baraj›, vb.) ve zengin yeralt› ve yer üstü, (göl) su
olanaklar›,
• Enerji nakil hatlar›n›n yeterli
düzeyde olmas›,
• Kalifiye insan kaynağ›n›n
varl›ğ› olarak say›labilir

GÜNÜMÜZDE
KOCAEL‹SANAY‹
Kocaeli yüzölçümü olarak
Türkiye’nin en küçük alt›nc› ili
olmas›na rağmen, ülke imalat
sanayinin %13’ünü üreten bir
kenttir. Kocaeli, kimya sanayinde sektördeki lider kuruluşlar›n da katk›lar› ile Türkiye kimya sanayinin büyük bir k›sm›n›
üretmektedir. 2000’li y›llar›n
baş›ndan itibaren Kocaeli’nde
projeksiyon değişmiş, bölgede
faaliyet gösteren Askam, Honda, Hyundai ve Isuzu yan›nda
2001 y›l›nda Ford Otosan’›n da
faaliyete başlamas›yla Kocaeli,
otomotiv sanayinde de büyük
bir gelişim yaşam›şt›r. Bu gün
Kocaeli’nde faaliyet gösteren
otomotiv ana sanayi firmalar›,
2008 y›l›nda gerçekleştirdikleri
404.568 adetlik üretim ile Türkiye araç üretiminin %34,5’ini
karş›lar duruma gelmiştir. Ayr›-

ca Kocaeli Serbest Bölgesi’nde
yat ve gemi sanayi, bölgede bulunan teknoparklarda da bilişim
teknolojileri konular›nda büyük
gelişmeler yaşanmaktad›r.
Kocaeli’nde Odam›za bağl›
yaklaş›k 2000 sanayi kuruluşu
faaliyet göstermektedir. Bu firmalar›n 124 tanesi yabanc› sermayeli firmalard›r. Türkiye’nin
500 büyük sanayi kuruluşu içersinde Odam›za bağl› 83, en büyük 1000 ihracatç› firmas› içinde
ise 94 Kocaeli firmas› bulunmaktad›r. Kocaeli’nde bulunan Gümrük Müdürlüklerinden, 2008
y›l›nda 18 milyar dolar ihracat,
40,5 milyar dolar ithalat ile Türkiye d›ş ticaretinin %17,6’s›
gerçekleştirilmiştir. Kocaeli gerçekleştirdiği d›ş ticaret rakamlar› ile art›k ülkeler ile rekabet
eder duruma gelmiştir. Nitekim
Dünya Ticaret Örgütü Uluslararas› Ticaret ‹statistikleri - 2007
yay›n›nda yer alan 189 ülkenin
d›ş ticaret tutarlar›na göre yap›lan incelemede, Kocaeli ülkeler
s›ralamas›nda ihracat›yla 76.,
d›ş ticaretiyle ise 66. s›rada yer
almaktad›r. Kocaeli’nin konumunun yan› s›ra Körfez’de 36 liman
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ve iskelenin bulunmas›, bölgenin
d›ş ticaret hacmindeki pay›n›n
ayr› bir göstergesidir.
Sanayinin bölgemizde yaratt›ğ› katma değer, 2007 y›l› tahmini kişi baş›na 23.581 Dolar
Milli Gelirle Kocaeli’ni zirveye
taş›m›şt›r. Bu değer Türkiye ortalamas›n›n yaklaş›k üç kat›d›r.
Kocaeli Gayri Safi Yurt ‹çi Has›las› içerisinde sektörlerin pay›
incelendiğinde sanayinin pay›
%73’tür. Hizmetlerin pay› %14,
ticaretin pay› %9 ve tar›m›n pay›
ise yaklaş›k %3’tür. Kocaeli Türkiye’de vergi tahsilat oran›n›n en

yüksek gerçekleştiği ildir. Türkiye toplam vergi tahsilat› içinde
%14,89 tahsilat pay› ile ‹stanbul’un ard›ndan ikinci s›rada yer
almaktad›r. Kocaeli’nde tahsil
edilen vergi 74 ilden tahsil edilen
vergiye eşittir.
Kocaeli, Türkiye’nin önemli
ve büyük bir sanayi potansiyelini
bar›nd›rmaktad›r. Bu potansiyel,
Kocaeli’nde sanayinin disipline
olma ihtiyac›n› doğurmuştur. Kocaeli’nde 7’si aktif olmak üzere
12 adet organize sanayi bölgesi,
2 adet serbest bölge ve 3 adet
teknopark bulunmaktad›r.

Gebze Ticaret Odası
Gebze Ticaret Odası GTO;
Meslek gurupları
ve
üye
sayısı bakımından Türkiye’nin
en büyük meslek odalarından
birisidir.
Gebze
Ticarat
Ddası, Kocaeli ilinde 1988 yılı
öncesinde faaliyet gösteren İzmit
Ticaret ve Sanayi Odası´nın
Gebze Ajanslığı 1935 yılında
kuruldu. Ancak ilçemizin gelişen
ve büyüyen sanayi ve ticaret
hayatı kendi bünyesinde bir oda
ihtiyacını gündeme getirdi. Bu
vesile ile de bir kısım işadamı
bir araya gelmiş olup, başta

İbrahim Başaran, Ahmet Elgin,
Aziz Saka ve Şükrü Özdemir´in
de içinde bulunduğu bir grup,
ilk teşebbüsünü 1983 ve 1984
yıllarında yapmıştır, ancak bu
girişim o günlerde engellenmesi
nedeniyle Gebze Ticaret Odası
kurulamadı. Bu süre içinde
Gebze’de faaliyet gösteren tüccar
ve işadamları, İzmit Ticaret ve
Sanayi Odası’ndan hizmet almaya
devam etti.
1988 yılında ikinci kez
Gebze Ticaret ve Sanayi Odası
kurulması için teşebbüs edildi.
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GTO’nun kurulma girişiminin
öncüleri olan İbrahim Başaran,
Cengiz Özdemir, Mehmet Tahir
Göçeoğlu, Hasan Pak, Yekta
Eti, Vefa Küçük, Talat Yılmaz,
Erol Karaçay, Erol Gazioğlu,
Bahri
Karagöz
ve
Vural
Acartekin müteşebbis kurucu
üye olarak bu oluşumda görev
almışlardır. Dönemin Gebze
Belediye
Başkanları
Bülent
Atasayan ve Cengiz Özgür
de müteşebbis heyetle birlikte
hizmet vererek oda kuruluşuna
destek sağlamışlardır.

08.08.1988
tarihinde
dönemin Sanayi ve Ticaret
Bakan› Şükrü Yünür´ün bizzat
olurları ile Gebze Ticaret ve
Sanayi Odası´nın kurulmasına
izin vermiştir. Bunun üzerine
T.C. Gebze Kaymakamlığı´nın
görevlendirdiği İbrahim Başaran,
Cengiz
Özdemir,
Mehmet
Göçeoğlu, Hasan Pak ve Yekta
Eti
Meslek
Gruplandırma
Kurulu olarak ilk yasal işlemleri
tamamlamış, resmen
Gebze
Ticaret ve Sanayi odası kurularak
Gebze’de hizmete başlamıştır.
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Kurulan
oda
Gebze’de
05.10.1988 tarihinde, Gebze
Ticaret ve Sanayi Odası olarak
fiilen görev ve faaliyetlerine
başlamış, ancak 22.06.1989
tarihinde
Kocaeli
Sanayi
Odası´nın kurulması nedeni ile
14.09.1989 tarihinde 5590
sayılı Kanun gereği Gebze
Ticaret Odası´na dönüştürülmüş
olup, 1989 tarihinden itibaren
tüm özverileriyle faaliyetlerini
sürdürmekte, meslek odası olarak
Gebze’yi birçok alanda temsil
edip, Gebze’de kendi mülkü
olan modern hizmet binasında
üyelerinin hakkını korumaktadır.
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Turkish

Dünya’n›n önemli yollar›n›n
kavşak noktas› durumunda olan
‹zmit ve civar›nda yaklaş›k olarak M.Ö.3000’den itibaren insanlar›n yaşamakta olduğu yap›lan araşt›rmalar sonucu ortaya
ç›km›şt›r.
Günümüze kadar devaml› iskan edilmiş olan ‹zmit’e ait, ilk
deliller M.Ö.12.yy’a kadar dayanmaktad›r. Bu tarihlerde Frigler bölgeyi ellerinde tutmuş, 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 N‹KOMED‹A ad›nda yeni bir şehir
kurulur. M.Ö.262 y›l›nda şehri
inşa ettiren Büyük ‹skender’in
Anadolu’yu fethetmekle görevli kral› Nikomedes, şehre eşinin
ismini vermiştir. Giderek yükse-

len 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 imparator Diokletionus,
Nikomedia’y› yeniden başkent
yapar. Onun zaman›nda Nikomedia; Roma , Antakya, ‹skenderiye’den sonra dünyan›n dördüncü büyük şehridir.
11.yy.’›n son çeyreğinde Nikomedia, Selçuklular taraf›ndan
zapt edilir. I.Haçl›Seferi’nde geri
al›nan Nikomedia, bir süre Latinlerin işgalinde kald›ktan sonra
tekrar Selçuklular’a 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 komşusu 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. ‹stiklal Harbi
öncesi ‹ngiliz ve Yunanl› kuvvetlerin işgalinde kalan şehir
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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› kurmuştur.
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.
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Research has shown that
people from eras beyond history have lived in and around Izmit, which is the junction of the
world’s most important roads,
since 3000 B.C.
The first evidences of Izmit,
in which people have continued to dwell to this day, can be
traced back to the 12th century
B.C. At this time the Phrygians
ruled 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 district and
called it ASTAKOZ
After the King Lysimakhos
of Thrace destroyed the city of
ASTAKOZ a new city called NICOMEDIA was built on the hills
on which the present Izmit is located. The city was built in 262
B.C. by King Nicomedes who
was appointed by Ale ander the
Great to con uer Anatolia and
was named for the king’s wife.
Nicomedia, as the centre of the
rising Bithinia Kingdom, beco-

mes a great Hellenistic city. It is
granted to the Romans in 91-94
B.C. In 284 B.C. the Emperor
Diocletionus makes Nicomedia
the capital again. In his era Nicomedia is the world’s fourth
largest city after Rome, Antioch
and Ale andria.
In the last uarter of the 11th
century Nicomedia is taken over
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 Ghazi the city
was taken by the governor of the
Adapazari and Hendek regions,
Akçakoca, and brought under
the rule of the Ottoman State.
At first the city’s name was Iznikmid, meaning neighbour of
Iznik, and later became Izmit.
Izmit was part of Istanbul 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 28th June 1921.
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After the Republic was declared
Izmit became the centre of the
Kocaeli province.
During the Republic period
industrial investments made in
the region the city’s industrial
foundation is set and both state
and private ventures increase.
Today Kocaeli is an advanced industrial city and is surrounded by
railway and the most advanced
motorway network. Also, with
its Derince ports 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 e ample 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 a cultural
and tourism
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Gebze Marmara Bölgesi’nin
doğusunda ‹zmit Körfezinin kuzey kesiminde yer alan zengin
bir tarihi geçmişe sahip, ekonomisi tar›m, hayvanc›l›k ve sanayie dayal›, Türki-ye’nin h›zla
gelişen ve büyüyen bir ilçesidir.
Gebze. ‹stanbul’a 41, Kocaeli
kent merkezine ise 51 km mesafede yer alan ve 2009 y›l› say›m›na göre toplam nüfusu 282.444
bin olan Gebze, Marmara bölgesinin en dinamik yerleşim merkezidir. Türkiye ortalamas›nda
yüzde 2 olan nüfus art›ş oran›
Gebze’de yüzde 13 seviyesindedir. Türkiye’nin hemen tüm
yörelerinden insanlar›n yaşad›ğ›
Gebze’de, Balkan, Kafkas, K›r›m
kökenli göçlerle tam bir kültür
mozaiği hâkimdir. Gebze, sahip
olduğu özellikleri ile dünyan›n
başl›ca sanayi ve ticaret merkezleri aras›nda an›lmaktad›r.
Ekonomisi ağ›rl›kl› olarak sanayiye ve tar›ma dayal› Gebze’de
Marmara bölgesinde Kocaeli
iline bağl› olarak Anadolu’nun
‹stanbul’a ve Avrupa’ya bağlant›
konumunda bulunan limanlar,

hava liman› devlet demir yollar›
ve E-5, TEM kara yollar› çevresinde kurulmuştur.
Çimento, cam, tekstil, plastik,
makine, metal eşya ve metalürji,
otomotiv yan sanayi fabrikalar›
ilçedeki başl›ca sanayi kuruluşlar›d›r. Bu kuruluşlar aras›nda Türkiye’ye ve hatta dünyaya mal olmuş olanlar da vard›r.
Gebze’de sanayinin h›zla gelişmesi tar›m›n gerilemesine sebep
olmuştur. Yine de ilçenin başl›ca
tar›m ürünleri olan buğday, yulaf,
ayçiçeği, sebze ve meyve çeşitlerinin üretimi sürmekte olup, ayr›ca az miktarda üzüm ve zeytin de
yetiştirilmektedir. Ayr›ca modern
metotlar›n kullan›ld›ğ› tavuk çiftlikleri de vard›r.
Gebze ana ulaş›m yollar› üzerindeki konumu nedeni ile uzun
y›llar Anadolu’dan ‹stanbul’a göç
eden Anadolu halk›n›n ‹stanbul’a
uğramadan önce uğrad›ğ› yer olmuştur. ‹stanbul’un nüfusunun
10 milyonu aşmas› kentin sorunlar›n› art›rm›ş, sanayi tesislerinin ‹stanbul d›ş›nda yerleşiminin
gereksinimi doğmuştur.
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Yeni yerleşim yeri aray›şlar›n›n bir sonucu olarak, sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu ‹stanbul’a en yak›n konumda olan
Gebze’ye ak›n etmiştir.

Toprağ›n maliyetinin ucuz
ve kolay bulunur oluşu Gebze’yi
sanayinin cazibe merkezi haline
gelmesine sebep olmuştur.
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Gebze is a rapidly enhancing
and e tending county of Turkey,
which takes place in the east of
Marmara Region, in the north
part of ‹zmit Bay, having a rich
historical past, of which economy is based on agriculture,
stock breeding and industry.
Gebze, being located 41 km
to Istanbul and 51 km to Kocaeli and hosting a population of
421,932 people according to
the population census in 2000,
is the most dynamic settlement
in Marmara region. The population growth rate in Gebze, which
is 2 % in average nationwide,
is 13 %. Gebze, where people
from almost all localities Turkey-wide reside, is dominated by
a cultural mosaic thanks to the
migration from the Balkans, Caucasia and Crimea. The town,
therefore, is referred to as one of
the primary industrial and commercial centers in the world.
The industrial businesses in
Gebze, the economy of which is
predominantly based on industry
and agriculture, are focused on
the Istanbul - Izmit highway.

The primary industrial organizations in the town include cement, glass, plastic, machinery,
hardware and metallurgy and automotive by - product factories,
which include very well - known
and significant ones Turkey- and
even worldwide.
Gebze is associated with
Kocaeli province and was established in the frame of ports,
airports, state railways, E-5 and
TEM land ways, which constitute
the connection of Anatolia with
Istanbul and Europe, and it e tends from southern side of TEM
land way to ‹zmit Bay; Tuzla county of Istanbul province takes
place at west of it; the ways run
in direction of east to west therefore the urban area and industry
of county improved in the same
direction.
The rapid improvement of
the industry in Gebze caused a
recession in agricultural activities. Nevertheless, the town still
produces wheat, avena, sunflower and various vegetables and
fruits as well as the slight production of grapes and olives. There
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also are poultry farms employing
the modern methods of stockbre-eding in the town.
Gebze, due to its position on
the main transportation ways,
has become the first step of the
immigrating Anatolian people
from Anatolia to Istanbul over
years. That the population of Istanbul e ceeded 10 million, increased the problems of the city
therefore it’s been necessary to
carry industrial organization sout
from Istanbul.
As the result of seeking new
habitations, most of the industrial organizations run toward

Gebze because of its nearness to
Istanbul. Since the cost of ground was cheap and it was easy
to find, Gebze has become the
attraction center of the industry.
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Gebze’nin de içinde bulunduğu, Romal›lar’›n Bitinya
(Bithynie) dedikleri coğrafi bölgenin bilinebilen en eski tarihi
M.Ö XII yy. kadar dayan›r.
Bölge özellikle Kocaeli yar›madas› coğrafi konumunun
öneminden dolay› tarihin hemen, hemen bütün dönemlerinde, birçok ulusa yurt olmuştur.
Asya ile Avrupa k›talar› aras›ndaki en önemli geçit yeri olan
Kocaeli yar›madas› ya birçok
ulusun yurdu, yada gelip geçtikleri medeniyetlerinden izler
b›rakt›ğ› bir yer olmuştur.
Bilinen ilk ukus göçü de
M.Ö. XII yüzy›l›n başlar›dad›r.
Bu ulus yunana kökenli Firikler’dir. Boğaz (Bosforos ) yolu
ile Anadolu’ya inmişlerdir.
Bugün Gebze’nin bulunduğu
yerde M.Ö 281-246 y›llar›nda
Kral 1.Nicomede’nin egemenliğindeki Bitinya Krall›ğ› döneminde Dakibyza ve Libyssa
ad›nda yerleşmeler vard›r. Eski
Gebze’nin yerine dair söylenenler işte bu tarihlere aittir. Daha

eski tarihlere ait bilgiler ise çelişkilidir.
Bu yerleşim alanlar›n›n araşt›rmalara konu olmas›n›n en
önemeli nedeni ise, ünlü Kartacal› komutan Hannibal’›n krall›k döneminde burada yerleşmiş
olmas›d›r.
Hannibal Zama harbindeki yenilgisinden sonra ülkesinde itibar görmemiş ve Bitinya
Krall›ğ›’na iltica etmek zorunda
kalm›şt›r. Bitinya krallar› I.ve II.
Prusias’›n savaş dan›şmanl›klar›n› yapm›şt›r II. Prusias’›n
ihaneti sonucu düşman›n eline
düşmemek için intihar etmiş ve
Lybissa’ya gömülmüştür.
Hannibal’›n buray› seçmesinin nedeni Roma Kuvvettlerinden
gizlenmek içindir. Hannibal korunakl› kaç›ş› kolay ve denizle ilişkili bir yer aram›şt›r. Sonunda bu
özelliklere sahip Libyssa’y› seçmiştir. O dönemde Libyssa’n›n
kurulduğu yer, hem denize hemde karaya hakim bir tepe üzerindedir. Tepenin bulunduğu yer
Körfezin en dar yeridir.
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Türkdönemi
1330 y›l›nda Osmanl›larla
Bizans aras›nda yap›lan savaştan sonra Gebze’nin de içinde
bulunduğu bölge Osmanl› idaresine dahil edilmiştir.
Bugünkü Gebze’nin kurucusu
Orhan Gazi’dir. Gebze’de kendi
ad›na cami de yapt›ran Orhan
Gazi bölgeye damgas›n› vuran
ilk Türk büyüğüdür. Orhan Gazi,
bölgenin imar› ve yaşamas› için
büyük çabalar göstermiştir. Bu
amaçla işletmeler kurup, onlara
vak›flar tesis etmiştir.
Osmanl›lar›n devlet olma
çabalar› s›ras›nda, Gebze yine
ordugah yerleşimi olarak kullan›lm›şt›r.

Osmanl› Beyliğinin kurulmas›nda büyük emekleri geçen
Akçakoca Bey’in oğlu olan ‹lyas
Çelebi de hem Gebze’nin fethinde hem de kuruluşunda büyük rol
oynam›şt›r.
Gebze Osmanl› ‹mparatorluğunun son y›llar›na kadar kimi
zaman ‹stanbul’a, daha çok da
Kocaeli’ye bağl› bir kaza olarak,
önemli bir yer niteliğini uzun y›llar korur. 1. Dünya Savaş›’nda
Osmanl› ‹mparatorluğunun yenik düşmesi üzerine Anadolu
ve Trakya’n›n birçok yöresi gibi
Gebze’de düşman kuvvetleri taraf›ndan işgal edilmiştir.
1920 y›l›nda ‹ngilizler’in
bölgeyi işgaline, 1921 y›l›n›n
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Orhan Gâzi’yi temsilen yapılmış bir tablo
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başlar›nda Yunanl›lar da kat›lm›şlard›r. Daha sonra Anadolu
içerisinde yenilgiye uğrayan Yunan kuvvetleri amaçlar›na ulaşamaman›n üzüntüsüyle geldikleri
yoldan geriye kaçm›şlard›r.
Bu y›llarda Gebze, Anadolu’nun en dikkate değer yerlerinden biridir. Türk kuvvetlerinin biraz ilerisinde ‹ngiliz askerleri bulunmaktayd›.
18-19 Ocak 1923 tarihli Hakimiyet-i Milliye - Ankara
Gazetesi’nde Atatürk’ün böl-

geyi ve Gebze’yi ziyaret ettiğinden bahsedilir. Atatürk
Gebze’deki askeri birliklerin
durumundan memnun kalarak
geri dönmüştür. ‹stanbul’un terkedilmesinden sonra Gebze ve
çevresi tamamen emniyet alt›na
al›nm›şt›r.
Cumhuriyet’in ilan›na kadar
kimi zaman ‹stanbul, kimi zaman
da Kocaeli’ye bağl› bir kaza olan
Gebze, Cumhuriyet’in ilan›ndan
sonra yeni iller kanununa göre il
olan ‹zmit’e bağlanm›şt›r.
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beginning of XII century B.C.
This nation was Greek sourced
Phrygians. They went down in
Anatolia through the Bosphorus.

The region especially Kocaeli
Peninsula, due to the importance of its geographical position,
had become habitation of many
nations almost every age of the
history. Kocaeli peninsula being
the most important transition
point between Asia and Europe
continents had become the habitation of many nations or a place
through which they passed and
left traces from the civilizations
thereof.

Immigrations from Trace toward the locations around izmit
had continued until XII century
however any information about the location of the old Gebze
could not be found. Briefly the
location of the ancient Gebze is
unknown.

n lish

The history of this geographical region, which ancient Greeks
and Romans called Bithynia goes back to XII century B.C.

The first known migration
in nation wide happened in the

The habitations named Dakibyza and Libyssa took place
in the present location of Gebze
during the age of Bithynia Kingdom under the sovereignty of the
king I. Nicomede between 281246 B.C. Those told about the
place of the old Gebze belong to
this age. Such information about
older dates is contradictory.
And the most important reason of that such habitations become the uestion of studies is
that Hannibal the famous Carte-
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sian commander settled here during his kingdom period.
Hannibal, after defeat during
Zama battle, was not respected
in his country anymore and had
to refuge in Bithynia Kingdom;
he conducted war advisory for
Bithynia kings I. and II. Prusias.
He had to suicide in order to
not be poured in the hands of
enemy after treason of II. Prusias
and was buried in Lybissa.

This is the most important
reason of that many historians
and investigators have researched this place that is claimed to
be the old Gebze. There were
many other reasons for Hannibal
to have chosen this place. Such
reasons are chiefly the suspect
of continuously being traced,
many incomers and leavers were available since Nicomedia was
capital, and possibility of being
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known was too high,
Sultan Orhan Camii
and he did not trust the
management.
Hannibal was hiding from Roman
forces therefore he
sought a place being
sheltered, from which
escaping was easy,
which was connected
to the sea. Finally he
chosen Libyssa having
such features.
The place on which
Libyssa was established
at that time was on a
hill that was overlooking both the land and
who caused to construct a mosthe sea. The place on
ue on his name, who put the
which the hill is located is the
narrowest part of the bay.
hallmark on the region. Orhan
Turkish Age

Ghazi attempted great efforts for

After the war between Ottomans and Byzantines in 1330,
the region in which Gebze takes

improvement and survival of the

places was included in Ottoman
territory.

ted foundations thereon.

The founder of the present
Gebze was Orhan Ghazi; he
was the first Turkish governor,

region. For this reason he established enterprises and incorporaDuring the attempts of Ottomans to be a state, Gebze was
again used as the location of military camp.
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‹lyas Çelebi, son of Akçakoca Bey, who had done many
works for foundation of Ottoman District, played a great role
on both con uest and foundation of Gebze.
Gebze had maintained its
feature of being an important
place as a county associated sometimes to Istanbul and usually
to Kocaeli along the years up to
recent times of Ottoman Empire. Upon defeat of Ottoman Empire at the end of World War I.
Gebze was occupied by enemy
forces just like many regions of
Anatolia and Trace.
In 1920, British forces started
to occupy the region then in 1921
Greek forces jointed them. Later
on Greek forces, which were defeated in Anatolia, have escaped
back through the same way, by
which they came in with sadness
of failure to achieve their aims.

The newspaper Hakimiyet-i
Milliye of Ankara dated 18 - 19
January 1920 was telling about
the visit of Atatürk to the region
as well as to Gebze. Atatürk was
satisfied of the situation of the
soldiers in the region and turned
back. After Istanbul was abandoned, Gebze and surrounding thereof was completely remained in
safe.
Gebze as a county associated sometimes to Istanbul and
usually to Kocaeli until announcement of Republic, was associated to ‹zmit, which was announced to be a city in accordance
with the new Cities Act after announcement of Republic.

During these years, Gebze
was the place calling most attention in Anatolia; British soldiers
were very close to Turkish forces
herein.
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KartacalıKomutan
Hannibal (Hanibal, Anibal),
M.Ö. 247 ile M.Ö. 182 y›llar›
aras›nda yaşam›ş Sami ›rk›ndan gelen Kartaca’l› politikac›
ve generaldir.

AskeriHayat›
Hannibal bütün zamanlar›n
en büyük askeri dahilerinden
birisi say›l›r.Hannibal Scipio ve
Philopoemen ile birlikte çağ›n›n üç büyük generallerinden
biridir. Scipio onu şimdiye kadar yaşam›ş en büyük generallerden biri olarak kabul eder
Epirli Pyrrhus’u ikinci s›raya
yerleştirir, kendisini de üçüncü
olarak kabul eder.
Scipio sorulduğunda, Hannibal Büyük ‹skender en büyük
generaldi der ve ikinci olarak
Pyrrhus’u gösterir, kendisini
üçüncü s›rada belirtir. Askeri
tarihçi Theodore Ayrault Dodge Hannibal’› “Stratejinin babas›” olarak nitelendirir. Çünkü onun en büyük düşman›
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Roma, Hannibal› kendisinin
taktiğiyle yenmiştir” der.Roma’n›n en büyük düşman› olarak 2. Pön Savaş›’ndaki başar›lar›yla tan›nm›şt›r. Filleri içeren ordusuyla ‹ber Yar›madas›,
Pireneler ve Alpler’den kuzey
‹talya’ya girmiş ve Romal›lar›
birkaç önemli savaşta yenerek,
Roma’n›n askeri gücünü tamamen ortadan kald›rm›ş, ancak
daha sonralar› Spartaküs’ün
düştüğü yanl›şa benzer olarak,
Roma’y› ele geçirememiştir.
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HANNIBAL
Kartacal›lar›n yönetici s›n›f›
daha iyi diplomat ve Roma senatosu daha az inatç› olsayd›,
Hannibal’›n askeri başar›lar›n›n
ard›ndan Roma tamamen ortadan kald›r›labilecekti. Ancak,
kendini toparlayan Romal›lar
Kartaca’ya sald›rd›. ‹talya’da
bulunan Hannibal Kartaca’ya
dönerek Romal›larla son kez
savaşt› ve yenildi. Kartaca ordusu Romal›lar taraf›ndan ezildi ve kent baştan başa y›k›ld›.

SürgünveÖlümü
Kendine karş› yükselen muhalefet yüzünden gönüllü sürgüne giden Hannibal, önce
Selevkos ‹mparatorluğu olmak
üzere Ermenistan’a ve Bitinya’ya giderek buradaki saraylarda askeri dan›şmanl›k yapt›.
Bitinyal› yetkililer taraf›ndan
Romal›lara teslim edileceğini
anlay›nca yüzüğünde taş›d›g›
bilinen zehiri içmek suretiyle
intihar ederek yaşam›na son
vermiştir. Mezar› bilinmemek-

le beraber öldüğü Gebze’de
bulunan Tübitak
yerleşkesinde
an›s›na yap›lan
bir heykel bulunmaktad›r. Heykel ilk kez 1934
y›l›nda Atatürk taraf›ndan
emredilmiş, ancak 1981 y›l›nda Kültür ve Turizm bakanl›ğ›
taraf›ndan gerçekleştirilmiştir.
Hannibal dünyaca ünlü bir
komutan ve askeri strateji konusundan çok bilgili biridir.
Hatta Hannibal Barca’n›n savaş stratejilerinden kurtuluş
savaş›nda da Yunanl›lara karş›
kullan›lm›ş ve başar›l› olmuştur.
Savaş tarihçisi Theodore Ayrault Dodge ona askeri “stratejinin babas›” unvan›n› vermiştir;
çünkü en büyük düşman› olan
Roma bile onun savaş taktiklerini kullanm›şt›r. Hannibal’›n
yaşam› ve savaşlar› birçok belgesel ve filme konu olmuştur.
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SonofHamilcarBarca
A Roman marble bust of Hannibal originally found at the ancient city-state of Capua in Italy.
This image may not be authentic.
Annoba meaning “Ba’al has given me grace”; 248-183 or 182
BC) was a Carthaginian military
commander and tactician who is
popularly credited as one of the
most talented commanders in history. His father Hamilcar Barca
was the leading Carthaginian commander during the First Punic War,
his younger brothers were Mago
and Hasdrubal, and he was brother-in-law to Hasdrubal the Fair.
Hannibal lived during a period of tension in the Mediterranean, when Rome (then the
Roman Republic) established its
supremacy over other great powers such as Carthage, and the
Hellenistic kingdoms of Macedon, Syracuse, and the Seleucid
empire. One of his most famous
achievements was at the outbreak
of the Second Punic War, when
he marched an army, which included war elephants, from Iberia
over the Pyrenees and the Alps
into northern Italy. In his first few
years in Italy, he won three dramatic victories Trebia, Trasimene
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and Cannae and won over several
Roman allies. Hannibal occupied
much of Italy for 15 years, however a Roman counter-invasion
of North Africa forced Hannibal
to return to Carthage, where he
was decisively defeated by Scipio
Africanus at the Battle of Zama.
Scipio studied Hannibal’s tactics
and brilliantly devised some of his
own, and finally defeated Rome’s
nemesis at Zama having previously driven Hasdrubal, Hannibal’s
brother, out of Spain.
Hannibal was still only 43 and
soon showed that he could be a
statesman as well as a soldier. Following the conclusion of a peace
that left Carthage stripped of its
formerly mighty empire, Hannibal prepared to take a back seat
for a time. However, the blatant
corruption of the oligarchy gave
Hannibal a chance to re-emerge
and he was elected as suffete, or
chief magistrate. The office had
become rather insignificant, but
Hannibal restored its power and
authority. The oligarchy, always
jealous of him, had even charged
him with having betrayed the interests of his country while in Italy,
for neglecting to take Rome when
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HANNIBAL
he might have done so. So
effectively did Hannibal
reform abuses that the
heavy tribute imposed by
Rome could be paid by installments without additional and e traordinary
ta ation. He also
reformed the Hundred and Four,
stipulating that its
membership be chosen by direct election
rather than co-option. He
also used citizen support to change the term of office in the Hundred and Four from life to a year
with a term limit of two years.

E ileAndDeath
(195 183 181BC)
Fourteen years after the victory
of Zama, the Romans, alarmed by
Carthage’s renewed prosperity,
demanded Hannibal’s surrender.
Hannibal thereupon went into voluntary e ile. First he journeyed to
Tyre, the mother-city of Carthage, and then to Ephesus, where
he was honorably received by Antiochus III of Syria, who was preparing for war with Rome. Hanni-

bal soon saw that the king’s
army was no match for the
Romans. He advised him
to e uip a fleet and land a
body of troops in the south of Italy, offering to
take command himself. But he could
not make much
impression on
Antiochus, who
listened to his
courtiers and would
not entrust Hannibal
with any important office.
. citation needed
Prusias agreed to give him up,
but Hannibal was determined not
to fall into his enemies’ hands.
At Libyssa on the eastern shore
of the Sea of Marmora, he took
poison, which, it was said, he had
long carried about with him in a
ring.
The precise year of Hannibal’s
death is unknown. In his Annales,
Titus Pomponius Atticus reports
that it occurred in 183 BC, and
Livy implies the same. Polybius,
who wrote nearest the event, gives 182 BC. Sulpicius Blitho records it under 181 BC.
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GebzeAdının
Kaynağ›
Gebze ad› köken olarak, diğer eski yerleşmelerin ismine
bağlanmaktad›r. Araşt›rmac›lar›n bir çoğu bu görüştedir. Baz›lar›ysa Libyssa ve Dakibyza isimlerini baz› ufak değişikliklerle
kullanm›şlard›r.Antik çağ araşt›rmac›lar›n›n hemen hemen
hepsi Libyssa ad›n› kullanm›şlard›r. Roma ve Bizans döneminde Dakibyza ad› da kullan›lmaya
başlanan bir diğer isimdir. Okunuş aç›s›ndan da bu isimlerin
Gebze sözcüğünü and›rmas›, kelimenin kökeninin çok eski olduğunu kan›tlamaktad›r.
Baz› araşt›rmac›lar da yöreden bahsederken, Gebseh, Gebisseh, Gjabseh isimlerini kullanm›şlard›r. Gekbuze, Ghviza,
Gavize, Dschebse, Dschebize,
Gebize de kullan›lan diğer isimlerden baz›lar›d›r.
Evliya Çelebi´nin Seyahatnamesi´nde de bir kez Kekbeziye
ismini kullanm›ş, Erzurum Seyahat› esnas›ndaysa Gebze kelimesinin Gelbize´den kaynakland›ğ›n› yazm›şt›r.
‹brahim Hakk› Konyal› ise, eski
Osmanl› arşiv kaynaklar›nda Gey-

büyze, Geybüveyze, Geyibüveyze,
Geyiboyze, Geykivize şeklinde yaz›ld›ğ›n›, halen yaşayan ismininse
Gebze olduğunu vurgulam›şt›r.
The

ord Gebze

The name Gebze is connected to
the names of previous habitations.
And most of investi ators think the
same. Some of them instead have
used the names ibyssa and Dakiby
za ith small variations. Almost all
of the ancient a e investi ators have
used the name of ibyssa. And Da
kibyza is another name hich as
started to use in oma and Byzan
tium a es. That such names recalls
the Gebze in readin aspect proves
that the root of the ord is very old.
And some investi ators tellin
about the re ion have used the na
mes Gebseh Gebisseh G abseh.
Gekbuze Ghviza Gavi2 Dscheb
se Dscebize and Gebize are sor of
other names used.
Evliya Çelebi had once used tl
name Kekbeziye in his novel The
Book Travels he ritten durin his
travel Erzurum that the ord Gebze
as resu ed from Gelbize.
brahim Hakk› Konyal› instea
emphasized that the name as rit
ten Geybüyze Geybüveyze Geyi
büveyz Geyiboyze Geykivize in old
archives Ottomans and that the pre
sent name is Gebze.
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Gebze’ninNüfusve
CoğrafiKonum
Gebze’nin 2009 y›l› TÜ‹K say›m sonuçlar›na göre toplam nüfusu 297 bin 29 oldu. Gebze’de
nüfusun 282 bin 400’ü merkezde yaşarken 14 bin 500’ü ise
köylerde yaşıyor.. Doğusunda
‹zmit, bat›s›nda Çay›rova, kuzeyinde Şile, güneyinde ‹zmit Körfezi’yle s›n›rlanan Gebze; yayla
görünümünde bir tepe üzerinde
kurulmuştur. ‹lçe merkezinin genel boyutlar› doğudan-bat›ya 10
km, kuzeyden-güneye 15 km.dir.
Marmara sahiline 7 km., ‹zmit’e
49 km., ‹stanbul’a 45 km. uzakl›kta
bulunmaktad›r. Deniz seviyesinden
yüksekliği 130 metredir.
Günümüzde Gebze kara, deniz ve demiryollar›n›n birbirleriyle
kesiştiği önemli kavşak noktas›nda

bulunmaktad›r. Eski Gebze şimdiki kasaban›n yak›n›ndad›r. Yüzeyi
kuzeydoğuda dağ ve s›rtlardan, bat› güneyde k›y›ya yak›n bölümlerinde düzlüklerden ibarettir.
45 km uzunluğundaki bir
karayolu ile ‹stanbul’a, 49 km
uzunluğundaki diğer bir karayolu
ile ‹zmit’e bağlanan Gebze, ayn›
zamanda Avrupa’y› Asya’ya bağlayan önemli bir ulaş›m merkezi
üzerindedir. Ulaş›m türlerinin çeşidine rağmen, karayolu, bask›n
durumdad›r.
‹lçe s›n›rlar› içinde, göl, dağ,
akarsu bulunmamakla beraber,
yaklaş›k 650 metre yüksekliği
geçmeyen tepelerin ve s›rtlar›n
varl›ğ›ndan söz edilebilmektedir.
Bu tepelerin en yükseği Gaziler
Tepesi’dir.
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Population and
Geological Structure
Accordin to the results of the
census in 2009 total population
of Gebze is 29 bin 29.
Gebze is surrounded by zmit
at East Cay›rova at est Şile at
orth and zmit bay at South and
it as established on a hill ith
appearance of a plate. General di
mensions of the Centrum are 10
kms east to est and 15 kms north
to south.
t takes place
km. far from
Marmara seaside 9 km. from z
mit and 5 km. from stanbul and
its hei ht from the sea level is 1 0
meter.
Gebze takes place on an im
portant intersection here land
sea and rail ays oint ith each
other. Old Gebze remains close to
the present county today. ts surfa
ce consists of hills and ran es at
northeast and flats at south est
close to the seaside.
Gebze is connected ith stan
bul throu h a land ay of 5 km
and ith izmit throu h another
land ay of 9 km it is also loca
ted on an important transportation
ay that connectin Europe ith
Asia. Despite of various transporta
tion means are available land ay
is the most favorable one.
Even thou h there is not any
lake mountain or river
ithin

the boundaries of the county the
re are various hills and ran es of
hich hei hts do not e ceed 50
meters. Hi hest one of them is
Gaziler Tepesi. Ho ever there are
some creeks and brooks instead of
rivers.

Gebze’nin
EkonomikZenginliği
Türkiye’nin en zengin ilçesidir. Gebze’de birçoğu yabanc›
sermaye kaynakl› olan ve say›s›
her geçen gün artan yüzlerce
orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşu faaliyet göstermektedir.
Gebze, Türkiye’nin en önemli
Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte, bir k›sm› faaliyete geçmiş
ve bir k›sm›n›n da yap›m çal›şmalar›n›n sürdürüldüğü Gebze ekonomik cazibesiyle orant›l› olarak
AR-GE faaliyetleri için de ulusal
anlamda önemli bir merkez olma
niteliğine sahiptir. Kadrosunda
yüzlerce bilim adam› ve akade-
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misyenin yer ald›ğ› TÜB‹-TAKMAM, Türkiye Sanayi Sevk ve
‹dare Enstitüsü (TÜSS‹DE), yine
yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü (GYTE), Türk tar›m›na
katk› sağlayan Çay›rova Tohum
Sertifikas-yon Test Müdürlüğü,
Türk Standartlar Enstitüsü (TSE)
Genel Merkezi, Küçük ve Orta
Ölçekli Sanayi geliştirme Merkezi (KOSGEB), TEKNOPARK
Gebze’de faaliyet gösteren başl›ca araşt›rma kurumlar›d›r.

The Economic
Prosperity of Gebze
Turkish Statistical nstitute is
the ealthiest district in Turkey.
Hundreds of middle and lar e si
ze industrial enterprises most of
hich are forei n investments and
the number of hich pro ressively
increase operate in Gebze hich
is the most si nificant Or anized
ndustrial one in Turkey. The
to n also preserves its position
of bein one of the most impor

tant industrial zones in the orld
alon
ith . Gebze also stands as
an important
D center natio
nally similarly to its economic
attraction. T B TAK MAM and
T SS DE Turkish nstitute for
ndustrial Mana ement
hich
employ hundreds of scientists and
academicians and Gebze nstitu
te of Technolo y here hundreds
of students study
ayirova Seed
Certification and Testin Directo
rate hich contributes to the na
tional a riculture as ell as the
Head uarters of TSE Turkish ns
titute of Standards and KOSGEB
Small and Middle Sized ndustries
Development Center are the pri
mary research institutes operatin
in Gebze
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Gebze’nin‹klimi
Genellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri aras›nda bir geçiş
özelliği taş›maktad›r. Yaz mevsimi
s›cak ve az yağ›şl›, k›ş mevsimi oldukça serin ve daha ziyade yağ›şl›

güzel koylar› ve tabii plajlar› ile
ilgi çekicidir.
Yörenin ekilebilir topraklar›nda tar›m, meyvecilik, sebzecilik
ileri bir durumdad›r. Marmara
k›y›s›nda ilçe topraklar› genellikle
oval›kt›r.

geçmektedir. Y›ll›k yağ›ş ortalamas› 550 mm. En çok yağ›ş Aral›k-Ocak aylar›nda, en az yağ›ş ise
Ağustos ay›ndad›r. En s›cak ay ortalamas› 24.2 derece ile Ağustos
ay›, en soğuk ay ortalamas› 6.5
derece ile Ocak ay›d›r.
‹stanbul’un s›n›r komşusu
olan Gebze’nin Körfez şeridi
üzerindeki yerleşim yerleri, tabiat›n oluşturduğu birbirinden

Climate Of Gebze
t enerally e hibits a feature
of transition bet een Black sea re
ion and Mediterranean re ions.
Summer is hot and less sho e
iy hile inter is hi hly cold and
rather much sho ery. Annual ave
ra e of precipitation is 550mm.
Most precipitation pours in De
cember ovember least instead
pours in Au ust. Hottest month is
Au ust ith avera e 2 .2 de rees
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and coldest month instead is anu
ary ith avera e 5 de rees.
Gebze is ad acent nei hbor to
stanbul it is very attractive ith
its beautiful bays and natural be
aches created by the nature on the
seaside band. A riculture fruit
and ve etable cultivation on the
cultivable fields of the re ion are
in advance situation. The rounds
county beside Marmara sea are
usually plate kind.

Ulaş›m
Kentin, limanlara yak›nl›ğ›n›n yan›nda E-5 ve TEM karayollar›n›n birbirine çok yak›n bir
alan›nda kurulmuş olmas›, havalimanlar›na ve demiryollar›na yak›nl›ğ›, hem Avrupa’ya yap›lacak
ticarette hem de Anadolu, Orta
Asya ve Orta Anadolu’ya geçiş
için taş›ma kolayl›klar› sunmas›,
Türkiye’nin en fazla kalk›nm›ş üç
büyük kentinin ortas›nda ve onlara yaklaş›k olarak 45 dakika
uzakl›kta olmas› da yat›r›mc›lar›n
dikkatlerini bu bölge üzerinde yoğunlaşt›rmas›n›n temel nedenleri
aras›nda bulunmaktad›r.
Son y›llarda yüksek yetenekli
iş gücüne artan talep nedeniyle,
birçok üniversite de bölgede yer
almaya başlam›şt›r.

Transportation
That the county is close to ports
as ell as that it as established
very close to E 5 and TEM roads
that it is close to airports and ra
il ays that it presents many faci
lity for both tradin to Europe and
transition to Anatolia Middle Asia
and Middle Anatolia that it takes
place amon the most advanced
three cities of country and it is only
5 km a ay from them are amon
the ma or reasons for attraction of
investors to the county.
Because of increasin demand
for hi hly ualified labor po er
over recent years many universi
ties started to take place in re ion.
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GEBZE’DETAR‹H‹ESERLER
Camiler
1. Sultan Orhan Camii:
Gebze’nin bat›s›nda yer alan cami, tahmini olarak 1323-1331
y›llar› aras›nda inşa edilmiştir.
Osmanl› mimarisinin ilk örneklerinden olan camiyi, Gebze’nin
kurucusu olan Sultan Orhan yapt›rm›şt›r.

tahmin edilmektedir. ‹lyas Bey
Camii, Osmanl›lardan kalma en
eski cami say›lmaktad›
lyas Bey Camii

Sultan Orhan Camii

2. ‹lyas Bey Camii: ‹lk
defa ‹lyas Bey taraf›ndan yapt›r›lan caminin inşa tarihi kesin
olarak bilinmemektedir. Ancak
Gebze’nin ilk fethedildiği y›llarda (1326) yap›lmaya başland›ğ›

3. Çoban Mustafa Paşa
Camii ve Külliyesi: Cami, 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 parçalar› Kahire’de yapt›rm›şt›r. Dar›ca iskelesinden Gebze’ye
ulaşt›r›lan süsleme öğeleri M›s›rl›
ustalar taraf›ndan yerlerine yerleştirilmiştir.
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Çoban Mustafa Paşa Camii

Kare planl›, üzeri dört sütunun taş›d›ğ› 24 metre yüksekliğindeki geniş bir kubbe ile
örtülüdür. Duvarlar› taş zemin
üzerine kesme taş ve muntazam
tuğlalarla örülmüştür. 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 düzeni 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,
kütüphane, han, hamam, kervansaray, paşa odalar›, tekke,
arşiv, hela, su kuyusu, şad›rvan
ve bir türbeden oluşmaktad›r.
4. Merdivenli Cami: 15.
yüzy›l başlar›nda inşa edilen cami
üç katl› olup, üzeri kiremitle kapl›
bir çat› ile örtülüdür. Tek minareli ve tek şerefelidir.

Merdivenli Camii Karabakkal

5. Cuma Camii: Gebze’ye
20 km. mesafede bulunan Cumaköy’de 16. yüzy›lda yapt›r›lm›şt›r. Cami kare planl› olup, tek
katl› ve üzeri çat›yla örtülmüştür.

TheMos ues
1. Sultan Orhan Mosque:
The mos ue that takes place in
est side of Gebze as been cons
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Çoban Mustafa
Paşa Camii ve
Külliyesi

tructed in bet een the years 1 2
and 1 1. This mos ue bein the
one of the first e amples of the Ot
toman architecture as been cons
tructed by Orhan Ghazi.
2. İlyas Bey Mosque: The
date of construction of the mos
ue hich as been constructed
initially by ilyas Bey is unkno n
ho ever it is considered to start
construction around the early
con uerin dates of Gebze 1 2 .
This mos ue is accepted to be the
oldest mos ue remainin from Ot
tomans.
3. Coban Mustafa Pasha
Mosque and Supplements the
reof: The mos ue takes place in
the center of buildin s roup that
is located on a hill overlookin

Gebze. t as been constructed by
oban Mustafa Pasha in 1510. t
is understood that construction of
supplements as planned much
previously and as occurred ith
an anonymous ork.
Pasha as impressed of E y
ptian embellishments and caused
to construct movable parts for the
mos ue in Cairo. Such ornaments
ere transported from Danca pi
er to Gebze and ere placed in by
E yptian masters. A lar e dome
ith s uare planes sittin on four
columns 2 meters hei ht covers
it. The alls ere constructed ith
cut stones and perfect tiles on sto
ne base. urthermore considerably
thick all ith 2 5 meters hei ht
surrounds the mos ue. t has fo
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ur entrances each bein one each
surface. iche and alls ere fur
nished ith Cufic ritin s and the
color re ulation as obtained ith
ma nificent Turkish tiles.
Some investi ators su ested
that this complete buildin con
tainin also the ma nificent mos
ue as planned by Mimar Sinan
and constructed by his master bu
ilder Hüseyin Ağa. Evliya Çelebi
in his novel the Book of Travels
stated that Çoban Mustafa Pasha
Mos ue as constructed by Hüs
sam Kalfa the chief successor of
Mimar Sinan.
Çoban Mustafa Pasha comp
le consists of mos ue theolo i
cal school lunatic asylum library
inn bath caravanserai pasha ro

oms dervish convent archive a
ter closet ater ell ater tank
and one tomb
4. Merdivenli Mosque: t
as constructed in the be innin
of 15th century it three flats and
roof ith tiles covers it. t has only
one minaret ith one allery.
5. Cuma Mosque: t as
been constructed in Cumaköy at
a distance 20 km from Gebze in
1 th century. The mos ue is s ua
re planed it is one flat and a roof
covers it. t has only one minaret.

Çeşmeler
1. Hünkar Çeşmesi: Fatih Sultan Mehmet’in 27 Nisan
1481 cuma günü ‹talya üzerine
yap›lacak bir sefer için üç yüz

Hünkar Çeşmesi
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brahim Paşa Çeşmesi

bin kişilik ordusuyla Üsküdar’dan
‹zmit’e doğru yola ç›kt›ğ›nda, ordusuna mola verdiği veya otağ›n›
kurdurduğu çay›rl›k alana Hünkar Çay›r› denilmektedir.
3 May›s 1481 tarihinde 52
yaş›nda olduğu halde otağ›nda
özel doktoru taraf›ndan zehirlenerek öldürülen Fatih Sultan
Mehmet’in an›s›na kitabeli bir
çeşme yap›lm›şt›r. Çeşme IV.
Mehmet döneminde 1659 tarihinde Sadrazam ‹brahim Paşa taraf›ndan yapt›r›lm›ş ve baz› onar›mlarla günümüze kadar
ayakta kalabilmiştir. Hünkar
Çeşmesi’nin önüne Fatih’in an›t›
dikilmiştir.

1995 y›l›nda park, dinlenme
ve şenlik alan› olarak yeniden
düzenlenen Hünkar Çay›r›’nda
‹stanbul’un fethi dolay›s›yla her
y›l geleneksel fetih şenlikleri yap›lmaktad›r.
2. ‹brahim Paşa Çeşmesi:
Köprülü Mehmed Paşa’n›n ve
veziri ‹brahim Paşa taraf›ndan
(1664) y›l›nda yapt›r›lm›ş olup,
yaklaş›k 6 metredir. Kare planl›d›r. Suyunun ak›ş› terazi sistemi ile sağlanm›şt›r. Kitabesinde
‹brahim Paşa’n›n ismi ve ebcet
hesab›yla düşürülen tarihi okunmaktad›r. Çeşme 1933 y›l›nda
tamir edilmiştir. Kent merkezinin
hemen ortas›nda, Çoban Musta-
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fa Paşa Hamam›’n›n yan› baş›ndad›r. 2010 y›l›nda yeniden restore edildi.
3. Mustafa Paşa Şad›rvan›:
Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin hemen tam merkezi yerinde bulunan şad›rvan, onikigen
planl›d›r. Oniki köşesinde de
musluklar mevcut olan bu şad›rvan›n üzeri piramit biçiminde bir
çat›yla örtülmüştür.

yüzleri 270 cm. yan k›s›mlar› ise
315 cm’dir. Yüksekliği de 2 metreye y:›k›nd›r. Tarihi değeri büyük olan bu çeşme 1850 y›l›nda
esasl› bir onar›m görmüştür.
Yukar›daki dört çeşmenin
yan›s›ra Gebze’de Bizans ve Osmanl› dönemine ait tarihi değere
sahip diğer çeşmeler ise şunlard›r:
Arapçeşme, Papaz Çeşmesi, Namazgah Çeşmesi, Banara
Çeşmesi, Meydan Çeşmesi

Fountains

4. Eskihisar Çeşmesi:
1772 tarihinde yapt›r›lan bu
tarihi çeşme ad›n› ad›n› Eskihisar
köyünden alm›şt›r. Üzeri piramit
şeklinde bir çat› ile örtülü olan
çeşme kare planl›d›r. Ön ve arka

Hünkar Fountain: The pra
irie on hich Sultan Mehmet The
Con ueror had ordered rest for
his forces or set the imperial tent
hen he set forth to ard zmit
from sküdar on riday 2 Ap
ril 1 1 to o to ar a ainst taly
ith the army of 00 thousands of
soldiers is called Hünkar Çay›r›.
A fountain ith inscription as
constructed on the memory of Sul
tan Mehmet The Con ueror ho
as killed by his private doctor in
his tent on May 1 1 hen he
as only 52 years old. This founta
in as built in 1 59 by Grand i
zier brahim Pasha durin the a e
of . Mehmet and mi ht survive
up to date ith various maintenan
ces. The monument of the con ue
ror as set before the fountain.
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The field as rearran ed as
park restin and immoral act area
in the 1995 and traditional immo
ral act of con uest is held every ye
ar in Hünkar Çay›r›.
2. ‹brahim Pasha Foun
tain: t as been constructed by
brahim Pasha the vizier and the
sincere friend of Grand
izier
Köprülü Mehmet Paşa in 1
and its len th and idth are aro
und meters. nscription thereof
indicates the name of brahim Pas
ha and the date calculated over
the numeration of alphabet. The
fountain as repaired in 19 . t
takes place in the middle of the
Centrum ust beside the Bath of
Çoban Mustafa Pasha.

Çoban Mustafa Pasha Şa
d›rvan (Water Tank): This a
ter tank takes place almost at the
center of the Çoban Mustafa Pasha
Comple and is t elve an le fau
cets are available both in t elve
an les thereof and a pyramided ro
of covers it.
4. Eskihisar Fountain: This
fountain as constructed in 1
as named as the villa e named
Eskihisar. The fountain is s uare
planed and a pyramided roof co
vers it. Dimensions of front and
rear faces are 2 0 cm and sides
are 15 cm. ts hei ht is around 2
meters. The fountain is hi hly va
lued in historical aspect and it as
essentially repaired in 1 50.
Besides the four fountains
stated above other fountains of
Byzantine and Ottoman a es ta
kin polace in Gebze and.

Türbelervemezarlar

brahim Paşa Çeşmesi

1. Gebze’de bulunan belli
başl› türbeler şunlard›r: ‹lyas
Bey Türbesi, Kad› Feyzullah Bey
Türbesi, Malkoçoğlu Mehmed
Bey Türbesi, Çoban Mustafa
Paşa Türbesi, Kutbeddin Çelebi
Türbesi, Akçetdede Türbesi.
2. Anibal Mezar›: Kartacal›
ünlü komutan Anibal’›n An›t-Mezar›, Gebze’nin güneydoğusunda,
çevresi daire şeklinde selvilerle
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Malkoçoğlu Mehmed Bey türbesi

çevrili sahan›n ortas›nda yer alan
24 ton ağ›rl›ğ›ndaki bir taş lahit
ve şekillendirilen taş›n üzerindeki
Kartacal› komutana ait aplike edilen bir masktan, Türkçe, ‹ngilizce,
Frans›zca, Almanca ve ‹talyanca
dillerinde birer mermer kitabeden
oluşmaktad›r.
Bu kitabede ayr›ca ünlü komutan›n özgeçmişi yer almaktad›r. An›t-Mezar 24 Temmuz
1981’de düzenlenen görkemli
bir törenle aç›lm›şt›r.
Ressam Osman Hamdi Bey
Mezar›, Osmanl› Edebiyat›n›n
büyük nesir üstadlar›ndan Mehmed Nergisi’nin Mezar› ve Bulgar
as›ll› bir kişiye ait olduğu söyle-

nen Zincirk›ran Mezar› Gebze’de
bulunan diğer tarihi mezarlard›r.

TombsandGraves
Mostly kno n tombs in Gebze
are lyas Bey Tomb Kadi eyzul
lah Bey Tomb Malkoçoğlu Meh
met Bey Tomb Çoban Mustafa
Pasha Tomb

Kutbeddin Çelebi

Tomb Akçetdede
Monument

Grave of Hanni

bal The rave of Hannibal the fa
mous Cartesian commander takes
place in south east of Gebze and
consists of a stone tomb ei hin
2 tons and a mask belon to the
Cartesian commander inscripti
ons of the commander in Turkish
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En lish rench German and ta
lian takes place and also a curri
culum vitae of the commander.
The monument rave of the reat
commander as established ith a
reat ceremony on 2 uly 19 .
The rave of Osman Hamdi
Bey the painter Mehmet er isi
one of the reat masters of Otto
man literature and incirkiran
Grave that is said to belon to a
Bul arian sourced person take pla
ce in Gebze.

Kaleler
Eskihisar Kalesi: Deniz k›y›s›nda yer alan Eskihisar köyünün kuzeydoğu kesiminde, dik
yamaçl› bir tepe üzerinde, Eskihisar’daki liman› ve ‹zmit Körfezi’nin k›y› şeridini savunmak
amac›yla, Bizansl›lar›n Komnenoslar döneminde yaklaş›k 800
y›l önce Bizans ‹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 sağlayan 4 kap›s› bulunmaktad›r. Duvarlar› bir s›ra taş,
bir s›ra tuğla örgülüdür. Denize
bakan surlar›nda ciddi çatlamalar oluşan bu tarihi kale, yak›n
bir zamanda, Kültür Adam› Oğuz
Aydemir’in girişimleriyle tamir
edilmiştir.

Forts

Çoban Mustafa Paşa Türbesi

l. Eskihisar Fort: t takes pla
ce on a hill ith steep ran es at
orth East part of Eskihisar illa
e located at the seaside various
resources e press that it as been
constructed by Byzantine Empire
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Manuel Komnenos . 00 years a o
appro imately .lurin the Komne
us a e of the empire in order to
defend the port of Eskihisar and
the sea side band of zmit Bay.
This peerless fort
hich sur
vived up to date ith its ori inal
form has rectan ular plan and
contains 10 to ers and
ates
providin entry in and e it from
the fort. ts alls ere constructed
ith one line of tiles and one line
of stones. Create serious cracks in
the alls overlookin the sea this
historic castle recently at the ini
tiative of Culture Man Oğuz Ayde
mir as repaired.

Hamamlar
1. Menzilhane Hamam›:
Sultan Orhan Camii’nin hemen
yan›nda bulunan hamam›n yap›m tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Cami ile hamam›n
yap› üslubu aras›nda önemli benzerlikler mevcuttur. Sultan Orhan’›n hamam› cami ile birlikte
yapt›rm›ş olabileceği san›lmaktad›r. Küçük bir yap› olan hamam›n plan› dikdörtgen şeklinde
(9.40 m/24) bir alan› kaplar.
Hamamda erken Osmanl› mimarisinin özellikleri görülmektedir.

Menzilhâne Hamamı

2. Çoban Mustafa Paşa
Hamam›: Çoban Mustafa Paşa taraf›ndan 1523 y›l›nda inşa
ettirilen hamam, halk aras›nda
Çarş› Hamam› ve Çifte Hamamlar olarak da adland›r›lmaktad›r.
Hamam›n iki kubbesi, yan›nda
ise geniş bir sarn›c› bulunmaktad›r. Yap›da muntazam kalker taşlar› kullan›lm›şt›r. Pencerelerinin
kemer ayaklar›na kadar üçer s›ra
tuğla ve bir hat›l geçirilmiş olup,
bütün pencerelerinin kemerleri
tuğladan örülmüştür.
Gebze’nin bu en büyük hamam›nda, kad›nlar-erkekler taraf› olmak üzere iki bölüm bulun-
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maktad›r. Halen kullan›lan hamam zaman zaman onar›m görmüştür.

Baths
1.Menzilhane Bath:
This bath is located just
beside Sultan Orhan
Mos ue and the construction date thereof is
still unknown. Structure methods of the
mos ue and the bath
indicate
similarities.
It is thought that Sultan Orhan caused to
construct the bath simultaneously with the
mos ue. The bath is a
small construction with
rectangular plan and covers a
surface with dimensions 9.40
m 24 m. The bath indicates
features of early Ottoman architecture.
2. Coban Mustafa Pasha Bath: It was been constructed by (Çoban Mustafa Pasha in 1523, and is also called
Car i Bath and Doubles Bathes
among the public. It has two
domes, and a large tank besi-

Çarşı Hamamı

de itself. Great calcareous stones were used in construction;
three lines of tiles were used up
to the arch feet of the windows
and a beam was placed on
them. Arches of windows were
constructed with tiles.
This is the biggest bath of
Gebze and has two separate
sections being one for women
and other for men. It is presently in use and was repaired
time to time.
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Yal›larveKöşkler
Osman Hamdi Bey Yal›s›:
Ünlü Ressam Osman Hamdi
Bey’in 1877 tarihinde çok sevdiği ve değer verdiği Eskihisar
Köyü’nde, deniz k›y›s›nda 28 dönümlük bir koruluk arazi üzerine
inşa ettirilmiştir. Ressam Osman
Hamdi Bey, resimlerini özenerek
inşa ettirdiği bu yal›s›nda yap›yordu.
Kaplumbağa Terbiyecisi isimli tablosuyla istisnas›z tüm sanatseverlerin yak›ndan tan›d›ğ› ünlü
Türk ressam›, müzecisi ve arkeologu Osman Hamdi Bey’in 26
y›l boyunca yaz aylar›n› geçirdiği
köşkü, bugün müze olarak kulla-

n›lmaktad›r. Osman Hamdi Bey
Müzesi, Gebze’ye 5 kilometre
uzakl›ktaki Eskihisar sahili’nde
bulunmaktad›r.
‹ki katl› ahşap bir yap› olan ve
sekiz odadan oluşan yal›da ayr›ca, mutfak, çamaş›rhane, kiler,
hizmetçi odas›, banyo ve tuvalet
bulunmakta idi.
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1982 y›l›na kadar hiç onar›m görmeden ayakta kalabilen
yal›n›n kap›lar› resimlerle süslenmiş durumdad›r. Kap›lardaki süslemeler, Osmanl› süsleme
sanat›n›n günümüze yans›yan en
güzel, en canl› örneklerini teşkil
etmektedir.
Yurtd›ş›nda çeşitli görevlerde bulunan Osman Hamdi Bey,
ülkeye döndükten sonra 1884
y›l›nda köyün bat› sahiline köşkünü, resimhanesini, kay›khanesini ve müştemilat›n› inşa ederek,
26 y›l yazlar› burada geçirmiştir.
Köşk, Birinci Dünya Savaş›’nda
karargah komutan›na tahsis edilmiştir. 1933 y›l›nda Atatürk,
köşkü ve bahçeyi ziyaret etmiştir.
1945 y›l›nda resimhanede ç›kan
yang›n nedeniyle ahşap üst kat
yanm›ş, onar›mdan geçmiştir.
1999 y›l›nda meydana gelen
depremde Osman Hamdi Bey
Köşkü de büyük zarar görmüştür. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilene kadar harap
halde bekleyen köşk, belediyenin
çal›şmalar› sonucunda bugünkü
haline kavuşturulmuş ve müze
olarak sanatseverlerin hizmetine
sunulmuştur.

atersideresidences
andsummerhoues
1. Osman Hamdi Bey Wa
terside: t as been constructed
on a rove land ith a surface of
2 acres at the seaside of Eskihi
sar illa e
hich as much be
loved by Osman Hamdi Bey the
painter in 1
. The painter as
paintin his novels in this house.
t is a t o flat ooden structure
containin
rooms and kitchen
laundry cellar servant room
bath and
ater closet.The bu
ildin could survive until 19 2
ith needin any repair its doors
are decorated ith pictures. Or
naments on the doors consist the
most beautiful and alive samples
of Ottoman Decoration Art.
amous Turkish artist mu
seum maker and archeolo ist
Osman Hamdi Bey
ho is also
kno n ell by all art lovers ith
his Turtle Trainer named pain
tin has spent his 2 years in this
pavilion durin summer months
and this pavilion is no used as
museum. Osman Hamdi Bey Mu
seum is located in the coast of
Eskihisar that is 5 kilometers far
from Gebze.
Bein commissioned ith va
rious duties at abroad Osman
Hamdi Bey constructed his pavili
on paintin room boat house and
premises in the estern side of the
villa e in 1
after he returned
to the country and spent 2 years
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here durin summers. The pavili
on has been assi ned to the com
mander of head uarter durin the
irst orld ar. n 19
Atati
irk has visited the pavilion and the
arden. n 19 5 due to a fire oc
curred in the paintin room the
ooden upper floor burned and
then been repaired.
The pavilion of Osman Hamdi
Bey also ot reat dama e in the
earth uake happened in 1999. The
pavilion as in a devastated status
until been transferred to Kocaeli
Metropolitan Municipality ho e
ver at the end of the activities of
the municipality the current status
has been iven and it has been ope
ned for the service of art lovers as
a museum.

Kervansaraylar
1. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Kervansaray›:
Külliyenin Çoban Mustafa Paşa Camisi’nin hemen karş›s›nda
yer alan kervansaray, dikdörtgen planl› ve kubbelidir. Duvarlar› tuğla hat›ll›, moloz taşlardan
örülmüştür. Giriş bölümü kesme
taşlardan, bas›k kemerlidir.
2. Tarihi Gebze Kervansaray›: 1520 y›l›nda Mimar Sinan’›n
plan›n› çizdiği ve Baş Halifesi Hüssam Kalfa’n›n yap›m›n› tamamlad›ğ›
bu tarihi Kervansaray, 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 kapasitededir.

Caravanserais
1. Çoban Mustafa Pasha
Complex Caravanserai: t takes
place ust opposite of the Çoban
Mustafa Pasha Mos ue in the comp
le is rectan ular planned and has
a dome. The alls contain beams of
tiles and ere constructed ith rubb
le stones. Entrance section is made
of cut stones ith impressed beam.
2. Historical Gebze Cara
vanserai: This caravanserai as
planned by Mimar Sinan in 1520
and construction thereof as comp
leted by his master successor Hüs
sam Kalfa and it covers the reater
part of the Eskiçarş›. t has the capa
city to include 2 thousands of horses
and thousands of people.

Çoban Mustafa Paşa Kervansarayı
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Gebze’deY›k›lan
TarihiEserler
1 1664 (Hicr 1075) y l nda inşa
edilen ve Köprülü az l Ahmet Pa
şa’n n (1634 1676) sab k kethüda
si ve daha sonra veziri olan brahim
Paşa (Nevşehirli Damat brahim Paşa
değil), yapt rd ğ yaz meydan ndaki
çeşme 1983 84 y llar ndaki şüyu
land rma ve y k m faaliyetleri s ra
s nda ortadan kald r lm şt r.
2 Gebze gibi, Osmanl Devle
ti zaman nda önemli bir menzil yeri
olan bir ilçede çeşme say s n n çok
daha fazla olmas gerekirdi. Aç lan
yollar, ilgisizlik ve tarih eserlere düş
manl k bu küçük yap lar ortadan kal
d rm ş, geriye sadece Çarş çeşmesi
ile Ç naralt namazgah nda çeşme
kalm şt r
3 Gebze kad s eyzullahzâde
Kemalettin’in oğlu Kutbiddin Çele
bi’nin türbesi, 1970 y l nda (şimdiki
smetpaşa) stasyon addesi’nin aç l
mas s ras nda y k lm şt r. Bu türbenin
yeri şimdiki Atasayan Oteli’nin önün
de kalmakta idi.
4 Türkler çağ nda Gebze’de ya
p lan ilk eserlerden biri olan Akçako
ca’n n oğlu lyas Çelebi taraf ndan
yapt r lan cami, zaviye ve sübyan
mektebi ( nşa tarihi hicr 726 milâd

1323) Gayrimenkul Eski Eserler ve
An tlar Yüksek Kurulu’nun bilgisi d
ş nda y kt r larak yeniden yapt r lm ş
hiçbir tarih değeri olmayan bugünkü
cami inşa edilmiştir. Bugün sadece
or inal bir kal nt olarak minare ka
idesi vard r.
5 Gebze’nin merkezinde küçük
bir tepe üzerinde yer alan Malka
çoğlu Mehmed Bey türbesi (Meh
med Bey’in ölüm tarihi 1385 Hicr
787), yollar n aç lmas s ras nda me
zarlarla birlikte ortadan kald r lm ş
t r. (Türbenin kitabesini Halil Edhem
Bey (Osman Hamdi Bey’in kardeşi)
yay nlam şt r
6 Osman Hamdi Bey’in Gebze
tablosunda görülen ori inal ve tarih
değerdeki Türk evleri (ahşap yap lar),
birer birer y k larak yerlerine Türk ya
p sanat yla uzak yak n bir ilgisi olma
yan anlams z yap lar dikilmiştir. on
olarak ç kan kültür ve Tabiat

arl k

lar n Koruma Kanunu, çok daha ön
celeri ç ksayd belki bu evlerin baz lar
restore edilerek korunabilirdi.
7

Eskihisar köyündeki çeşme,

geniş ölçüde y k l p tadilâta uğrat l
m ş ve bugün anlams z ve tarih de
ğeri olmayan bir hale getirilmiştir.
Yap m y l 1774 olan Eskihisar çeş
mesinin yaln zca kitabesi ori inalliğini
koruyabilmiştir.
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Falldo nofthe
HistoricalMonuments
inGebze
11
H.10 5
in built
and Köprülü azil Ahmed Pas
ha 1
1
former kethüda
si and later ueen the brahim
Pasha
evşehirli Damat brahim
Pasha not make the te t in the
s uare fountain 19
year the
şüyu pricin Durin demolition
activities and ere eliminated.
2 Gebze such as hen the Ot
toman Empire in the ran e here
a si nificant number of fountains
in a district that should have been
much more. Opened roads indif
ference and hostility to ork on
eliminatin these small buildin s
had melted back amaz ah only
the fountain ith fountain remai
ned Bazaar
ud e of Gebze eyzullahzâ
de Kemalettin Kutbiddin Chalabi’s
son tomb 19 0 year in the cur
rent smetpasa ere destroyed du
rin the openin of Station Street.
The location of these shrines are
currently stayin in front of the
Hotel as Atasayan.
The Turks in the a e of Geb
ze the first ork of the Akcakoca’s
son Eli ah Chalabi as built by
the mos ue lod es and pedophile
academy built on the Hi ra 2
H. 1 2 Properties of Anti uities

and Herita e Hi h Council infor
mation e cept ith demolishin
a ain have done ›r›lm›ş no mos ue
as built on that for today. Today
only one ori inal remnants of the
minaret base n case the
5 Gebze on a small hill in the
center of the mausoleum Mal
kaçoğlu Mehmed Bey Mehmed
Bey’s date of death 1 5 H.
ith burial at the openin of the
roads have been eliminated. The
inscription on the tomb of Halil
Bey Edhem Osman Hamdi Bey’s
brother has published
Osman Hamdi Bey’s Geb
ze statements seen in the ori inal
and historic value of the Turkish
house ooden structures one to
the contractor and yapsatç› taife
si destroyed by the round to the
Turks made art ith remote clo
se an unrelated meanin less our
structures dikilmifltir . inally the
cultural and atural Herita e Pro
tection Act if perhaps out lon be
fore some of these houses could be
restored protection.
Eskihisar çeflme in the vil
la e suffered enişölçüde tadilâta
been knocked do n and no be
come meanin less and ithout va
lue on etirilmifltir. Built in 1
the authenticity of the inscription
only koruyabilmifltir Eskihisar fo
untain.
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Ballıkayalar

G

ebze - ‹zmit yolu
üzerinde bulunan
Tavşanl› Köyü s›n›rlar›nda bulunan
Ball›kayalar, dağc›l›k, izcilik,
kampç›l›k ve trekking gibi doğa sporlar› için oldukça elverişli arazi yap›s›na sahip bir
vadidir.
Genellikle dağc›lar›n iniş ve
t›rman›ş yapt›klar› Ball›kayalar

Vadisi Kireç taşlar›n›n erimesi
sonucu gelişen özgün
Jeomorfolojik şekilleri ile bir
karstik boğazd›r. Vadi içinde göl,
şelaleler ve Ball›kaya deresine
ulaşan traventenler üzerinde seyir teraslar› bulunmaktad›r. Kamping için çad›r kurmaya elverişli
düzlüklerin bulunduğu kanyonun
doğu ve bat›daki s›rtlar›nda yürüyüş alanlar› bulunmaktad›r.
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Vâdisi

Şelale ve kanyonlardan
oluşan ve büyük kayalarla
kapl› olan ve içinde irili ufakl›
onlarca gölcük bulunan vadi
yaklaş›k 1.5-2 km. uzunluğundad›r. Yer alt› sular›n›n kireçtaş›n› eritmesi sonucu vadide
çok say›da mağara vard›r. 70100 metre derinliğinde, 4080 metre genişliğinde, olduk-

ça dik yamaçl› karstik kökenli
bir boğaz ve kanyonlardan
oluşmas› nedeniyle ‹stanbul ve
‹zmit’ten gelen dağc›lar için elverişli bir ortam sunmaktad›r.
Bölgede ender görülen doğal güzelliklere sahip olan Ball›kayalar Vadisi, günübirlik piknikçiler içinde oldukça elverişli
bir yerdir.
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BallıkayaValley
This stony area that is located on
the boundaries of Tavşanl› villa e on
Gebze zmit road and is considerably
suitable for nature sports such as mo
untain climbin

ran in

campin and

trackin .
Ballikayalar

alley on

hich mo

untain climbers usually climb up and
do n is a uartz kind location

ith its

eomorpholo ic forms developed as
the result of meltin calcareous stones.
There are lakes

aterfalls and lookin

terraces on the travertine e tendin to
ard Ball›kaya creek. Canyon includes
useful flats to set tents for campin and
also alkin areas are available on east
and est ran es thereof.
The valley is about 1 5 2 km lon
that is constituted of aterfalls and can
yons and is covered ith bi stones and
many lakes bi or small take place the
rein. Many caves are present in the val
ley because of that under round aters
solve the limestone. Since it is consti
tuted of a strait

ith uartz rooted ha

vin considerably steep ran es to ether
ith many canyons it presents a useful
ambient for the mountain climbers co
min from stanbul and zmit.
The valley has features rarely seen
in the re ion and it is also useful for
daily visits.
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SANAYİ
Türkiye’nin en sanayileşmiş
bölgesi olan Gebze, Türkiye’nin
d›ş ticaretine katk› sağlamaktad›r.
Türkiye’de büyük sanayi kuruluşlar›n›n çoğu Gebze’de bulunmakta.
Bu sanayi yap›s›na ek olarak
Hasköy Demirciler Sitesi’nde
400’e yak›n yan sanayi kuruluşu
bulunmakta, Gebze Küçük Sanayi Sitesi’nde 218, Keresteciler Sanayi Sitesi’nde 250, Koca
‹nşaat Sanayi Sitesi’nde 200 küçük sanayi işletmesi faaliyettedir.
TEM’in kuzeyinde, doğu-bat›
yönlerinde kurulmuş olan Gebze
Organize Sanayi Bölgesi, Taş›t
Araçlar› Yan Sanayicileri Derneği Organize Sanayi Bölgesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi,
Kömürcüler Organize Sanayi
Bölgesi, ‹MES Organize Sanayi
Bölgesi, Taş Toprak Organize
Sanayi Bölgesi gibi çeşitli alanlarda kurulmakta olan ve inşaat›
devam eden toplam 10’dan fazla

Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye’nin en gelişmiş, sanayi, teknoloji, dağ›t›m ve ticaret bölgesi
olan Gebze, üniversiteler, teknoparklar ve araşt›rma kurumlar›yla
da seçkin bir konuma sahiptir.

Industry
Turkey’s most industrialized re i
on of the Gebze Turkey’s forei n tra
de has contributed to.
Turkey’s lar est industrial enter
prises are often located in Gebze.
n addition to this industrial struc
ture appro imately
00 industrial
installations are available in Hasköy
Demirciler Site of the county and 21
enterprises in Gebze Small ndustrial
one 250 ones in ooden Entrepre
neurs’ ndustrial Site and 200 Small
ndustrial Or anizations are in operati
on in Koca nşaat ndustrial one.
Gebze is the most developed in
dustry technolo y distribution and
trade re ion to ether ith institutions
established or to be established in Or
anized ndustrial one havin been
established at the north of TEM in di
rection of east to est to ether ith
Motor ehicles Bi Products ndustrials
Association Or anized ndustry one
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Plastics Or anized ndustrial
Coalers Or anized ndustrial
MES Or anized ndustrial one
ne and Soil Or anized ndustrial
of hich constructions

one
one
Sto
one

TÜB‹TAKMAM
TÜB‹TAK’a bağl› Marmara
Araşt›rma Merkezi, ülke kalk›nmas›nda bilim ve teknoloji üreterek katk›da bulunmak amac›yla
1972 y›l›nda Gebze’de Marmara
Denizi k›y›s›nda yer alan 7300
dönüm arazi üzerinde kuruldu.
MAM’›n yedi enstitüsü ve bir bölümü vard›r. AR-GE çal›şmalar›
enformatik, yer bilimleri, yeni
malzemeler, kimya mühendisliği,
elektronik-g›da teknolojisi enstitülerince yürütülmektedir. Ayr›ca MAM kampusu içinde MAM
taraf›ndan kurulup 1997 baş›ndan beri TÜB‹TAK Başkanl›ğ›na
bağl› olarak çal›şan Ulusal Metroloji Enstitüsü bulunmaktad›r.

TEKNOPARK:
TÜB‹TAK MAM, Gebze’deki
arazisinin bir bölümünde tekno-

park kurma çal›şmalar› başlatm›şt›r. Teknopark, ileri teknoloji alanlar›nda AR-GE ve AR-GE
bağlant›l› üretim yapacak şirketlerin binalar› ve ilk aşama merkezi ile otel ve apart oteli de içeren
sosyal donat›dan oluşacakt›r.

TEKSEB
(TeknolojiSerbestBölgesi)

TÜB‹TAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi, TÜB‹TAK
MAM arazisinde teknoloji ve yabanc› sermaye girişini h›zland›rmak, ihracat için yat›r›m ve üretimi art›rmak ve ekonominin girdi
ihtiyac›n› ucuz ve düzenli şekilde
temin etmek, d›ş finansman ve
ticaret imkanlar›ndan daha fazla
yararlanmak amac›yla kuruldu.

TÜB‹TAK MAM
t as established in 19 2 on a
00 acres area beside Marmara Se
a. t contains seven institutes and one
department. nformative round scien
ces ne materials chemical en ineer
electronics foodstuff institutes overn
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D affairs. urthermore
ational
Metrolo y nstitute takes place ithin
the body thereof.

sanayiye yönelik seminerleri sürdürmektir.

TÜSS DE

TEKNOPARK
Tübitak Mam has started the ork
of installation of techno park on a part
of Gebze land. t shall constitute of the
buildin s of
D companies and soci
al facilities includin hotels and apart
hotels.

TEKSEB
(TechnologicalFreeZone)
It was established to accelerate the
technology and entrance of foreign capital, increase investments and production
for e port, obtain input needs of economy with cheap price and rapidly.

TÜSS‹DE
(TürkiyeSanayiSevkve
‹dareEnstitüsü)

Marmara Denizi k›y›s›nda
200 bin metrekarelik bir alanda
kurulan enstitünün modern eğitim tesislerinde ayn› anda 100
kişi yat›l› olmak üzere toplam
250 kişiye eğitim, konaklama,
çal›şma ve kütüphane hizmetleri verilmektedir. Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü’nün
amac›, kamu ve özel sektörün
üst ve orta kademe yöneticilerine
çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili
eğitim vermek, eğitimin geliştirilmesi yönünde yard›mc› olmak ve

(InstituteofLeadershipand
AdministrationofIndustry
ofTurkey)
This institute as established on
an area ith 200 thousands s m surfa
ce at the seaside of Marmara and is ca
pable to provide trainin accommoda
tion study and library services for 250
people simultaneously provided ho e
ver only 100 may utilize boardin . The
purpose of this institute is to render
trainin concernin contemporary ma
na ement techni ues to superior and
medium level mana ers of public and
private sector ive assistance re ar
din to developin such trainin and
to continue seminars directed to ard
seminars.

GYTE
(GebzeYüksekTeknolojiEnst.)

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü; yüksek teknoloji üretimine
katk›da bulunacak bilimsel çal›ş-
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malar ve araşt›rmalar yapmak,
bilim adam› yetiştirmek, civar›nda bulunan sanayi kuruluşlar›n›n rehabilitasyonunu sağlamak,
Dünya’daki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek ve böylece
yeni istihdam alanlar›n›n yarat›lacağ› modern teknoloji ile ilgili
projeleri yürütmek üzere kurulmuş bir “ihtisas üniversitesi” dir.
Enstitü bünyesindeki fakültelerde bilgisayar, elektronik, çevre, tasar›m ve imalat, enerji sistemleri, biyo mühendislik, malzeme, fizik, kimya, biyoloji, matematik, işletme, iktisat, strateji,
mimarl›k, şehir bölge planlama,
endüstriyel ürünler, enformatik,
‹ngilizce, Türkçe haz›rl›k bölümleri bulunmaktad›r.

GYTE; bilim ve teknoloji üretecek beyinleri yetiştirmek için,
sahip olduğu araşt›rma laboratuvarlannda, 21. yüzy›lda üretimin
gözdesi olabilecek bilim alanlar›nda çal›şmalar yapmaktad›r.
Üniversite Sanayi ‹şbirliği alan›nda çağdaş teknolojiyi yak›ndan tan›yan ve izleyen, sanayinin
problemlerine çözüm sağlayabilecek tecrübeli bir ekibin ve altyap›n›n oluşturulmas› amaçlanmaktad›r.
GYTE’nin ilk etapta ihtiyaçlar›na cevap verecek şekilde düzenlenen Çay›rova Kampusu ve
halen üç ayr› birimde inşaatlar›n
sürdürüldüğü, 3800 dönümlük
bir alan› kapsayan Muallimköy
Kampusu olmak üzere iki kampusu bulunmaktad›r.
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GYTE
(The High Tech Institute of
Gebze)
GyteThe Hi h Tech nstitute of Geb
ze is a university for those ho ant to
specialize that as founded to apply pro
ects ith modern technolo y that ould
create ne employment fields and to
adapt the tecnolo ical developments in
the orld to rehabili tateindustrial or a
nizations to ro up scientists to make
scientific researches that ould contribu
te to hi h tech production.
The branches in the institute are
computers electronic environmen
tal desi n manufacturin
ener y
systems bioen ineerin
materials
physics chemistry biolo y math bu
siness administration economy stra

te y architecture city plannin indus
trial products informatics En lish
and Turkish.
Gebze Hi h Tech nstitute educa
tin brains that

ould produce science

and technolo y tar ets the activities
production of the
21st century. n collaboration

ith

industrial or anizations by follo in
contemporary technolo y by findin
solution to industry the aim is to create
infrastructure ith e perienced teams.

CayirovaCampus
arran ed to meet needs of Gebze
H Tech nstitute and the Muallimkoy
Campus is at the sta e of e pansion in
three units on an area of 1000 acres.
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KöylervePiknikAlanlar›

Gebze ilçe s›n›rlar›nda toplam 18 köy bulunmaktad›r. Bunlar: Mollafenari, Pelitli, Balç›k,
Ovac›k, Tavşanl›, Yağc›lar, Tepemanay›r›, Mudarl›, Muallimköy, Eskihisar, Kargal›, Kad›ll›,
Hatipler, Durakl›, Elbizli, Denizli,
Cumaköy, Ahatl›.
Sebzecilik, meyvecilik, hayvanc›l›k ve ormanc›l›ğ›n temel geçim kaynağ› olduğu Gebze köyleri
piknikçiler için elverişli ortamlar
sunuyor. Denizli, Ball›kaya, Bal-

ç›k ve Gebze’ye yak›n diğer köyler hafta sonlar› piknik yapmak
için gelenlerin ak›n›na uğruyor.
Ancak son y›llarda artan sanayileşme nedeniyle bu özelliğinden
h›zla uzaklaşmaktad›r.
Gebze’de her cuma günü K›z›lay ve Şehit Numan Dede Caddeleri üzerinde yoğunlaşan bir
pazar kurulmaktad›r. Gebze’nin
etraf›ndaki 18 köyde yaşayan
ve Gebze merkezde bulunan insanlar›n kulland›ğ› bir pazar ol-
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mas› sonucu bölgesel bir pazar
niteliği taş›makta ve ekonomik,
sosyal anlamda insanlar›n etkileşim içinde bulunmas›n› sağlamaktad›r. Bu pazarda Gebze ve
Tuzla’n›n çevre köylerinde yerli
bahçe ürünleri yetiştiren üretici
köylüler, ürünlerini arac›s›z tüketiciye satma imkan› bulmaktad›r.
Yöreye özgü, kendine has
lezzeti olan, domates, biber, patl›can, taze fasulye bamya ve da-

ha pekçok bahçe ürünü bu pazarda doğal besinlere yönelen
vatandaşlara birinci elden ulaşt›r›lmaktad›r.

Villagesand
picnicareas
Gebze territory contains 1 vil
la es. These are Mollafenari Pelitli
Tavşanl› Balç›k Ovac›k ağc›lar Te
pemanay›r› Mudarl› Muallimköy Kar
al› Kad›ll› Hatipler Durakl› Elbizli
Denizli Cumaköy Ahatl›.
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e etable and faüt breedin stock
breedin and forestry are essential
ays of livin and its villa es are offe
rin very convenient ambient for picnic
makers. Denizli Ball›kaya Balç›k and
other villa es close to Gebze are under
one the raid of those comin to make
picnic in the eekends. Ho ever over
the recent years this feature is about
to disappear because of increasin in
dustrialization.
An outdoor market is set in Gebze
on every riday that is usually conden
sed on K›z›lay and Şehit uman Dede
streets. Since it is utilized by the peop

le livin in 1 villa es around Gebze
and in Centrum it has the feature of
bein a re ional market and it causes
the people be in correlations in social
and economical respect.
The cultivator farmers livin in sur
roundin villa es find the opportunity
of sellin their products to consumers
ithout needin intermediary. Many
arden products such as tomato pep
per plant e
reen bean okra ith
locality specific flavor and aroma are
conveyed to the people ho desire to
have natural foodstuff throu h first
hand.
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Kaynaklar:
-

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri (Osmanlı Arşivi/İstanbul)
1985-2010’li yıllarda yayınlanan Gebze Gazetesi Arşivi
Belgesel Yayıncılık kütüphanesindeki Kitap, Belge ve bilgiler arşivi.
Devr-i Alem Belgesel tv programları görüntü ve fotoğraf arşivi
Ansiklopedik Gebze Belgeseli Kitabı (Gebze Gazetesi Kültür Yayınları
1989)
- Ansiklopedik Kocaeli Belgeseli kitabı (Gebze Gazetesi kültür yayını 1993)
- Gebze 2000 kitabı (Gebze Kaymakamlığı yayını 2000)
- Gebze Hizmet Dergisi Arşivi (1989-1993)
- Gebze Tarih Ansiklopedisi (İsmail Sevinç / 2005)
- Gebze Belediyesi dergi ve yayınları
- Gebze Analitik Araştırma Raporu (Yıldız Tek. Ünv. Şubat 2001)
- Kocaeli ili meclisi umumi zabıtnâmesi (Osmanlıca/ Baskı-1927)
- Kocaeli ili valilik il yıllıkları (1960-1970-2000)
- Tarihî süreç içinde Gebze’de Türk Eserleri ( Nurtetin Zapçı/ yüksek lisans
tezi.)
- Gebze ekonomisi sosyal durum raporu (GTO yayını-2007)
- Osman Hamdi Tablolarında gerçek ilişkiler ( Kültür Bakanlığı yayını 1989)
- Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi (Kültür Bakanlığı Yayını, İlknur
Aktuğ-1989)
- Nikomedya, İzmit Tarihi (Avni Öztüre 1981)
- Kentleşme ve sağlık hizmetleri sunumunda Gebze örneği (Kocaeli Ünv.
yüksek lisans tezi / Hüseyin Ukuşlu-2004)
- Gebze Folkloru ( İst.Ünv. Edebiyat Fak. yüksek lisans tezi / Sunay Yavuz.
1998)
- Kocaeli Kent Vizyonu (KSO yayını-2004)
- 20.yy. Gebze Sosyo Ekonomik Bir İnceleme (2 cilt Gebze Belediyesi
kültür yayını, Doç. Dr. Gülfettin Çelik 2004)
- Açık Hava Müzesi Kocaeli (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayını)
- Kocaeli Valiliği Eğitim Yatırımlar› / 2005
- Kocaeli Şehir Rehberi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
- Osmanlı Belgelerinde Darıca (Darıca Belediyesi Yayını Doç.Dr.Sait Öztürk)
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