
 

 

 NĠKOMEDĠA HOġGÖRÜ FERMANI’NIN KOCAELĠ KENT 

KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA YERĠ VE 

ÖNEMĠ 

Elif Su Koçyiğit 

161147204 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı 

Sanat Politikaları ve ĠĢletmeciliği Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Cem Çınar 

 

 

 

 

 

Ġstanbul 

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Mayıs 2020 



 

 

 

 

NĠKOMEDĠA HOġGÖRÜ FERMANI’NIN KOCAELĠ KENT 

KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA YERĠ VE 

ÖNEMĠ  

Elif Su Koçyiğit 

161147204 

Orcid: 0000-0003-2072-3014 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Güzel Sanatlar Anabilim Dalı 

Sanat Politikaları ve ĠĢletmeciliği Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Cem Çınar  

 

 

 

 

 

 

 

Ġstanbul 

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Mayıs, 2020 



ii 

 

JÜRĠ VE ENSTĠTÜ ONAYI 

 

 

 



iii 

 

ETĠK ĠLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI 

 



iv 

 

TEġEKKÜR 

Yüksek lisans eğitimim boyunca benden yardımlarını esirgemeyen bölüm 

hocalarım, Sayın; Prof. Dr. Selahattin Yıldız‟a, Doç. Dr. Mehmet Özen‟e, Dr. Öğr. 

Üyesi Ahmet Kaya Özakgün‟e, Dr. Öğr. Üyesi Cem Çınar‟a, Doç. Dr. Üyesi Müjgan 

Yıldırım‟a teĢekkürlerimi sunarım.  

 

Bu çalıĢmamda bana kiĢisel arĢivi ile destek sağlayan yazar F. Yavuz Ulugün‟e, 

röportaj yapma fırsatı veren ve Ġzmit‟e bütün enerjisi ile sahip çıkan ÇEKÜL VAKFI 

Kocaeli ġube BaĢkanı Sayın Numan GülĢah‟a teĢekkür ederim. 

 

Ayrıca tez çalıĢmam kapsamında maddi manevi katkılarını esirgemeyen sevgili 

ÇağdaĢ Anıl Oruç‟a ve Sayın Deniz Akbulut‟a teĢekkürlerimi sunarım. 

 

 

 

 

 

 

 

Elif Su Koçyiğit 

Mayıs, 2020 

 

 

 



v 

 

ÖZ 

NĠKOMEDĠA HOġGÖRÜ FERMANI’NIN KOCAELĠ KENT 

KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA YERĠ VE 

ÖNEMĠ  

Elif Su Koçyiğit 

Yüksek Lisans Tezi 

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı 

Sanat Politikaları ve ĠĢletmeciliği Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Cem Çınar 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

Bu çalıĢma, Ġzmit kentinin tarihinde Roma Ġmparatorluğu‟nda Nikomedia olarak 

baĢkentlik yaptığı döneme ait tarihsel bir gerçekliği anlatmaktadır. M.S. 311 yılında 

açıklanan “HoĢgörü Fermanı” tarihte dinler arası hoĢgörü ve toleransın baĢlangıcı 

olmuĢtur. Aynı zamanda baĢkent olma sebebi ile sahip olması gereken tarihi değerin 

ortaya çıkması için çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. Ġzmit‟in sanayi kenti 

olmasının dıĢında içinde sakladığı tarihsel dokunun gün yüzüne çıkması önemlidir.  

Turizm ile ilgili haklı payının kendisine verilmesi için yapılacak arkeolojik çalıĢmaların 

sistemli hale gelmesi gerekmektedir. Kentin Ģimdiki konuklarıyla kültürel bağlarını 

güçlendirebilmesi için bu zenginliğin farkına vardırtacak çalıĢmaların yapılması 

önemlidir. Toplum, yaĢadığı kentin kültürel değerlerinin bilincinde olmayı hak eder. 

Kentin kimliğini oluĢturan kültür öğeleri önemlidir. Toplumsal kimliğin güçlenmesi için 

halkın bu bilgilerin bilincinde olması değerlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Nikomedia, Ġzmit, HoĢgörü Fermanı, Roma Ġmparatorluğu, Ġnanç, 

Tarih, Kültür. 
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ABSTRACT 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF NICOMEDIA EDICT OF 

TOLERANCE ON KOCAELI CITY CULTURE IN THE CONTEXT 

OF SOCIAL MEMORY 

Elif Su Koçyiğit 

Master Thesis 

Department of Fine Arts 

Master of Arts in Arts Policy and Management Programme 

Thesis Advisor: Asst. Prof. Cem Çınar 
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This study is about the Edict of Tolerance, which was announced at A.D. 311, 

and its effects on the history of Ġzmit about interreligious tolerance when the city was 

named as Nicomedia as the capital of the Roman Empire. Since it was a capital city, 

studies have to be done to reveal its historical value. It is important to unearth Ġzmit‟s 

hidden historical texture beyond being just an industrial city. Archeological works must 

be systematic to given the rightful share of tourism. In order to strengthen the cultural 

ties of the citizens, it is important to carry out studies that will recognize this wealth. 

Societies deserve to be aware of the cultural values of the city they live in. Cultural 

elements that generate the identity of the city are important. It is valuable for the society 

to be aware of this information in order to strengthen the social identity. 

 

Keywords: Nicomedia, Ġzmit, Edict of Tolerance, Roman Empire, Belief, History, 

Culture 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Kocaeli‟nin merkez ilçesi olan Ġzmit, coğrafi konum olarak 40-41⁰  kuzey 

paralelleri ve 29-31⁰  doğu meridyenleri arasındadır. Türkiye‟de sanayi açısından 

önemli bir kent olma özelliğini taĢıyan Kocaeli aynı zamanda Karadeniz‟e olan kıyıları 

ile kentlinin ve çevre illerin tatil ve turizm ihtiyacında da etkilidir. Bu çalıĢmada 

Nikomedia bugünkü adı ile Ġzmit‟in dünü ve bugünü için önemli olan jeopolitik, coğrafi 

ve tarihi önemi anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Kentin gün yüzüne henüz çıkmamıĢ güzellikleri için neler yapılabileceği 

üzerinde durulmuĢ ve kent kültürüne ve bilincine katkıları bilimsel makale ve 

açıklamalara dayandırılarak anlatılmıĢtır. Ġzmit, dünyada arkeolojik olarak ender 

bulunan koruma ve kültür varlıkları elemanlarına sahiptir. Bu tezde Ġzmit‟in tarihi 

potansiyeli incelenmiĢ ve hak ettiği turizm ve kent bilincine ulaĢılması hedeflenmiĢtir. 

Bu çalıĢmada Roma Ġmparatorluğu‟na yarım asır kadar baĢkentlik yapmıĢ 

Nikomedia‟nın dinler arası ilk yazılı ferman olan “Nikomedia HoĢgörü Fermanı‟ 

incelenmiĢ ve döneme ait Hıristiyanların maruz kaldığı acılar ele alınmıĢtır. Ancak 

bugün bile dünyada hoĢgörüsüzlüğün sebep olduğu acıları ele alırsak, o zaman yapılan 

bu fermanın ne denli önemli olduğu anlaĢılacaktır. Yapılan bu tez çalıĢmasında 

baĢkentlik yapmıĢ ve tarihi kitaplarda ihtiĢamından ve mimarisinden ayrıntılı bahsedilen 

kent, geçmiĢten bugüne yaĢadığı depremlerle büyük ölçüde sahip olduklarını 

kaybetmiĢtir. Ancak henüz gün yüzüne çıkmamıĢ onlarca arkeolojik sit alanı mevcuttur 

ve sistemli bir arkeolojik çalıĢma henüz yapılmamıĢtır. 

Tüm bu gerçeklerin ıĢığında, kentin sahip olduğu bu değerli kültürel mirasın bir 

an önce ortaya çıkması gereklidir. Buna iliĢkin atılması gereken adımlar incelenmiĢtir. 

Bu çalıĢmadaki ilgi odaklarımdan biri aynı yerleĢim biriminde yüzyıllar süren farklı 

medeniyetlerin kültürleri arasındaki etkileĢimi ortaya çıkarmaktır. Hem dini hem sosyal 

yaĢam açısından meydana gelmiĢ değiĢiklikler mevcut olduğundan toplumsal bellek 

oluĢumuna katkı sağlamaktır. 
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 AraĢtırmanın temel kavramlarından biri de kent olma bilincini ve toplumsal 

belleği değiĢtirmek ve geliĢtirmektir. 

 Ġnsanlar üzerinde yaĢadıkları kentin bir kara parçası olmasının dıĢında ve 

gündelik kaygıların, sosyal yaĢamlarının dıĢında sahip oldukları gerçek tarihsel 

değerlerin de farkında olmalıdırlar. GeçmiĢ kültürleri bilmeli ve bugününü de 

taçlandırabilecek mimari yapısına, arkeolojik değerlerine sahip çıkmalıdırlar.  

Daha geniĢ bir ifadeyle ĢehirleĢme, hızla geliĢen teknoloji, sanayi ve ticaret gibi 

yaĢamanın mekanikleĢmeye baĢladığı çağımızda, yüzyıllar önce aynı topraklarda 

yaĢamıĢ kültürlere sahip çıkma çabası ve isteğidir. 

Mikro düzeyde incelemeye çalıĢtığım araĢtırmamda amacım, sadece 

Nikomedia/Ġzmit‟in dönemsel yapılarını ve HoĢgörü Fermanı‟nın oluĢma sürecini 

aktarmak değil, aynı zamanda onlarca arkeolojik sit alanı bulunan kent merkezine 

sistemli kazı çalıĢmalarının baĢlaması gerektiği düĢüncesidir. GerçekleĢmesini 

istediğimiz kazı çalıĢmaları sonucunda, bizden önce yaĢamıĢ kültürlerin bize bıraktıkları 

mirasa sahip çıkma çabasıdır. 

Teknolojinin hızla değiĢtiği ve toplumsal dinamiklerin hareketliliği karĢısında 

neredeyse sekülerleĢen yaĢam biçimlerine, tarihin esenlik veren ruhunu ortaya çıkarma 

isteğidir. Aynı zamanda kentin sadece sanayi kenti olmasının dıĢında tarihsel 

fonksiyonlarını da ortaya çıkarmaktır. 

ÇalıĢmamda bilimsel makalelerden yararlandım. Kente duyarlı vakıf, dernek ve 

yazarlardan yüz yüze görüĢme ile bilgilerine baĢvurdum. 

Ġzmit ile ilgili yerel ve gazete haberlerini bilgi olarak sunup, konu ile ilgili 

gazete ve dergi haberlerini değerlendirdim. 

Nikomedia/Ġzmit HoĢgörü Fermanı‟na iliĢkin yaptığım çalıĢma belli zaman 

diliminde yapıldığından, arkeolojik buluntular ve fermana iliĢkin aktiviteler sayıca ve 

çeĢitlilik anlamında değiĢebilir niteliktedir. 
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Nikomedia‟da yayınlanan “HoĢgörü Fermanı” tüm dünya için önem arz ederken 

ülkemizde ve Ġzmit‟te az biliniyor olmasını değiĢtirebilmek ve toplumsal bilince 

yerleĢtirmek için yapılması gerekenlere değinilmiĢtir. 
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BÖLÜM 2. NĠKOMEDĠA’NIN TARĠHSEL SÜRECĠ, ROMA VE 

OSMANLI  ĠMPARATORLUĞU’NA GENEL BAKIġ 

2.1.    Nikomedia’nın Tarihsel Süreci 

Ġzmit ve Marmara Körfezi‟ni çevreleyen bölgelerin bütünü Kocaeli‟dir. Kocaeli, 

Osmanlı Ġmparatorluğu idaresine geçene kadar Bithyia bölgesine bağlıydı. 

Bithyia bölgesi doğuda Bolu‟ya uzanan, Anadolu‟da EskiĢehir‟e uzanan, 

Kadıköy‟den Kapıdağ Yarımadası‟na uzanan bölgedir. Ayrıca Marmara Denizi‟nin 

çevresi de bu bölge içinde yer almaktadır. Tarih boyunca zaman zaman değiĢiklikler 

gösterse de genel çerçevesi bu hatlar içinde yer almıĢtır. 

Nikomedia‟nın ilk kuruluĢu MÖ 8. yy.‟da Yunan kolonilerinden biri olan 

Megaralılar tarafından kurulan Astakoz kentidir. Astakoz kenti MÖ 279-255 yıllarında 

I. Nikomedes tarafından Bithynia Krallığı‟na katılmıĢtır. MÖ 264-263 yılları arasında 

da Bithynia‟nın baĢkentliğini yapmıĢtır (Zeyrek, 2005). 

              Nikomedia/Ġzmit sahip olduğu öneme günümüzden yüzyıllar önce de sahipti. 

Romalıların Bithynia diye adlandırdıkları bölgenin MÖ 7. yy.‟a kadar durumu 

karanlıktır. Fakat sonraki yüzyıllarda Ģehrin kuruluĢuna iliĢkin kaynaklar nispeten nettir 

(Öztürk, 2017).  

Bu belgelere göre Ģehrin kurulması MÖ 712 yılında olmuĢtur. Yunanistan‟dan 

gelen göçmenler tarafından kurulmuĢ olup kısa sürede büyüyerek kendi adına sikke 

bastıracak duruma gelmiĢtir. Daha sonra Yunanistan‟ın Megara Ģehrinden gelenler 

burayı bir Helen Ģehrine dönüĢtürmüĢlerdir. Nikomedia‟ya ait olan sikkeler üzerinde 

Ģehrin sembolü olan ıstakoz resmi vardır. Söylence odur ki, Astakos adındaki kahraman 

o bölgenin perisi olan Olbia ile Poseidon‟un oğludur. Sikkelerin diğer yüzünde ise 

Olbia‟nın baĢ resmi olduğu düĢünülmektedir (Azimli, 2017). 
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Daha sonra Astakoz‟u MÖ 3. yy.‟da Thrakia Kralı Lysimakos ele geçirmiĢ, fakat 

hakimiyet kuramayınca Astakoz‟u yağmalamıĢtır (Fıratlı, 1955).  

Astakoz (MÖ 279-255) yıllarında Bithynia Krallığı‟na katılmıĢtır. I. Nikomedes 

tarafından Nikomedia adını verdiği kent yeniden kurulmuĢtur. Nikomedia‟nın baĢkent 

olmasında coğrafi özellikleri önemli bir etkendir. Özellikle doğal limanlara sahip denizi 

ve mevcut arazinin kıyıya doğru eğimli olması kurulacak saray ve benzer yapılara 

ızgara planlı kent olacağından önemliydi (Zeyrek, 2005). 

MÖ 91-74 yıllarında Kral IV Nikomedes vasiyetinde Bithynia Krallığı‟nın sahip 

olduğu toprakları Roma Ġmparatorluğu‟na bırakmıĢtır (Çalık Ross, 2007). 

Nikomedia kurulduğu günden itibaren iki tehlike gündemden hiç düĢmemiĢtir. 

Bunlardan birincisi depremler ikincisi ise savaĢlardır. 

En parlak dönemlerini MS 300‟lü yıllarda yaĢayan Nikomedia‟nın tarihini en 

parlak yaĢandığı dönem Ġmparator Diokletianus (MS 284-305) dönemidir. Diokletianus 

deyim yerindeyse Nikomedia‟yı yeniden inĢa etmiĢtir. 

O dönemlerde yaĢamıĢ olan söylev ustası Laktantius‟un anlattıklarından 

aktarılanlarda Nikomedia‟ya sirk, darphane, silah imalathanesi ve saray inĢa etmiĢtir 

(Alikılıç, 2017).  

MS 324 yılında Ġmparator Konstantinus‟un Byzantium‟u (Ġstanbul) baĢkent 

yapması ile Nikomedia‟nın önemi azalmaya baĢlamıĢtır. Bir diğer etken de bölgenin 

kaderi olan depremlerdir. MS 358 yılında meydana gelen deprem kentin yapılarına 

büyük ölçüde zarar vermiĢtir. Roma Ġmparatorluğu‟nun doğu ve batı olarak 

ayrılmasından sonra Doğu Roma Ġmparatorluğu‟nda Bithynia Bölgesi‟nin 

BaĢpiskoposluk sıfatını sürdürmüĢtür. Ġmparator I. Justinianus Ġstanbul‟u Anadolu‟ya 

açan yolu Kios (Gemlik) ve Nikea (Ġznik)‟e kaydırması Nikomedia‟nın öneminin 

azalmasına etken olmuĢtur (AkĢit, 1972).  

Roma Ġmparatorluğu‟nun ikiye ayrılmasından sonra stratejik konumunu devam 

ettirmiĢtir. Daha sonraki yüzyıllarda Osmanlı Beyliği‟nin yaptığı akın ve kuĢatmalar 

sonunda elde edilmiĢtir. Kentin iç ve dıĢ surlarının çeĢitli kalıntıları mevcuttur (Çalık 

Ross, 2007). 
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MS 284 yılında Roma Ġmparatoru Diocletianus, Nikomedia‟da imparator ilan 

edildikten sonra Doğu Roma Ġmparatorluğunun baĢkentini Nikomedia yapmıĢtır. 

Ġmparatorluğun o döneminde Nikomedia‟nın büyük bir limanı, tersanesi olup ayrıca 

kent dönemin donanma tersanesi olarak da kullanılmaktaydı. Kent bulunduğu coğrafi 

konum gereğince doğu ve batıyı birbirine bağlarken güvenli limanı ile de büyük 

denizlere açılmasına olanak sağlıyordu (Çalık Ross, 2007). 

 

 

ġekil 2. 1 Nikomedia tasviri çizimi 

Ġllüstrasyon: Tarih Bilimci Onur ġahna (Akın Ülkü Sevinç blogspot.com) 

 

Kentin yıllar süren tahribatında Haçlı Seferlerinin ve Türk akınlarının etkili 

olduğu bilinmektedir. Depremlerin yanı sıra Ģehrin yeniden inĢa edilmesine yönelik 

çalıĢmalar olmuĢtur. Bu durum sürekli bir harabe Ģeklinde görünmesini açıklamaktadır 

(Ulugün, 2006). 

MS 782 yılında Ġslam orduları tarafından yapılan kuĢatma ile Arapların eline 

geçmiĢ fakat vergilendirilme karĢılığında tekrar Bizans Ġmparatorluğu‟na verilmiĢtir 

(Çalık Ross, 2007). 
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MS 11. yy. ortalarında Türk akınları kent için tehditler oluĢturmaya baĢlamıĢtır. 

MS 11.yy.‟ın sonlarında Süleyman ġah‟ın Nikomedia‟yı Selçuklu Devletine katmıĢ 

ancak 1097 yılında ilk haçlı seferi ile tekrar Bizans Ġmparatorluğunun idaresine 

katılmıĢtır (Alikılıç, 2017). 

Osmanlı Beyliği‟nin MS 13. yy. baĢlarında bölgede baĢlayan fetihler ve 

kuĢatmalar yeni bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. 1333 ile 1337 yılları arasında 

Osmanlı Devleti tarafından kuĢatılarak fethedilmiĢtir. Orhan Gazi döneminde 

fethedilmiĢ ve idaresi ise Orhan Gazi‟nin oğlu Süleyman PaĢa‟ya bırakılmıĢtır (Akdağ, 

2016). 

2.2.    Roma Ġmparatorluğu’na Genel BakıĢ 

Roma bin yılı aĢkın süre boyunca dünyada varlığını sürdürmüĢ. MÖ 753-510 

yılları arasında Roma Krallığı, MÖ 510-27 yılları arasında Roma Cumhuriyeti olarak 

yer almıĢ, MÖ 27 yılı ile MS 476 yılları arasında ise Roma Ġmparatorluğu olarak 

kudretini sürdürmüĢtür. Agustus, yaklaĢık elli yıldır sürüp giden iç savaĢın 

Cumhuriyetçilik duygularını yıprattığını biliyordu. Ancak iktidara geçmek için halkın 

gelenekleri ile baĢa çıkmanın da kolay olmadığını bildiğinden, imparator olarak tüm 

yetkileri ile baĢa gelmeden uzun süre tereddüt etmiĢ ve bütün yetkilerini senatoya 

devretmiĢtir. Bir süre sonra tüm yetkileri tekrar üzerine alıp imparatorluğa geçiĢ 

yapmıĢtır (Tekindağ, 1975). 

Senato, Octavianus adını, gösterdiği baĢarılardan dolayı Agustus‟a vermiĢ ve 

Roma imparatorluğunun ilk imparatoru olmuĢtur. 

Ġmparator Agustus‟un torunlarından tahta geçebilecek kadar uzun yaĢayan 

olmamıĢtır. Bunun için tahta, karısının (Livia) ilk evliliğinden olan evlatlığı Tiberius 

geçmiĢtir. Fakat tarihçiler bu Ġmparator‟a Julio-Claudian Hanedanı demekteydiler. 

Tiberius‟un MS 14-37 yılları iyi geçmiĢtir. Roma Ġmparatorluğu‟nun tüm gücünü 

güvenilir biçimde ele almıĢsa da yeğeninin ölümü hakkında hemen hemen herkes 

tarafından sorumlu tutuldu. MS 23 yılında da oğlunu kaybetmiĢtir. Bu durumlar Ġmp. 

Tiberius‟un kendi içine kapanmasına sebep olmuĢ ve etrafındakilere baskı ve yargılama 

getirmiĢtir (AkĢit, 1985). 
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Daha sonra kendisi inzivaya çekilerek yerine muhafız komutanı Lucius Aelius 

Sejanus‟a bıraktı. Fakat zulüm ettiği zamanlar için MS 37 yılında etrafındakilerle 

birlikte idam edildi. Ġmparator Tiberius MS 37 yılına tahtan inene kadar kötü ve zulüm 

dolu yılları devam etti. Caligula (MS 37-41) Tiberius‟un küçük yeğeninin oğludur. 

Ġmparator Caligula amcasına ait kayıtları yakıp döneme yeni bir baĢlangıç yapmak 

istemiĢtir. Fakat aynı yıl imparator, akli anlamda bazı sıkıntılar göstermeye baĢlamıĢ ve 

sinir krizleri geçirmiĢtir. Bu durum etrafındakiler tarafından deli olduğuna dair 

kanıtların oluĢmasına neden olmuĢtur. Hayatının kısa süren imparatorluk günleri 

sahiden akli sorunlarının tuhaf davranıĢlar yapması ile ilgili geçti. Sonunda muhafız 

komutanı tarafından öldürülmüĢtür. Caligula‟nın yerine geçen Ġmparator ise Cladius 

olmuĢtur. Ġmparator Cladius ailesi tarafından geride kalan ve sessiz olarak bilinse de ne 

paranoyak ne de deliydi. Ġmparatorluğu iyi bir Ģekilde yönetti ve doğuda yeni yerler 

kattı sınırlarına. Roma için Ostia‟da kıĢlık bir liman inĢa ederek gemilerin geçiĢleri 

sırasında gerekli gıda akıĢının sağlanmasını sağladı. EĢini sadakatsizlikleri yüzünden 

idam ettiren Ġmparator Claudius yeğeni Agrippina ile evlenmiĢtir. Ġmparator Cladius elli 

dört yaĢında vefat edince yerine karısının oğlu on yedi yaĢındaki Luciuc Domitius Nero 

geçmiĢtir. 

Nero, MS 54-68 kadar yönetimde kalmıĢsa da yetkilerini daha çok diplomasiye 

vermiĢ, ticarette de baĢarılı hamleler yapmıĢtır. Ġmparatorluk içinde tiyatroların 

yapılmasını emretmiĢ ve çeĢitli sporlara destek vermiĢtir. Yine kendi döneminde 

Yunanistan‟la kültürel bağlarını güçlendirmiĢtir (AkĢit, 1972). 

Fakat Ġmparator Nero, Roma yanarken lir çalması ile hatırlanır. Askeri darbe söz 

konusu iken saklandığı yerde intihar ettiği söylenir ve ölürken son sözlerinin “Ġçimde 

nasıl bir sanatçı ölüyor” olduğu söylenir 

Dört Ġmparator Yılı ise Ġmparator Nero‟nun öldükten sonra meydana gelen bir iç 

savaĢ yılları idi. Flavius baĢa gelene kadar yaĢanan sıkıntılar ilerde de romanın kaderi 

olacak ve büyük sıkıntılar yaĢayacaklardı. Flavius Hanedanı MS 69-96 yıllarında iç 

karıĢıklıktan çıkmıĢ Ġmparatorluk için rahatlatıcı yılların baĢlangıcı olmuĢtur. 

Vespasianus, MS 69-79 Doğu Roma‟nın yönetiminden sorumlu baĢarılı bir 

askerdi. Mısır‟ı kıĢlık hububat tedarikçisi olarak kontrol altına almayı baĢarmıĢtır. Doğu 
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Roma‟nın Ġmparator taraftarları Roma‟yı iĢgal etmiĢler, mevcut Viteleus kendi askerleri 

tarafından öldürülmüĢ ve Vespasianus Roma senatosu tarafından imparator ilan 

edilmiĢtir. Ve Roma‟yı kendi istekleri doğrultusunda yönetmeye devam etmiĢ ve büyük 

oğlu Titus, MS 79-81 yılları arasında yönetime geçmiĢtir. Babası gibi baĢarılı ve 

aklıselim bir yönetim sergileyen Titus, Pompeii‟deki Vezüv yanardağının patlaması 

dönemine denk gelmiĢ ve neredeyse Roma‟yı yerle bir eden yangına denk gelmiĢtir. 

Ancak bunlardan yılmamıĢ ve babasının zamanında baĢlayan büyük amfi tiyatroyu 

bitirmiĢ ve büyük bir törenle açmıĢtır. Daha sonraki yıllarda bilinmeyen bir nedenden 

dolayı ölmüĢtür (Tekindağ, 1975). 

Domitianus MS 81-96 

Antoninler MS 96-180 

Nerva MS 96-98 

Trajan MS 98-117 

Hadrianus MS 117-138 

AntoninusPius MS 138–161 

MarcusAurelius MS 161–180 

Commodus MS 180-192 

Severuslar hanedanı MS 193-235 

Üçüncü Yüzyıl Krizi MS 235-284 

Diocletianus ve TetrarĢi MS 285-305 

Ġmparatorluğun ikiye ayrılması hemen olmadı. MS 285 yılında Diocletianus 

rakibi Carinus‟u yendi ve Ġmparator oldu. Fakat cephelerdeki tehditlere karĢı 

imparatorluk mecburen ikiye bölündü, Agustus unvanı ile yönetilecek eĢit iki 

imparatorluk mevkii yaratıldı. Böylece Batı ve Doğu Roma Ġmparatorlukları diye ikiye 

ayrıldı. Aynı zamanda bu Ġmparatorlara yardımcı olacak birer askeri yardımcı atandı. 

Sezar adıyla söylenecek olan bu yardımcı imparator unvanını aldı. 1 Mayıs 305‟te 
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Dioclerianus ve Maximinus‟u, Contantius için ise Flavius Valerius Severus‟u seçti. 

AteĢli bir pagan olan Diocletianus baĢlangıçta biraz tolerans gösterdiyse de daha sonra 

Hıristiyanlardan aĢırı rahatsızdı. Ve tarihin büyük zulümlerin baĢlangıcı oldu (AkĢit, 

1985). 

Diocletianus sadece imar faaliyetleri değil, aynı zamanda kültürel açıdan da 

kentin geliĢmesi için çalıĢır. Ġmparatorluk sınırları içindeki ünlü heykeltıraĢlar ve 

hatipler Nikomedia‟ya çağrılır (Öztüre, 1969). 

Konstantin hanedanı MS 305-363 

Roma Cumhuriyeti, MÖ 27'de Roma Ġmparatorluğu oldu. Julius Caesar‟ın 

evlatlığı Augustus ilk Roma Ġmparatoru oldu. Augustus, otokratik bir yönetim Ģekli 

oluĢturdu. Buna göre alınacak tüm kararlar kendisine ait olacaktı. Ve Agustus‟tan 

sonraki tüm yönetenler kendilerini Kral ya da Ġmparator olarak adlandırdılar. 

Ġmparator Agustus edebiyatla ilgiliydi.  Yazar ve Ģairlere önem vermiĢ hatta 

dönemin ünlü Ģairi Virgillus toprak iĢçiliğini övüp konu ettiği için Ġmparator 

Agustus‟un tarıma daha çok önem verdiği söylenmektedir (Tekindağ, 1975). 

 

ġekil 2. 2 Roma Ġmparatoru Agustus 
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2.2.1.    Diocletian Dönemi ve Reform Hareketleri 

Asıl adı Gaius Aurelius Valerius Diocletianus‟tur. Roma Ġmparatorluğu‟nu (MS 

284-305) yılları arasında yönetmiĢtir. Diocletianus tarihçiler tarafından üçüncü yüzyıl 

krizleri olarak tarihe geçen döneme son vermiĢtir. Otokratik yönetim Ģeklini kurmuĢ ve 

böylece tüm yönetim yetkilerini elinde tutmuĢtur  

Diocletianus Ġlliryalı alt tabakadan bir ailenin oğlu olarak doğmuĢ ve 

büyümüĢtür. Ordudaki yaĢamı baĢarılarla devam etmiĢ ve belli kademelere yükselmiĢtir. 

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre aĢağı Tuna‟nın savunmasından sorumlu askeri 

kumandanlık da yapmıĢtır. MS 283 yılında konsül olarak seçilmiĢtir. Muhafız ve süvari 

bölümünü kumanda etmek ile görevlendirildi. Aynı yıl Sasani Ġmparatorluğu‟na karĢı 

zaferde birebir yer almıĢtır. Ġmparatorun ölümü nedeni ile askerler tarafından imparator 

seçilerek Doğu‟da imparator oldu. Ancak o dönemde Batı‟da da Ġmparator Carnius 

vardır. Yine o dönemdeki kaynaklara göre Belgrat yakınlarında karĢılaĢtılar ve 

Ġmparator Carnius‟un ölümü ile sonuçlanan karĢılaĢmada Diocletianus tek baĢına 

Ġmparator oldu (Livius, 2011). 

MS 285 yılının son aylarında Ġmparator Diocletianus emrindeki subaylardan 

Maksimian‟ı Augustus mertebesine getirdi. MS 284 yılına gelene kadar son elli yılda 

Ġmparatorlar üç yılda bir ya savaĢta ya da suikasta kurban giderek yaĢamlarını 

kaybetmiĢlerdir. Ġmparator Diocletianus da büyük ve uzun savaĢlara giriyor ve on yılı 

aĢkındır baĢta olduğundan diğer Ġmparatorlarla aynı kaderi paylaĢmamak için kimseye 

ayrıcalık göstermiyordu (AkĢit, 1985). 

MS 298 yılında Tuna ve Ren nehri civarındaki Germen istilalarını bastırmıĢ, 

Filistin ve Suriye‟deki Sasani saldırılarını bastırarak dönemin siyasi düĢmanlarını da 

yenmeyi baĢarmıĢtır (Livius, 2011). 

Ġmparator Diocletinus‟un baĢarıları ile derin bir nefes ve huzurlu bir dönem 

geçiren imparatorluk çeĢitli yeniliklere ihtiyaç duymaktaydı. Diocletianus reformlarına 

imparatorluğun daha kolay yönetilebilmesi için bölünmesine karar vermiĢtir. Otokratik 

bir yönetim tercih ettiği için de Cumhuriyetin mevcut tüm izlerini yok etmiĢ oldu. 
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Ġmparator Diocletianus ekonomik bazı reformları da uygulamaya koydu. 

Ġmparatorluğu güçlü kılmanın yanında dine dayanmanın da yararlı olabileceğini ve 

kendine bu yönde ilahi bir hükümdar ve yüksek konumda bir rahip unvanı verdi (Livius, 

2011). 

Kendini Herkül ile özdeĢleĢtiriyor, halkın içinde olmaktan kaçınıyordu. 

Diocletianus mesafeli bir imparator olarak biliniyor bir Ģekilde karĢısına çıkmıĢ halktan 

biri asla onunla göz göze gelemiyor kafasını yerden kaldıramıyordu. 

Roma Ġmparatorluğu‟nda baĢa geçmek için geçerli bir neden yoktu. Çoğu kez 

imparatorların evlatlık aldığı da olabiliyordu. Fakat halk bundan son derece rahatsızdı. 

MS 292 yılına gelindiğinde tetrarĢi yönetim Ģekli Doğu Roma Ġmparatorluğu‟na 

Diocletianus oturmuĢ, Maksimian da Batı Roma Ġmparatorluğu‟nun baĢına geçmiĢtir. 

Diocletianus Doğu Roma Ġmparatorluğu‟nun baĢkentini de Ģimdiki Ġzmit yani 

Nikomedia‟yı seçmiĢtir (Livius, 2011). 

MS 305 yılına gelindiğinde Ġmparator Diocletianus yönetimden kendini emekli 

ederek, yerine Galerius‟u geçirdi ve aynı dönemde Batı Roma Ġmparatoru Maksimian da 

ayrılarak yerine Constantius‟u geçirdi. Ġki Ceaser emekliye ayrılan iki imparatorun 

yerine geçerek yeni imparator oldular. 

2.2.2.    Roma Ġmparatorluğu’nda Eyalet Sistemi 

Roma Ġmparatorluğu dört eyaletten oluĢmaktaydı. Bunlar; 

1- Galya Eyaleti, BaĢkent: Trier olup, Cesar I. Konstantius Chlous‟tur,sahip olduğu 

iki bölge  Britanya ve Fransa‟dır. 

2- Ġtalya Eyaleti; Ġmparator Agustus Maximian tarafından yönetilmektedir. Milano 

baĢkentidir ve sahip olduğu üç bölge ise Ġtalya, Ġspanya ve Afrika‟dır. 

3- Balkan Eyaleti, BaĢkent Selanik‟tir. Ġmparator Ceaser Galerius yönetmektedir. 

Yugoslavya, Makedonya ve Yunanistan‟ın Kuzeyi, Güneyi ve Mora Yarımadası 

ile birlikte üç bölgeden oluĢmaktadır. 

4- Doğu Eyaletidir. BaĢkenti Nikomedia‟dır. Sahip olduğu bölgeler ise Trakya, 

Anadolu, Doğu (Suriye, Lübnan, Ürdün, Ġsrail ve Sina Yarımadası) ve Mısır 
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(Mısır‟ın kuzeyi, Nil Vadisi ve Libya‟nın kuzeyi) olmak üzere dört bölgeden 

oluĢmaktaydı (Ertürk, 2016). 

 

 

ġekil 2. 3 Roma Ġmparatorluğu 

 

2.2.3.    Roma Ġmparatorluğu’nda Sikkelerin Anlamı ve Dönemsel DeğiĢimleri 

Ġmparatorluk sınırları değiĢip, Ġmparatorlar değiĢtikçe kullandıkları para 

birimleri de döneme göre değiĢiklik göstermektedir. Hıristiyanlığın yaygın hale gelip 

güçlendiği dönemler ile zulüm altındaki yıllarda basılan sikkeler de değiĢiklik 

göstermektedirler elbette. Roma Ġmparatorluk sınırları içinde olan kentler kendi sınırları 

içerisinde kendi tasarladıkları paraları kullanma hakkına sahiptiler. Bundan dolayı 

bahsedilen Ģehirler paranın ön yüzüne Roma Ġmparatorlarının portresini ve unvanını 

basmak durumunda kalmıĢlardır. Arka yüzüne de o Ģehrin ya da halkın kendine has 

tasviri tanrıları yer alabiliyordu (Arı, 2011). 

ġehirlerde basılan sikkelerin madeni, metal bronzdur, altın ya da gümüĢ sikke 

basılması Roma Ġmparatorluğu tarafından yasaklamıĢtır. 
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ġekil 2. 4 Ġmparator Tacitus Sikkesi 

 

Bazı kentler, bazı Ġmparatorların sikkelerini basmıĢken bazıları da bir 

Ġmparatorun yahut iki Ġmparator‟un sikkelerini basmıĢlardır sadece. Bugüne kadar kalan 

son Ģehir sikkesi Roma Ġmparatoru MS 275 yılları arasında Ġmparator olan Ġmparator 

Tacitus zamanında Perge‟de basılmıĢtır (Arı, 2011). 

Ġlk Roma sikkeleri MÖ 3. yy. baĢlarında basılmıĢtır. 

GümüĢ sikkenin adı: Denarius 

Altın sikkenin adı: Aureus„tur. 

Bronz sikkelerin adı ise, asdupondius ve sestertius‟tur (küçükten büyüğe doğru isimler). 

Büyük Ġmparator Contantinus zamanında ise aureus yerine daha hafif olan 

solidus adlı yeni bir sikke tedavüle sokulmuĢtur. 

Bazı Anadolu kazılarında MÖ 2. ve 1. yy.‟a ait sikkelerden çok az ele geçirilmiĢ 

durumdadır. Ören‟de MÖ 39 yılında Ephesos „ta basılmıĢ Roma sikkesi ele geçmiĢtir. 

Fakat arkeolojik kazılarda milattan sonraki yüzyıllara ait daha çok sikkeye rastlanmıĢtır 

(Arı, 2011). 
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Roma sikkelerinin yaklaĢık 40 adet darphanede basıldığı anlaĢılmıĢtır. Marmara 

Denizi‟nin kuzeyinde ise iki Roma Darphanesi mevcuttur. Ġsimleri ise Heraclea ve 

Constantinopolis‟tir. 

 

ġekil 2. 5 Altın Roma Sikkesi 

 

Nikomedia/Ġzmit darphanesi MS 294 yılında açıldı. Darphane iĢareti olarak N 

harfi kullanılıyordu. 

Antakya‟da MÖ 1. yy. Roma sikkelerinin basıldığı yerdi. Darphane iĢareti olarak 

da A, AN veya ANT tır (Arı, 2011). 

2.2.4.    Roma Ġmparatorluğu’nda Eğitim 

M.S 4. yüzyılda Hıristiyanlık Putperestliğin karĢısında güçlü olmaya baĢlamıĢtır. 

O dönemin eğitim durumu özgürlükçü bir yapıyı barındırıyordu. Erkek 

çocuklarının üç bölümden oluĢan eğitim biçimleri ilk, orta ve lise olarak devam 

ediyordu. Okula baĢlama yaĢı yedi olarak belirlenmiĢti. Ġlköğretimde alfabe ve yüksek 

sesle okuma öğretilirken, ortaokulda gramer okutulmaktaydı. SeçilmiĢ yazar ve Ģairler 

ağırlıkla da Homeros öğretiliyordu. 

Dört evre ile okunan metinlerin incelenmesi yapılıyordu. 

a. Yüksek sesle okuma 

b. Açıklama 

c. Düzeltme 
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d. EleĢtiri 

ġiirler üzerinde de çalıĢılıyordu. Bizans döneminde çok ün kazanmıĢ olan Trakyalı 

Pionysios‟un el kitabından dilbilgisi bilimleri ekleniyordu. 

MS 2. yy.‟da on iki maddeye ayrılan alıĢtırmalar yapılmaktaydı. Bunların 

arasından bazılar da Ģunlardır: 

Fabl, masal, özdeyiĢ, karĢılaĢtırma, yasaları öğrenme ve betimleme gibi konular 

üzerinde çalıĢılmıĢtır. Ancak orta öğretimde edebi dersler ağırlıkta olmakla birlikte 

aritmetik, müzik bilgisi ve geometri de öğretilmekteydi. Yüksek eğitimle ise verilecek 

dersler alanında uzman kiĢiler tarafından ve sofistler tarafından verilmekteydi. Ders 

veren hocalar öğrencilerden gelen hediye ve bahĢiĢleri kabul edebilmekteydi. Eğer ders 

veren kiĢi kamusal alanda çalıĢan biri ise çeĢitli muafiyetleri olabiliyorken, serbest 

çalıĢan biri ise maaĢını öğrencilerinden alıyordu. Erkek öğrenciler yükseköğretime on 

beĢ yaĢında baĢlayıp bitirme yaĢı ise kiĢinin isteğine bağlı olarak devam edebiliyordu.  

Yükseköğretim ortalama koĢullarda beĢ yıl sürüyordu. Bölümler ve bulundukları bölge 

açısından birkaçını sıralamak gerekirse felsefe; Atina ve Ġskenderiye‟de, tıp; 

Ġskenderiye‟de, hukuk ise Beyrut‟ta veriliyordu. Okunmasına karar verilen bölümler 

daha çok yolculuk anlamına geliyordu. Öğrenciler hem öğrenim görecekleri yere gidip 

yerleĢmek hem de eğitimlerinin sonuna kadar para ödemek zorunda kalıyorlardı. Fakat 

daha sonraları MS 4. yy. sonralarında devlet üniversiteleri kurulmaya baĢlandı. ÇeĢitli 

yasalar çıkartılarak serbest öğretmenler özel ders niteliğinde dersler verebilecek ancak 

kurumsal oturumlar yapamayacaklardı. Bununla beraber kurumsal öğretmenler de özel 

ders yani ücret karĢılında ders veremeyeceklerdi. 

Öyle anlaĢılıyor ki o dönemde üniversiteler devlet memuru niteliğinde kiĢiler 

yetiĢtirmek niyetindeydiler ve dönem dili olarak da Grekçe ve Latince eĢit Ģekilde 

kullanılıyordu (Dikici, 2013).  

Fakat yine 4. yy.‟dan baĢlayarak Hıristiyanlık eğitiminin dinsel olmadığı sürece 

putperestliğe eĢ olduğu ve Tanrının kitabı ve peygamberin sözleri eğitime eĢdeğerdi. 
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2.2.5.    Roma Ġmparatorluğu’nda Halklar ve Diller 

Tarih boyunca tüm Ġmparatorluklar çeĢitli halklardan oluĢmuĢtur. Roma 

Ġmparatorluğu da bu durumdan farklı değildi. MS 2. yy.‟ın sonlarına doğru 

Ġmparatorluk çatısı atındaki çeĢitli kavimler birbirlerinden ayrılma eğilimine 

girmiĢlerdir. Özellikle Hıristiyanlığın yükselmesi ile birlikte bu ayrıĢma ve çatlak daha 

da büyür hale geldi (Mango, 2008). 

 ÇeĢitli kavimlerden oluĢan Roma Ġmparatorluğu‟nda dil Grekçe ve Latince idi. 

Fakat döneme bakıldığında batı yakasında istisnasız Latince hâkimken, doğu yakasında 

Grekçe hâkimdi diyebiliriz (Mango, a.g.e.). 

Fakat tüm baĢkentlerin sahip olduğu özellik gibi Konstantinopolis‟te bir kaynağa 

göre tüm diller konuĢulmakta, bütün çeĢitliliğin bir arada olduğu baĢkentti.  Askeri 

birliklerin olması ve deniz taĢımacılığın yoğun yapılması bunun nedenlerinden 

sayılabilir. Germenler, Hunlar, Suriyeliler, Mezopotamyalılar, Mısırlı keĢiĢler olmak 

üzere baĢkente bulunmaktaydılar (Mango, 2008). 

Yine de hangi etnik grubun nerede ve net olarak ne konuĢtuğunu bilmenin de 

olanaksız olduğu bilinmekte ancak, ileri sürülen bir görüĢe göre, Süryaniler, Mısırlılar 

gibi Grekçe konuĢmayanların acı bir yolla da olsa, yok edilmesi ile imparatorluk daha 

fazla türdeĢ hale gelmeye baĢlamıĢtır. 

8. yy. sonlarına doğru Grekçe, Latinceyi ikinci plana itmekte kalmamıĢ ayrıca 

yapılacak olan tüm sözleĢmeler Grekçe yapılmıĢtır. Meslek gruplarına girmenin de 

Grekçe yapıldığı bilinmektedir. 

Genel bir yargıya sahip olmak gerekirse, Ġmparatorlukta iki temel durum söz 

konusuydu bunlar bölgesel ve dinsel. Ġnsanlar yaĢadıkları köy ya da kentten uzaktaysa 

yabancı gibi tanımlıyor ve kendisine kuĢkuyla davranılıyordu. Sahip olduğu din ya da 

bölgeden dolayı küçültücü isimler takılıyordu. Dinsel kimlik bölgesel olandan daha 

güçlü görülüyordu. Din adamlarının zaman zaman kıĢkırtmalarından dolayı sıkıntılar 

yaĢanıyor ve bu tekrarlanıyordu (Mango, 2008). 
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Ġsa‟dan sonra çekilen sıkıntıların acı verici ve tanımlanamaz vahĢetlerine karĢın 

ilerleyen yüzyıllarda bir kimlik haline gelmiĢ ve kiĢilerin ait oldukları ırktan daha fazla 

kimlik haline gelmiĢtir. 

2.2.6.    Roma Ġmparatorluğu’nda Din 

“Çoktanrıcı bir din olan Roma devlet dini, Roma devletinin varlığını ve birlikli 

bütünlüğünü koruyan ve tüm vatandaĢların sadakatle bağlandıkları çeĢitli inanç ve 

faaliyetler bütünüdür. Bir yandan Ġtalya'nın yerli kültürlerinin dinsel unsurlarıyla diğer 

yandan Ġtalya dıĢındaki yabancı kültürlerden özellikle askeri ve ticari iliĢkiler 

aracılığıyla aktarılan inançlarla beslenen bu bütünlük, devletin varoluĢunu sürdürmesi 

için gerekli olan birtakım tapım törenlerinin uygun biçimde yerine getirilmesiyle 

beslenen dünyevi bir yapıydı.” (DürüĢken, 2001). 

Latince „paganus‟ sözcüğünden gelen paganizm „köye ait, köylü‟ demektir. 

Yalnız Hıristiyanlık Roma ġehirlerinde yayılmaya baĢlayınca daha çok köylerde 

yaĢamaya devam etmiĢtir. Paganlık zamanla eski dini sürdüren anlamına gelmiĢtir. Bu 

köylüler için kullanılsa da yine zaman içinde pagan Hıristiyanlık dıĢı olan çok tanrılı 

dinler için de kullanılmıĢtır. 

Tarih içinde dinsizleri, Müslümanları tarif etmek için kullanılan sözcük, 

Rönesans‟tan sonra antik düĢünceyi tarif etmek için kullanılabilinmiĢtir (Altunay, 

2015). 

Roma dininin temelini oluĢturan Latium köylü dini, ailenin yaĢadığı eve, o eve 

huzurunu sağlayan koruyucu tanrılara odaklanmıĢtır. Aile içinde düzenlenen bu dinsel 

törenler tüm toplumun da içinde büyümeye baĢlamıĢtır. Bunları organize etme, 

düzenleme iĢinin gereksemelerinin oluĢması ile de ruhban sınıfının doğmasına olanak 

sağlamıĢtır (DürüĢken, a.g.e.). 

Romanın Ġmparatorluğunun ilk yıllarında Roma Cumhuriyetinin sayıları on beĢi 

bulan din kurumları (Luppiter, Mars, Quirinus) Roma imparatoru Caesar‟ın Ģahsında 

onun baĢarıları ve siyaset üzerindeki tutumlarından ötürü tapınma görmeye baĢlamıĢtır. 

Yine Caesar öldükten sonra bile adına yapılan tapınakta ölümsüz unvanı ile bilindi. 

Caesar‟ın ölümden ölümsüzlüğe geçiĢ anında belirdiği söylenen kuyruklu yıldızın 
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görünmesi ile de resmilik kazandı. Casear‟dan sonra gelen hanedanlar içinde aynı 

uygulama geçerliliğini korumuĢtur. 

2.2.7.    Roma Ġmparatorluğunda Sanat ve Edebiyat 

MS ilk yüzyılda Ortadoğu genelde Yunan kültürü ile beslenirken batı dünyası ve 

Roma Ġmparatorluğu Latin sanat geleneklerini sürdürüyordu. 

Ġmparatorluk Roması‟nda Neron‟un hocası Seneca‟dır. (MS 65) Üstat Seneca ile 

Stoacılık Roma‟da büyük baĢarı sağlamıĢtır. Bu durum Hıristiyanlığın yayılmasına 

olanak sağlamıĢtır. (derslerini stoa denilen direkli galeride veren Yunan düĢünürü 

Kıbrıslı Zenon‟un MÖ 4.yy‟da kurduğu, doğaya uygun yaĢamayı salık veren, ruhun 

duyumsamaz olduğunu öne süren, aklı egemen kılmayı ve dünya yurttaĢlığını ülkü 

edinen öğreti ve felsefe okulu) Seneca stoacı bireyselcilik ile devlete karĢı görevleri 

uzlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Eserlerinde kullandığı dil, Roma tarihinde önem taĢımaktadır 

(Fendoğlu,1993). 

Ġlk iki yüzyılda Yunan‟dan gelen edebiyat türü Roma‟da denendi. Bu ise bir tür 

roman yazma sanatı gibiydi. Ġmparator Neron döneminde Petronius ve yine ikinci 

yüzyılda Apuleis bu roman biçimini geliĢtirdiler. Apuleius‟un Lucianus‟tan etkilenerek 

yazdığı EĢek adlı eser, Latin Romanın baĢarılı örneklerini biri oldu. 

Edebiyat ve sanatta, Roma‟nın etkisi, özellikle 16,17 ve 18. yüzyıllarda büyük 

olmuĢtur: Gerçekten 16. Yüzyılda, Fransız Rönesans‟ı, esinlendiği Ġtalyan Rönesansı 

gibi –kısmen de olsa- Yunan ve Latin yazarlarının eserleri ile, eski Roma anıtlarını 

öykünmesinden doğmuĢtur. XIV. Louis zamanında, Fransa‟nın büyük klasik yazarları, 

Boileau, Moliere, Corneille, Racine, eski Romalı yazarlardan esinlenmiĢlerdir. 

Kahramanlarını bile Romalılardan seçmiĢtir kimisi (Tanilli, 1981). 
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ġekil 2. 6 Marcus Tullius Cicero (MÖ 106- 43), (Lâtin) Romalı devlet adamı, bilgin, 

hatip ve yazardır. 

2.3.    Osmanlı Ġmparatorluğu Tarihinde Ġzmit 

Osmanlı Beyliği‟nden Osmanlı Devleti‟ne geçiĢte Ġzmit‟in rolü önemlidir. 

Sözüne ettiğimiz coğrafyada farklı halklar yaĢamaktaydı. Üretim araçlarının yükseliĢ 

dönemini yaĢadığı bu zamanlarda Türklerde geniĢleme dönemini yaĢamaktaydı. Orhan 

Bey babası yaĢarken askeri idareyi ele almıĢ, 1321 yılında Mudanya‟yı iĢgal etmiĢtir. 

Ġzmit ve Akçakoca bölgelerine memurlar tayin etmiĢtir (Azimli, 2017). 

Bizans Ġmparatorluğu 1331 yılında Ġznik‟i Osmanlılara verdikten iki yıl sonra 

1333 yılında Doğu Bizans Ġmparatorluğu Osmanlı Beyliği‟yle anlaĢma yapmak zorunda 

kalmıĢtır. Bu temas Osmanlı Beyliği ile Bizans Ġmparatorluğu arasındaki ilk diplomatik 

temas olma özelliğindedir. 

Ġzmit, 1337 yılının baĢında Osmanlı Beyliği tarafından alınmıĢtır. O dönem 

Ġzmit‟teki Paleologas Hanedanı‟na mensup Marika, kendisine ait malları da alarak 

Ġstanbul‟a gitmiĢtir (Azimli, a.g.e.). 

Orhan Gazi Ġzmit‟in idaresini oğlu Süleyman PaĢa‟ya vermiĢtir. Bu adilane 

harekete diğer bazı kaleler de kendiliğinden Osmanlı‟nın idaresine muharebesiz 
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geçmiĢtir. Böylece Osmanlı‟nın topraklarına Marmara ve tüm kuzey batı bölümleri de 

dahil olmuĢtur. 

Osmanlı Beyliği‟nin yükseliĢi Türk tarihinin parlak dönemleridir. Ġstanbul‟un 

alınmasına yol açmada büyük bir stratejik destek görevi görmüĢtür. Bu anlamı ile 

Ġzmit‟in fethi Osmanlı‟nın yol haritasında müstesna bir rol oynamıĢtır (Azimli, a.g.e.). 

2.3.1.    15. yy. Seyyah Hans Dernschwam’ın Gözünden 

Nikomedia/Ġzmit 

15 yy.‟da yaĢamıĢ olan Alman seyyah Hans Dernschwam Anadolu‟ya 1555 

yılında gelmiĢtir. Ziyareti sırasında Kocaeli iline iliĢkin gözlemleri olmuĢtur. 11 Mart 

1555 yılında Kocaeli‟ne girmiĢ ve ilk gözleminin balıkçıların fazla olduğu ile ilgili 

olmuĢtur.  

Hereke‟de bir Rum Ģatosu ile karĢılaĢtığını etrafında üzüm bağlarının olduğunu 

yazmıĢtır. KarĢısında Karamürsel‟i gördüğünü ve buradan Ġstanbul‟a doğru yük 

gemilerinin gittiğini yazmıĢtır. Seyyah Ġzmit‟in harap halde olduğunu, vakti ile kilise 

olan yerlerin yıkıldığını, yerine Türklerin cami yaptığını yazmıĢtır.  

Seyyah Ġzmit‟in yapı mimarisini birbiri üzerine kurulan kırlangıç yuvalarına 

benzetmiĢtir (Kaya, 2017). 

Seyyahın karĢılaĢtığı Ģato bugün bilinmemektedir. Bu da gösteriyor ki gerek 

depremler gerekse Ģehrin zamana karĢı olan dirençsizliği, geçmiĢte var olan birçok 

yapıyı yerle bir etmiĢtir. 

Ġbn Hurdazbih ‟de seyahatnamesinde kentin harabe halde olduğunu yazmıĢtır. 

IX yy.‟da gezip kaleme aldığı eserinde Ģehrin neredeyse kalıntılardan oluĢtuğunu 

yazmıĢtır. Ġbn Hurdazbih Ģehrin üç hisar denilen yerlerinin harabe olduğunu yazmıĢ 

fakat Ġstanbul‟a ulaĢmakta önemli bir istasyon görevi gördüğünü yazmıĢtır (Kaya, 

2017). 
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2.3.2.    Osmanlı Ġmparatorluğu’nda 19 yy.’da Gayrimüslimlerin Durumu 

19 yy.‟da Osmanlı Ġmparatorluğu ticaret sisteminde meydana gelen iktisadi 

değiĢmelerde Batı‟nın etkisi olmuĢtur. Batı Anadolu ve Marmara Bölgeleri kıyı 

Ģeritlerde ticaret yoğunluğu oluĢmuĢtur. Gayrimüslim nüfusun da buralarda yoğunlaĢtığı 

bilgileri kayıtlarda mevcuttur (Yiğit, 2017). 

Ġzmit açısından bakıldığında liman kenti olmanın ve Ġstanbul‟a yakın olmasının 

nüfus yoğunluğunun oluĢumunda etkili olduğu bir gerçektir. 19 yy. Osmanlı nüfus 

hareketliliğine bakıldığında Müslümanların Kafkaslar ve Balkanlardan Anadolu‟ya 

yapılan göçler üzerinde durulmuĢtur. Ġzmit merkez kazanın avarız kayıtlarında 1697 

yılında nüfusun %52 arttığı görülmüĢtür.   Bu hareketlilik sadece Ġzmit için değil Ġzmir, 

ÇeĢme, Urla, Ayvalık ve Erdek için de geçerlidir (Yiğit, 2017). 

Gayrimüslim nüfusun çoğalmasında askerlik hizmetinden muaf olma, erken 

evlenme ve savaĢlara katılmamaları önemli yer tutmaktadır. Bu durum 1897 yılına ait 

doğum, ölüm kayıtlarından da bellidir. Müslüman nüfusun artıĢ hızı 15,7 iken 

gayrimüslim nüfusun artıĢ hızı ise 18,1 olarak kayıtlanmıĢtır (Yiğit, a.g.m.). 

Gayrimüslim tebaanın sahip oldukları imkânlar iki ve daha fazla dil 

bilmelerinden dolayı büyük ölçüde geniĢlemiĢti. Özellikle elçiliklerde, konsolosluklarda 

tercümanlık beratı ile iĢ yapma olanakları çoğalmıĢtır. Ayrıca Avrupa ile ticarette 

önemli imtiyazlar elde ettiler. Osmanlı Ġmparatorluğu aldığı önlemlerle ve yasaklarla 

engelleyemediği gibi durumu kabullenmek durumunda kaldılar. Bu ticaretlerden dolayı 

Avrupa tüccarı denilen imtiyazlı durumları ortaya çıkmıĢ oldu. 

Gayrimüslim sınıfı giderek zenginleĢtiren mevcut Ģartları 1838 yılında 

Ġngiltere‟de imzalanan ve diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olan yeni kararlar da 

destekledi. Balta Limanı anlaĢması ile de yakaladıkları kolaylıklar Ģartları bir seviye 

daha yükseltti. 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat fermanlarının getirdiği yeni olanaklarla 

gayrimüslimler Osmanlı kimliğinin dıĢında etnik kimliklerini de kullanarak ticarette en 

üst seviyeyi yaĢadılar. Deyim yerindeyse ticaretin hamisi haline geldiler (Yiğit, a.g.m.). 
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2.3.3.    Osmanlı Ġmparatorluğu’nda 18 yy. Ahkam Defterlerinde Ġzmit 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Divan-ı Hümayun‟da alınan kararların tutulduğu 

defterler Ahkam defterleridir. ġikayetlerin ve baĢka kayıtların da tutulduğu defterler 

olduğu da bilinmektedir. 

Ġzmit‟te yaĢayan Ermeni topluluğunun Ģikayetlerine iliĢkin kayıt 125 numaralı 

Atik Ģikâyet defterinde mevcuttur (BaĢer, 2017). 

1740‟lı yıllara ait kayıt defterlerinde gayrimüslim toplulukların nüfuslarının 

arttığı görülmektedir. Kanuni döneminde gayrimüslimlere ait bir mahalle varken I. 

Ahmed döneminde bu sayı ikiye çıkmıĢtır. 1742-1745 yılları arasında Ġzmit‟e Ermeni, 

Acem Ermeni, Yahudi ve Rum toplulukların yaĢadığı bilinmektedir. Kayıt defterlerinde 

Rum mahallesinin bulunduğu ve köylerde de yaĢadıkları yönündedir (BaĢer, 2017). 

Rumların değirmencilik, ticaret, tersane iĢçiliği ve kiremitçilik gibi meslekleri 

yaptıkları bilinmektedir. Ermenilerin ise kuyumculuk, tarakçılık ve sarraflık yaptıkları 

yönündedir. Bir diğer topluluk Yahudilerin ise daha çok ticaret yaptıkları bilinmektedir 

(BaĢer, a.g.m.). 

Ahkam defterlerindeki kayıtlara göre gayrimüslimler de Müslümanlar kadar 

Ģikayetlerini Ġstanbul‟a iletebilmektedir. ġikâyet ve dava konuları genellikle alacak 

verecek, miras gibi konulardır. Gayrimüslimlerle Müslümanların ortak hareketle 

Ģikayetlerinin olduğu da kayıt defterlerinde mevcuttur. 

2.3.4.    Nikomedia/Ġzmit’in Tarih Boyunca Kullandığı Ġsimler 

Kente ilk adını veren Helenlerin destan inancına göre Ġlliada Destanı‟nda ismi 

geçen Troidalılarla birlikte savaĢmıĢ Anadolulu önder Askanios‟tur. Fakat tarihe I. 

Nikomedes‟e atfedilen Nikomedia‟dır. Farklı kavimler tarafından söylemde 

değiĢiklikler gösterebilmektedir (Çeken, 2017). 

Ġbn Hurdazbih Haliç‟in aĢağılarını on bir bölgeye ayırmıĢ, Ģehri göz kulak 

anlamına gelen Nikumudiyye demiĢtir. Teberi ve ġerif el Ġdrisi olan Arap tarihçileri de 

Nikumudiyye adını kullanmıĢlardır. Nikumudiya, Nikumuziya Ģehri olarak da 
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adlandırıldığı olmuĢtur. ġehir Selçuklular tarafından da Nikumudiyye olarak telaffuz 

edilmiĢtir. Osmanlı kaynaklarında ise Ġznikmid olarak yer almıĢtır (YaĢar, 2017). 

XIX. yy. ortalarında Ģehrin ismi Ġzmid olarak belirlenmiĢtir. XX. yy. baĢlarından 

günümüze kadarda Ġzmit olarak kullanılmaktadır. Kocaeli adı ise XIV.  yy. baĢlarında 

yöreye seferler gerçekleĢtiren Akçakoca Bey‟in anısına 1924 yılında Koca Ġli anlamına 

gelen Kocaeli ismi verilmiĢtir (Çeken, 2017). 
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BÖLÜM 3.  NĠKOMEDĠA HOġGÖRÜ FERMANI 

3.1.    Roma Ġmparatorluğu’nda Hıristiyanlığın Durumu ve Yayılması 

“Hıristiyanlık doğu Mistizminin, Yahudi Mesihçiliğinin, Yunan düĢüncesinin ve 

Roma evrenselciliğinin kavĢak noktasında ortaya çıktı.” (Tanilli, 2006). 

Roma imparatoru Augustus zamanında Hz. Ġsa Filistin‟de dünyaya gelmiĢtir. 

Hıristiyanlık Ġsa‟dan çok sonra Roma Ġmparatorluğunun resmi dini olmuĢtur. Ġsa‟nın 

temel öğretisi Ģudur: Tanrı, Ģefkati bütün evreni kapsayan bir babadır. Ve günün birinde 

yeryüzünde tanrının saltanatı hüküm sürecektir. Yahudiler Ġsa‟dan önce Yehova‟nın 

evrenin biricik adalet tanrısı olduğuna inanıyorlardı. Ve yine Yehova kendisi ile 

pazarlık yapılabilen bir Tanrı idi. Ve yine bu Tanrı Hz. Ġbrahim‟le Yahudileri 

yeryüzünde egemen ırk yapacağına söz vermiĢtir. Oysa Ġsa‟nın dininde pazarlık, 

ayrıcalıklı ırk, insan yoktur. Bütün insanlar eĢit ve birbirine kardeĢtir. Ġsa Yahudilikte 

olan sıkı aile bağları yerine de “göklerde olan babamın iradesine kim uyarsa, benim 

kardeĢim, kız kardeĢim, anam olur.” demiĢtir. Özetle Ġsa‟nın vaat ettiği ülkede gurur, 

mülkiyet, ayrıcalık ve üstlük altlık olmayacaktır. Sevgiden baĢka ödül olmayacaktır 

(Tanilli, a.g.e,). 

Antakyalı paganlar, Ġsa‟nın ilk inananlarına Hıristiyan adını verenlerdir. Roma 

Ġmparatorluğunun ve Kudüs Yahudiliğinin engellerine rağmen yayılmaya devam etti. 

Ġsa dini mevcut Yahudiliğin en geliĢmiĢ hali idi. Romalı ve Yunanlı aydın sınıflara ait 

kiĢilerin Ġsis, Sibel, Mitra gibi tanrılara inançlarını yitirip daha derin inanç ifade eden ve 

ölümsüzlüğe inanma ihtiyacını da karĢılayan Hıristiyanlığa karĢı cezbeden bir yakınlık 

oluĢmuĢtur. 

Hıristiyanlığın yayılmasında önemli bir katkı yine MS 50 yıllarında Kudüs‟teki 

Yahudi ve Hıristiyan yapılarından koparak gerçek Hıristiyanlığı kurduğunu iddia etti ve 

Asya, Yunanistan ve Ġtalya‟daki Hıristiyanlar bu yeni inancı benimsedi. Fakat ne var ki 
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Aziz Paulus Kudüs‟e yaptığı yolculuk esnasında Romalılar tarafından yakalanarak 

çeĢitli iĢkencelerle MS 58 yılında Roma da idam edildi (Tekindağ, a.g.e.). 

MS 160 yılında Kartaca‟da doğan Tertullanius Roma da yargıç olarak Ģöhrete 

kavuĢtuktan sonra geçtiği Hıristiyanlık dinine sıkı sıkıya bağlı olmasından kaynaklı 

yazarlık ve yargıçlık ile ilgili yeteneğini Hıristiyanlığın savunuculuğuna adamıĢtır. 

Tertullanius eserlerinde canlı bir dil kullanmakla beraber sahip olduğu coĢkuyu da 

anlamak mümkündü. Bu geliĢim karĢısında dönemin aydın sınıflarının Hıristiyanlığı 

seçmesi yahut benimsemesinde büyük etki sağlamıĢtır. 

Roma‟da Hıristiyanlara dinlerini korumaya çalıĢırken çektikleri acıların dıĢında, 

inançları güçlendiği zamanlar geldiğinde sıkıntılar bitmemiĢtir. Aziz Augustinus‟un 

düĢüncelerinin oluĢmasında Hıristiyan Romalıların “pagan barbar” taciz ve baskılarıyla 

sarsıldığını bulmak mümkündür (Göktuğ, 2014). 

3.1.1.    Hıristiyanlara KarĢı Yapılan Zulüm ve Sıkıntılar 

Roma Ġmparatorluğu‟nda bilinen ilk baskı ve zulüm hareketi MS 64 yılında 

çıkan yangın sonrasında Ġmparator Neron sadece Hıristiyanların öldürülmesi emrini 

vermiĢtir. Roma, Hıristiyanları bağlı oldukları din için değil daha çok Roma‟nın dini ve 

toplumsal kutlamalara katılmadıkları ve toplum içinde bölünmelere sebebiyet verdikleri 

için suçluyordu (Tekindağ, 1975). 

Romalı din adamı ve tarihçi Eusebius (MS 265-340)‟a göre Hıristiyanlar birinci 

ve ikinci yüz yılarında hırpalanmıĢ, Ģiddet görmüĢlerdir. VahĢi hayvanlarla amfi 

tiyatrolarda karĢı karĢıya kalmıĢ ve topluluklar karĢısında yakılmıĢ, dayak yemiĢ, on 

binlerce Hıristiyan hapishaneler atılmıĢ ve öldürülmüĢtür. Fakat tüm bu yapılanlara 

karĢı kararlı duruĢlarından ve inançlarından vazgeçmemiĢlerdir. 

“Zalimane bir tavır ve tecavüz tehdidi ile karĢı karĢıya kaldıklarında bile, 

dünyada aileleriyle birlikte uzun yıllar yaĢamak yerine Ģehitliği ve cennette Tanrı ile 

birlikte olmayı tercih ederek inançlarından ödün vermemiĢlerdir. Geceleri gökyüzü 

Hıristiyan ġehitlerin bedenleriyle yakılan ateĢlerle aydınlatılmıĢ ve sokaklar azizlerin 

kanlarıyla kıpkırmızı olsa da Hıristiyanlık nihayetinde Roma Ġmparatorluğuna karĢı 



27 

 

zafer kazanmıĢ ve bugün bildiğimiz o güçlü dünya dini haline gelmiĢtir.” (Adıbelli, 

2018) 

Ġmparator Tertullian, meydana gelen sel ve deprem gibi felaketlerde veya kıtlık ve veba 

salgını gibi durumlarda Hıristiyanları sorumlu tutmaktaydı. Fakat Ģunu da belirtmek 

gerekir ki bazı kaynaklarda Hıristiyanlık resmi hale geldikten sonra aynı hoĢgörüyü 

Putperestlere göstermediği yönündedir. Hıristiyanların pagan tapınaklarını yok 

ettiklerini ve dinsel merkezlerinin etrafında Hıristiyan çeteleri ile ilgili anlatılan 

hikayeler yaygındır (Adıbelli, 2018). 

Ġmparator Diocletian zamanında dördüncü yüzyılın baĢlarında hapishanelere 

atılmıĢlar, asılmıĢlar, kesilmiĢler, malları ellerinden alınmıĢ, insani anlamda onurlarını 

zedeleyecek farklı farklı zulümlere maruz kalmıĢlardır. Buna rağmen sahip oldukları 

dinlerine sımsıkı sarılmıĢlardır. 

Ġnancından dolayı iĢkencelerden geçmiĢleri anlatan dizeler acının ne kadar 

büyük olduğunun göstergesidir. 

                     “Bin tane ağzım olsaydı, yüz tane dilim 

  Bakırdan bir ses ve inatçı ciğerlerim 

  O korkunç sahneyi açıklayamazdım” (Bakan,2019) 

3.1.2.    Roma’da YaĢam ve Hıristiyanlığın Getirdikleri 

Roma imparatorluğunda sıradan halk zamana iliĢkin bilgiye sahip değildi. 

YaĢamını on beĢ yıllık devreler halinde kullanıyorlardı. Bu devreler yöneticiler 

tarafından vergi toplanması ve dönem ayarlanması için kullanılan devreler idi. Örneğin 

altıncı devreden bahsedilirken herhangi bir on beĢ yılık dönemin altıncı yılı anlamına 

geliyordu. Özellikle sıradan insanlar için Hıristiyanlığın yayılmasından sonra mezar 

taĢlarına “Tanrının hizmetkârı, kulu ağustos ayının 13. pazar günü 10. devrede öldü.” 

yazılırdı. Kesin tarihlere karĢı bu net bilginin olmayıĢı tarih kronolojisinin olmayıĢına 

dayanmaktaydı. 

Roma da resmi tarihleri her zaman Konsüllük belirliyordu. Konsüllük de Kral ya 

da Ġmparatorun tahta çıkıĢ ve iniĢleri ile değiĢikliğe uğradığından kafa karıĢtırıcı 

olabiliyordu. 
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Tüm bu yaĢanan karmaĢıklıklara rağmen Roma ve devamında Bizans tarihinin 

evrensel kronolojisinin temel yapısı MS 300. yıllarda kuruldu ve bir sonraki yüzyılda da 

mükemmelleĢtirildi. Takip eden yüzyıllardan günümüze gelene kadar ki süreçte de 

çeĢitli düzenlemeler yapıldı (Mango, 2008). 

Ġmparator Constantinus‟un Hıristiyanlığı kabul ettiği dönemde, kilise ile 

iliĢkisinin (konumunun) ne olacağı belli değildi. Rahiplerin görev ve kararlarına iliĢkin 

hiçbir yetkide yer almamalarına rağmen, ökümenik konseyler için ve dinden çıkan ya da 

dine ait olmayanlar için çağrıda bulunabiliyordu (Mango, 2008). 

Ġmparator tüm insanlara ya da en azından Ortodokslar üzerinde kesin hükmede 

biliyordu. Putperestler ihtida (iman) etmedikleri zaman Hıristiyanlık çemberinin dıĢında 

kalıyordu. Fakat Hıristiyanlığını kabul ederse imparatorun kesin yetkisini kabul etmiĢ 

sayılıyordu. Orta çağ döneminde Hıristiyan devletler ortaya çıktıkça Bizans 

Ġmparatorluğunda “Prensesler ailesi” oluĢmaya baĢladı ve geliĢtirildi. 

Ġmparatorluğun yetki bilgileri kendi emirlerinde olan üst düzey birimlere 

aktarılıyordu. Toplumun olağan üyelerinden askerler ve çiftçiler en faydalı olanlardı. 

Askerler ülkenin barıĢını korumak amaçlı çalıĢırken, çiftçiler de toprakları ekerek yine 

ülkelerine faydalı oluyorlardı. Öte yandan tüccarlar alım satım yaptıklarından hata 

yapmaya elveriĢli mesleklerdi. Yine döneme ait faiz ise mazur görülmeyecek kadar 

olumsuz karĢılanıyordu (Mango, 2008). 

Normal yaĢamları içerisinde Ruhbanların durumu hem çok zahmetli hem de 

onurlu ve saygı duyulan bir durumdu. Vaftiz etmek, günah çıkarmaları, ayin 

yönetmeleri sadece rahiplerin yapabileceği bir iĢ idi. Rahibin iĢi sahip olduğu halkı 

aydınlatma, yoksulları gözetmek ve kendi yaĢamı ile örnek olmaktı. Toplumun 

hizmetkârı olduğuna göre dürüst, alçakgönüllü olmak zorunda idi. Yine rahibin kime 

nasıl davranacağını bilmek, kimi kınayacağını kimi yücelteceğini bilmek zorundaydı. 

Aksi takdirde hayat boyu lanetlenme riskini yaĢıyorlardı. 

Ruhbanın ardından en değerli ve yüksek sorumluluk meslekleri arasında 

yargıçlık, öğretmenlik ve hekimlik bulunmaktaydı. Yargıçlar baktıkları davalarda 

yargılanan kiĢinin zengin yoksul olduğuna bakmadan sadece iliĢkili oldukları durumla 

ilgili yargılanmasına bakmalı ve yasaların verdiğini uygulamak zorundaydı. 



29 

 

Öğretmenler de tıpkı ruhbanlar gibi değerli sayılırken bildikleri ve sahip olduklarını bol 

bol vermekle yükümlü olup zaman zaman sopa aracılığı ile Ģiddete de 

baĢvurabiliyorlardı. Hekimlerin ise hem fiziksel hem de ahlaki açıdan önemli rolleri 

vardı. Fakat hekimlere daha az değer verildiği anlaĢılmakla beraber çoğu kez hastalara 

Ģifa vermek yerine daha da kötüleĢmelerine sebebiyet verebildiklerinden tecrübeli 

hekimlerin hastaya temizliği hayatlarına nasıl yerleĢtireceklerini ve acı bir ilacın nasıl 

tatlandıracağı konusuna da hâkimlerdi. 

Toplumun en alt sınıfı olan köleler ise Ġncil‟de vurgulandığı üzere efendileri 

zalim olsa bile onlara itaat etmek zorunda idiler (Mango, a.g.e). 

3.2.    HoĢgörü Fermanı’nın Ġlanından Önce 

Roma Ġmparatoru Diocletian baĢkent Nikomedia‟yı Roma‟ya benzer bir baĢkent 

yapmaya çalıĢmıĢ ve öncelikle darphane ve silah imalathanesi tesis etmiĢtir. 

Nikomedia‟yı birçok açıdan değiĢtirip kamu binaları, saray, sirk gibi kenti etkileyen 

yapılar inĢa etmiĢ ve Nikomedia‟yı eğitim ve çeĢitli aktivitelerin merkezi haline 

getirmiĢtir (Foss, 2002). 

Ġmparator Diocletian çok tanrılı dine sahip olduğundan Hıristiyanlığa karĢı 

sindirme politikaları uygulamıĢ birçok kilise yıkmıĢtır ve Nikomedia da bu döneme 

tanıklık etmiĢtir. Tutuklamalar ve idamların da olduğu bu dönem de Ġmparator sağlık 

sorunları yaĢamaya baĢlamıĢ ve MS 305 yılında emekli olarak tahttan feragat etmek 

durumunda kalmıĢtır (Dikici, 2013). 

Ġmparator Diocletion yerine geçen Ġmparator ise Galerius olmuĢtur. 

MS 11 Kasım 308 yılı Ġmparator Galerius, Ġmparatorluk içindeki sorunları 

görüĢmek üzere Carnuntum bölgesinde bir toplantı düzenlemiĢtir. 

Elbette ki fermanın yayımlanmasına dair zamanın gelmiĢ olmasının dıĢında 

Hıristiyanlığın kendi gücü ile de yayılması önlenemez bir hale gelmiĢti. YaĢadıkları 

iĢkence ve acılara rağmen ısrarla büyüyen ve güçlü bir duygu ile birbirlerine bağlı olan 

Hıristiyanlar için bu ferman çoktan hak ettikleri bir nefes alma sürecinin baĢlangıcı 

niteliğinde olmuĢtur. 
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Bu toplantıda Ġmparatorluk yönetimi tekrar yapılandırılmıĢ Doğuda Galerius ve 

Maximinus, Batıda ise Lusinius ve Constantine tarafından yönetilecekti (Ertürk, 2016). 

3.2.1.    HoĢgörü Fermanı’nın Ġlanı 

Ġmparatorluğun dört bir yanındaki Hıristiyanların sayısı bu mevcut acılara ve 

iĢkencelere rağmen dikkate değer rakamlara ulaĢmıĢtı. Senato halk idaresi ile ilgili 

bütün iĢlevini yitirmiĢken Hıristiyan toplum kendi kiliselerinde kendi meclis ve 

hiyerarĢilerini kurmuĢlardı. Diğer dinlere mensup olanlar tarafından hala aĢağılansalar 

bile kendi aralarında da fikir ayrılıklarına düĢüyorlardı. Ayrıca diğer inanç sahipleri 

Hıristiyanlar kadar içsel ve dıĢsal birbirlerine o kadar bağlı değildiler. Bu nedenle kim 

seçilirse seçilsin Hıristiyanların sevgisini kazanırsa imparatorlukları kesin elde 

edebilirlerdi (Livius, 2011). 

Ġmparator Galerius‟un keyfi hareketleri ve karakterindeki olgunlaĢmamıĢ yan ve 

yine pagan tanrılarına olan inancı Hıristiyanlara karĢı gösterdiği hoĢgörüyü 

geciktirmiĢtir. Ölümünden çok kısa süre önce yakalandığı ağır rahatsızlığın içinde o 

güne değin uyguladığı zalimliklerden son derece piĢman oldu ve Hıristiyanlara karĢı 

yapılan eziyetlere son vereceğini bildirdi (Livius, 2011). Acıları o kadar büyük ve 

sancılıydı ki o dönem yaĢadığı acıyı dindirmek için uygulanan tedaviler iĢe 

yaramıyordu. 

“Ruha batınca acıyla kükredi öyle 

Yaralı bir boğa nasıl bağırırsa” 

(Vergilius) (Bakan, 2019) 

 

Hıristiyanlara karĢı zulüm ve katliamlar devam ederken yönetimdeki Carnuntum 

Ġmparatorlarından Galerius MS 311 yılının Ģubat ayında Sofya‟da bir toplantı hazırlamıĢ 

ve Ġmparatorları çağırmıĢtır. Yapılan görüĢmeler sonunda Hristiyanlara devlet 

yönetiminde yine görev vermeden ancak çektikleri zulüm ve iĢkencelerin sona ermesi 

için MS 30 Nisan 311 yılında Nikomedia HoĢgörü Fermanını yayınlamıĢtır (Foss, 

2002). 
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 3.2.2.    Nikomedia HoĢgörü Fermanı 

“Halkın iyiliği ve rahatlığı için sağladığımız Ģeyler arasında, öncelikle 

Romalıların eski kanunları ve sosyal kurallarıyla her Ģeyi rahat bir duruma getirmeyi ve 

atalarının dini inançlarını benimseyen Hıristiyanların da iyi bir duruma gelmelerini 

istedik.  Çünkü herkes kendi kafasına ve isteğine göre kurallar koyduğu için, böyle bir 

ortamda insanlar atalarından ve köklerinden gelen inançları yaĢayamadılar. Bu yüzden 

hayatları tehlike altındaydı ve birçok kez ölümle karĢı karĢıya kaldılar.  Pek çoğu yine 

de kararlarında direndikleri için ve Hıristiyan tanrılarına hürmet edip tapmadıkları için 

ve biz herkese hoĢgörüyle ve anlayıĢla yaklaĢmak istediğimiz için düĢündük ki herkese 

özgürlük sağlamalıyız. Bu sayede hem bir Hıristiyan olarak yaĢamaya devam edebilirler 

hem de düzen bozmadıkları sürece kendi dini toplantılarını yapabilirler. Mahkemeleri 

ne yapması gerektiğini bir baĢka bildiride anlatacağız. Bu hoĢgörümüzden dolayı, kendi 

tanrılarına, bizim güvenliğimiz, ülkenin güvenliği ve kendi güvenlikleri için dua 

etmelidirler, böylece imparatorluk hiçbir taraftan darbe almaz ve onlar da evlerinde 

güven içinde yaĢayabilirler.” 

Fermanda anlatılanlar tarihsel bir dönemin bu fermanla nasıl değiĢeceğine dair 

bilgi ve belge niteliğindedir. 

3.2.3.    Milano HoĢgörü Fermanı 

Nikomedia HoĢgörü Fermanı‟ndan iki yıl sonra Ġmparator Constantine ve 

Ġmparator Lucinius mevcut Fermanı geniĢleterek Milano Fermanını MS 13 Haziran 313 

yılında yayınlamıĢlardır. 

“Ben Constantine Augustus ve ben Lucinius Augustus Milano‟da 

karĢılaĢmamızda ve halkın iyiliği ve güvenliği için Tanrı'ya saygı göstermeyi içeren 

kanunların öncelik olarak düĢünülmesi gerektiğini ve topraklarımızda himayemiz 

altında yaĢayan tüm Hıristiyanların ve diğer dinlere (ki her Tanrısal din cennetin 

koltuklarındadır.  Farklılıklar nazikçe bertaraf edildiğinde hepsi çok cömert ve hayırlı 

olabilir) inanmayı tercih eden halkımıza ait olmasını düĢündük. Ve böylece bütün bu 

doğru karĢılıkları ve yararlı nasihatleri Ģu Ģekilde düzenlemeye karar verdik; hiç kimse 

kalbini Hıristiyan dininin uyumuna bırakma fırsatını geliĢigüzel reddetmemeli; kendi 

için en iyi olanı böylece kalplerine teslim olan Ulu Tanrı‟yı düĢünmeli ve olağan yaptığı 
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her iyilik ve cömertlikte bunu göstermelidir. Bu nedenle ilahi dininiz; Hıristiyanları 

ilgilendiren ve sizlere daha önce resmi olarak verilen geliĢigüzel kanunları ve Ģartları 

ortadan kaldırmanın bizi memnun ettiğini; Hıristiyan dinini taciz edilmeden 

gözlemlemek isteyen herkesin bunu özgürce ve açıkça yapabileceğini bilmelidir. Biz; 

Hıristiyanlara verilen özgür ve sınırlandırılmamıĢ dinsel ibadet fırsatların bütünüyle 

sizin endiĢelerinize uyabileceğini düĢündük. Çağımızın barıĢı için diğer dinlerin açıkça 

ifĢa edilmesi ve iyilikleri için yapılan ibadetlerin, göreneklerin özgürce yapılma hakkını 

ve herkesin kendini memnun edebilecek ibadet imkânına sahip olacağını ve bunların 

bizim tarafımızdan bahĢedildiğini gördüğünüzde ilahi dininiz bunları bilecek. Bu 

düzenlemeler; bizim herhangi din ya da itibarın değerini düĢürmediğimiz için yapıldı.” 

3.2.4.    Nikomedia HoĢgörü Fermanı’ndan Sonraki Durum 

MS 23 ġubat 303 yılında Ġmparator Diocletian tarafından Doğu Roma 

Ġmparatorluğundaki Hıristiyanlara karĢı sistemli ve sıkıntı verici baskılar yoğunlaĢmıĢtı. 

MS 305 yılında baĢa gelen Ġmparator Galerius MS 311 yılında ölümünün yaklaĢtığını 

anladığından ve ölümünden sonra oluĢabilecek kaosu engellemek istediğinden HoĢgörü 

Fermanı‟nı yayınlamıĢ ve bundan altı gün sonra ölmüĢtür (Mango 2008). 

Bu fermandan sonra Hıristiyanların yıkılan kiliseleri yeniden yapıldı. Kamu 

düzenini bozmadıkları sürece insanların kiliselerine gitmelerine izin verildi. Tutuklu 

Hıristiyanlar serbest bırakıldı. Bakır madenlerinde köle olarak çalıĢtırılanlar da 

özgürlüklerine kavuĢtular. Ellerinden alınan malların tekrar geri verilmesi de fermanın 

getirdiği baĢka bir yenilikti. Bu ferman sonucunda Hıristiyanlar Roma 

Ġmparatorluğunun çıkarlarına bağlanmaya çalıĢtı. Hıristiyanların benlik bilinci yükseldi 

ve kilise saygınlık kazandı (Dikici, 2013). 

Hıristiyanlık bu rahatlamadan sonra, geliĢimi ve yayılması daha da hızlanmıĢ 

paganizm Hıristiyanlığın etkisi ile azalmıĢtır. Ġmparatorlar kilise düĢmanlığından onun 

destekçisi ve kollayıcısı olmuĢtur.  

Görüldüğü gibi HoĢgörü Fermanı‟nın yayımlanmasından sonraki olaylar iyi 

yönde bir değiĢikliğe yol açmıĢtır. Ancak bu durumda bile yer yer sıkıntılar devam 

etmiĢ ve süreç hemen keskin bir iyiliğe dönüĢmemiĢtir. 
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Hıristiyanlık, MS 379-380 yıllarında Ġmparator Thedosius‟un döneminde resmi 

olarak din kabul edilmiĢtir. 

3.3.    Nikomedia HoĢgörü Fermanı’nın Yazılı Kaynaklardaki Yeri 

Nikomedia HoĢgörü Fermanı‟nın gerçekliğine ait bilgi dönemin, söylev 

ustalarından Laktantius‟un “De Mortibus Persecutorum (Zalimlerin Ölümleri Üzerine)” 

adlı eserde gösterilmektedir. 

Laktantius eserinde Roma Ġmparatorluğunun özellikle MS 303-314 yıllarına ait 

önemli geliĢmeleri ele almıĢtır. Eserde iyi ve kötünün nasıl çatıĢtığı Ġmparatorların 

Hıristiyan oldukları için halka nasıl zulüm ve iĢkence ettiklerine ve sonuçta tanrı 

tarafından nasıl cezalandırılıp öldüklerine de yer vermiĢtir. 

Laktantius zalim imparatorların ancak Tanrının varlığını kabul ederek 

kurtulabileceklerini aksi halde hak ettikleri ölümle cezalandırılacaklarını anlatmıĢtır. 

GeçmiĢte MS 54-68 yıllarında Roma Ġmparatoru Nero‟dan bahsetmiĢ ve 

eserinde onun halka yaptığı zulümlerden ötürü ilk kez titan olarak bahsetmiĢtir. 

Laktantius Ġmparator Nero‟yu “Tanrının kullarının ilk zalimi” olarak suçlamıĢtır. Halkın 

pagan inançlarını terk ederek Hıristiyanlığa yönelmesinin önünü iĢkence ve zulümlerle 

önlemeye çalıĢmıĢtır (Ünver, 2012). 

De Mortibus Persecutorum adlı eserde Nikomedia HoĢgörü Fermanı‟na iliĢkin 

yazılanlara gelince; Ġmparator Galerius‟un Roma‟da yaĢayan Hıristiyanlara yönelik 

zulümlerde etkin rol oynadığı ve MS 299 yılında kurban törenlerinde kesilen 

kurbanların geleceğe dair iĢaretler vermemelerinin nedeni olarak Hıristiyanları 

suçlamıĢtır. Eserde Ġmparator Galerius‟un halka yapılan zulümlerin artırılması için 

Diokletianus‟a baskı yaptığı da yer almaktadır. Ġmparator Galerius‟un son günleri kötü 

ve tehlikeli hastalıklarla geçmiĢtir. Vücudunda iltihaplı yaralar ortaya çıkmıĢtır. Acısı o 

kadar büyüktür ki vücudunu kurtların yediğini ve bütünlüğünü kaybettiğini yazmaktadır 

(Ünver, 2012). 

Galerius MS 311 yılında Hıristiyanlara karĢı uygulanan zulümleri sona 

erdireceği ve Roma‟da yaĢayan tüm dinlere anlayıĢ göstereceğini açıklayan HoĢgörü 

Fermanı‟nı yayımlamıĢtır. 
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Laktantius‟a göre Ġmparator Galerius ölmeden önce hastalığından ötürü 

zamanının kalmadığını bildiğinden Tanrının varlığını kabul etmiĢtir. Çektiği acıların 

sona ermesini umarak Hıristiyan olmuĢtur (Ünver, a.g.e.). 
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BÖLÜM 4.  TOPLUMSAL BELLEK VE NĠKOMEDĠA 

ETKĠNLĠKLERĠ 

4.1.    Yakın Tarih Ġzmit ve Nikomedia Ġzleri 

Nikomedia ve Ġzmit tarih boyunca depremlerle sarsılmıĢ zaman zaman yerle bir 

olacak Ģekilde yeniden onarılmak ve hatta inĢa edilmek zorunda kalmıĢtır. Yakın 

zamanda (1999 Depremi) yaĢanan depremle dünyanın dikkatini çeken haber olmanın 

dıĢında binlerce insan hayatını kaybetmiĢtir. Aslında durum Nikomedia zamanlarında 

da durum pek farklı değildi. Özellikle MS 358 yılında olan deprem çok ağır olmasına 

karĢın kent tekrar onarılarak ayağa kaldırılmıĢtır. MS 02 Aralık 362 (Nikea-Nikomedia) 

sekiz Ģiddetinde deprem olmuĢ ve kent elli yıl boyunca yıkıntılı halde kalmıĢtır ve bu 

deprem Ġstanbul‟daki tarihçiler tarafından kayıtlara alınmıĢtır. YaĢanan bu deprem geniĢ 

bir bölgede hissedilmiĢ ve dönemin Roma Ġmparatoru Teadosius (MS 378-395) kenti 

yeniden onarıp yapılandırsa da kent o eski ihtiĢamından yoksun kalmıĢtı (Ulugün, 

2006). 

YaĢanan bu depremler Ġzmit‟e Nikomedia tarafından kalan izlerin eksilmesine 

neden olmuĢsa da 1900‟lü yılların sonrasında Bilimsel Arkeolojiye doğru 

Nikomedia‟dan kalan izler ve buluntular değerlendirilmeye bilimsel zeminde 

baĢlamıĢtır. 

1930 yıllardan sonra sanayideki geliĢmeler ve kentin bu geliĢmeyle birlikte 

ortaya çıkan dokusu, Ġstanbul Arkeoloji Müzesi ile birlikte Ġstanbul Alman Arkeoloji 

Müzesi de çok acil ve hızlı kurtarma kazıları baĢlamıĢtır. SEKA Kâğıt Fabrikası kuruluĢ 

aĢamasındaki çalıĢmalarda ortaya çıkan önemli eser ve malzemeler kayıt altına alınarak 

ve kentin geçmiĢine ait izlere de ıĢık tutacak verilere ulaĢılmıĢtır (Çalık Ross, 2007). 

1990 yılında A. Erdoğan ve O. Gündoğdu tarafından kurtarma ve araĢtırma 

kazıları Üçtepeler Köyünde, Üçtepeler Tümülüslerinin (mezarlık içeren topraklar) yol 

yapımı sırasında olmuĢtur. 



36 

 

 

ġekil 4.  1 Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 

Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 2007 yılında yeni yerinde hizmet 

vermeye baĢlamıĢtır. Tarihi gar binası restore edilerek müze olarak hizmet vermeye 

devam etmektedir. ġehir merkezinden yürüyerek dakikalar sonrasında ulaĢılabilecek 

müze ziyaretçilerine açıktır. Müzede iki bine yakın arkeolojik eser, binlerce madeni 

para ve etnografik nesneler bulunmaktadır.  

4.2.    Nikomedia/Ġzmit Kentinin Jeopolitik Önemi 

Ġzmit/Nikomedia gerek günümüzde ve gerekse antikçağlarda bulunduğu coğrafi 

konum gereği büyük önem taĢımıĢtır. 

Bithynia Bölgesi içinde olan Nikomedia‟nın tarihin her döneminde stratejik 

öneme sahip olmasının nedeni geçiĢ noktası olmasıdır. Karadeniz‟i Akdeniz‟e bağlayan 

deniz yoluna sahiptir. Mezopotamya, Mısır ve Anadolu‟yu da karayolu ile Avrupa‟ya 

bağlamaktadır. Ġzmit Ġstanbul‟u Anadolu‟ya bağlayan yolun da en önemli noktasıdır. 

Doğuda olası savaĢlarda Ġstanbul‟dan gidiĢte de uzun bir yolun ilk baĢlangıç noktası 

olma özelliği taĢımaktadır (Foss, 2002). Ġzmit/Nikomedia Avrupa ve Asya arasındaki 

hem kral yolu hem deniz yolunun kilit noktasıdır. 
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Konstantinopolis MS 330 baĢkent olduğunda Nikomedia‟nın öneminin azaldığı 

gerçektir ancak bu ilginin azalması sadece baĢkent olmamasından kaynaklıdır. 

Konstantinopolis artık büyük ve yeni bir pazardır ancak bu pazarın yarattığı talepleri 

karĢılama ve tedarik etme yolu yine Nikomedia‟dır (Güney, 2007). 

Kent aynı zamanda yer altı kaynakları açısından da oldukça zengindir. ÇeĢitli 

maden ve özellikle tatlı su kaynaklarının olduğu bilinmekle beraber bu zenginliğin antik 

dönemde de fayda sağladığı düĢünülmektedir. Örneğin 2006 yılında “Kocaeli ili ve 

ilçeleri Arkeolojik Yüzey AraĢtırmalarında” Kandıra‟da döneme ait taĢ ocağı 

bulunmuĢtur. Bulunan bu taĢ ocağının dönemin ihtiyacı olan lahit üreten bir iĢletme 

olduğu anlaĢılmıĢtır (Çalık Ross, 2007). 

4.3.    Nikomedia/Ġzmit’in Kaderi Depremler 

Roma Dönemi Nikomedia Depremleri Kronolojisi  

Tarihi ġiddeti Etkisi 

Ġ.Ö. 7.yy.  bilinmiyor O çağdan önceki tarihsel izleri yok etmiĢ. 

Ġ.Ö. 427  bilinmiyor Karadeniz Ereğli, Ġzmit'te hissedildi. 

Ġ.Ö. 360 5 Karadeniz Ereğli, Ġzmit'te hissedildi. 

Ġ.S. 9 6 Ġzmit, Ġznik ağır hasar aldı. 

24 Kasım 29 9 Gemlik, Ġzmit ve Ġznik Bursa 

Ġ.S. 33 8 Ġzmit, Ġznik ağır hasar aldı. 

Ġ.S. 69 bilinmiyor Ġzmit  

Ġ.S.120-121 8 Ġzmit, Ġznik ağır hasar aldı. 

Ġ.S. 127 bilinmiyor Ġzmit (Nikomedia) ağır hasar aldı. 

Ġ.S. 128 bilinmiyor Ġzmit (Nikomedia) ağır hasar aldı. 

Ġ.S. 151 bilinmiyor Ġzmit (Nikomedia) ağır hasar aldı. 

Ġ.S. 161-180 bilinmiyor Ġzmit (Nikomedia) ağır hasar aldı. 

Ġ.S. 180-193 bilinmiyor Ġzmit (Nikomedia) ağır hasar aldı. 

Ġ.S. 198-217 bilinmiyor Ġzmit (Nikomedia) ağır hasar aldı. 

Ġ.S. 268-269 bilinmiyor Ġzmit ve Gebze tahrip oldu. 

7 Ekim 350 8 Ġzmit (Nikomedia) tahrip oldu. 

…/… 358 9 Nikomedia tamamen yıkıldı, tsunami oluĢtu. 
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7 Ekim 359 8 TaĢ üstünde bir taĢ vardı o da düĢtü. 

2 Aralık 362 8 Ġzmit, Ġznik ve Ġstanbul ağır hasar aldı. 

 

Nikomedia‟daki depremler için yakılan ağıt dönemin ünlü söylev ustası Libanius 

(MS 314-394) tarafından yazılmıĢtır. Libanius, hayatının mutlu zamanlarını ve eğitim 

aldığı Nikomedia‟yı düĢünerek çektiği acıları ağıtlaĢtırmıĢtır; 

“Daha dün Ģehir; fakat bugün topraklara gömülmüĢ olan Ġzmit, sessizlik içinde 

ağlamalıdır. Onu süsleyen nice kamu, özel binalar birbirinin üstüne devrildiler! 

Tersaneden bahçelere kadar hepsi harap oldu. Onu ünlü yapmaya yeten mahkemeleri, 

birçok tapınakları, hamamları, sarayları, tiyatroları yıkıldı. Vakit neredeyse öğlen 

olmuĢtu: kentin koruyucu ilahları tapınakları terk ettiler, kent mürettebat tarafından terk 

edilen gemi gibiydi. Üç diĢli mızraklı ilah yeryüzünü vurdu ve denizi salladı; kentin 

temelleri dağıldı, duvarlar duvarların, sütunlar sütunların üzerine yıkıldı: gizli olanlar 

açığa çıkarken açık olanlar kayboldu. Mükemmel güzel her yerdeki tek parça heykeller 

Ģiddetli sarsıntı ile karıĢık bir yığın haline geldiler. ĠĢlerinde çalıĢan esnaf hızla 

dükkanlarından ve evlerinden dıĢarı fırladılar. Limandaki hasar daha fazlaydı ve kentin 

birçok seçkinleri ve vali etrafında toplanmıĢtı. Tiyatro orada bulunan herkesi, yığınları 

altına almıĢtı. Biraz daha uzun ayakta kalarak sallanan bazı yapılar ve tüm içindeki 

insanlar aynı kaderi paylaĢtılar. Azgın bir Ģekilde hareketlenen deniz sahili su ile 

kapladı. Her yerde oluĢan alevler çatı kiriĢlerine ulaĢarak sarsıntıya bir büyük yangını 

eklediler ve dendiğine göre rüzgâr sayesinde alevler yayıldı. Kentin kale duvarları hala 

ayakta. Kurtulabilenlerden bazı yaralılar etrafta dolaĢıyorlar… 

Nerede senin yılankavi yolların? Nerede portikoların? Nerede yolların, 

çeĢmelerin, adliye binaların, kemerlerin, kütüphanelerin, tapınakların? Nerede büyük 

zenginliğin? Gençler, yaĢlılar neredeler? Tüm kentin inĢa değerine eĢit olan 

imparatorunkinden sonraki en geniĢ Nymfeler ve Graces (lütuf, Ģükran, merhamet, 

zarafet) ve büyük imparator hamamı neredeler? Senato Ģimdi nerede? Halk nerede? 

Kadınlar nerede? Çocuklar nerede? Saray nerede? Babil‟in surlarından sağlam olan Sirk 

nerede? Aç olan yabani hayvanlar serbestçe dıĢarı çıktılar. Hiçbir Ģey ayakta değil, 

hiçbir Ģey kurtulamadı; hepsi bir yığın halinde. O bir sürü dere Ģimdi nerelerde 

akıyorsunuz? Hangi konakları yıkıyorsunuz? Hangi kaynaklardan doğuyorsunuz? 
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ÇeĢitli su kemerleri ve depoları yıkıldılar. ÇeĢmelerin bol beslenme sistemi çekilerek ya 

da insanlar veya kuĢlar tarafından içilerek değil, girdap havuzları oluĢarak ya da 

bataklıklar tarafından engellenerek iĢe yaramaz hale geldi. UlaĢtığı her yerde Ģiddetle 

devam eden, havanın olduğu her yere giren alevler dehĢete düĢürmüĢtü. Eskiden yoğun 

bir nüfusa sahip olan kent Ģimdi terk edilmiĢ ve ıssız bir haldeydi, ancak gece oluĢan 

çok sayıdaki gölge, sanırım Acheron‟dan sonraki iğrenç bölgenin sakinleri idi (Ulugün, 

2007). 

4.3.1.    Ġzmit’te Arkeolojik ÇalıĢmalar 

Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2004 yılında Doç. Dr. AyĢe Çalık Ross 

tarafından kurulmuĢtur. Kentin tarihi dokusunun tahribata uğramadan açığa çıkması ve 

hak ettiği değere kavuĢması için yapılan çalıĢmalar ivme kazanmıĢtır bu dönemde. 2005 

yılına kadar da kentte kurtarma kazıları dıĢında herhangi bir kazı çalıĢması 

yapılmamıĢtır. Yapılan kurtarma çalıĢmaları da Ġzmit Arkeoloji Müzesi tarafından 

yapılmıĢtır.2005-2007 yılları arasında yapılan ve ekip baĢkanlığını Prof. Dr. AyĢe Çalık 

Ross‟un yaptığı kazı çalıĢmalarında en çok Roma Dönemine ait olduğu düĢünülen 

birçok kültür varlığı ilgili kayıtlara geçilmiĢtir. Bunların dıĢında su kanalları, sayısız 

seramik ve mimari parçalar ve henüz mimari fonksiyonu bilinmeyen yapılar bulunmuĢ 

ve yine kayıt altına alınmıĢtır ve tüm bu çalıĢmalar ekip baĢkanı tarafından Antik Ġzmit 

Nikomedia adı altında yayımlanmıĢtır (Çalık Ross, a.g.m.). 

4.3.2.    Ġzmit’te Kültür Varlıkları 

Nikomedia/Ġzmit tarihin her döneminde bulunduğu coğrafi konum nedeni ile 

kilit bölge olmuĢtur. Tarihinde önemli imparatorluklara tanıklık ettiğinden zengin bir 

kültür mirasına sahiptir. MÖ 712 yılında Ġzmit‟e bağlı Astakoz Kenti ve MÖ 264 

yılında bugünkü Ġzmit‟i de içine alan ve Orhan Mahallesi merkezli Nikomedia 

Kenti‟nin kurulmuĢ olması önemlidir. 

2007 yılında kurulmuĢ olan Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü „nün çalıĢmaları ile birçok yapının tespit ve tecili yapılmıĢ ve kayıt 

altına alınmıĢtır (Aksoy, 2017). 

Bu dönemde tarihi alanlar ve arkeolojik sit alanları da belgelenmiĢti. Yakın 

tarihe tanıklık etmiĢ mimari yapıların onarılmasına da yine bu dönemde baĢlanmıĢtır. 
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Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan önce 48 

arkeolojik alan, 7 kentsel sit alanı, 563 adet yapı tescili mevcutken 2007 yılından sonra 

75 arkeolojik sit alanı, 9 adet kentsel sit alanı ve 673 adet yapı tescili belirlenmiĢtir 

(Aksoy, a.g.m.). 

Mevcut alanların büyük çoğunluğu Ġzmit merkezli olarak belirlenmiĢtir. Bakım 

ve onarımı yapılan yapı tescilleri gelecek dönemlere, kuĢaklara aktarmada büyük önem 

taĢımaktadır. 

4.3.3.    Kurtarma ÇalıĢmalarına Bir Örnek; Çukurbağ Kazı ÇalıĢmaları 

 

ġekil 4.  2 YaklaĢık iki metre uzunluğunda baĢsız kadın heykeli 

Roma Dönemine ait iki bin yıllık olduğu belirtilen heykel bir otopark kazısında 

tesadüfen bulunuyor. (09.04.2016) http://aktuelarkeoloji.com.tr 

Kocaeli Arkeoloji Müzesi yetkilileri Ġzmit Çukurbağ mahallesinde 1999 yılı 

Marmara depreminde harap olmuĢ bir yapının temelinde gelen bir ihbar ile bilinmeyen 

kiĢiler tarafından çıkarılmıĢ 3,5 metre yüksekliğinde dev Herakles heykelinin parçaları 

ile karĢılaĢmıĢtır. Aynı yerde baĢlayan kurtarma kazıları sonucunda iyi durumda 12 adet 

rölyef parçalarına da ulaĢılmıĢtır. Tanrıça Athena olduğu bilinen üç ayrı dev heykel 

parçalarına da ulaĢılmıĢtır (Ağtürk, 2017). 

http://aktuelarkeoloji.com.tr/
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2001 yılında baĢlayan kurtarma çalıĢmaları, açılan kamu davalarının sonuçlarını 

beklendiğinden 2009 yılında çalıĢmaya baĢlanabilmiĢtir. 450 m2‟lik alan içerisinde üç 

ay süren çalıĢmalar sonucunda bahsedilen heykellere ait onlarca parça bulunmuĢtur. 

Yine aynı kazıda taban döĢeme üzerinde kaide, sütun ve onlarca mimari öğe elde 

edilmiĢtir. Bulunan tarihi eserler Kocaeli Arkeoloji Müzesine taĢınarak kayıt altına 

alınmıĢtır. Ġstanbul Arkeoloji Müzesine 1950‟li yıllarda götürülen 5344 numaralı friz 

bloğunda Çukurbağ anıtına ait parçalar olduğu anlaĢılmıĢtır (Ağtürk, 2017). 

Benzer durumda yapılan kurtarma kazılarında Antik Yunan ve Roma dönemine 

ait bulunan heykellerin sadece mermerden olmadığı, döneme ait piĢmiĢ toprak ve yine 

döneme ait kullanılan boyama tekniklere de rastlanmıĢtır. Bu çalıĢmaların gelecekteki 

arkeoloji çalıĢmalara da ıĢık tutacağı kesindir. 

Çukurbağ Mahallesi kazı çalıĢmaları sonucunda ortaya çıkan heykel ve rölyefler 

dıĢında Kocaeli‟nde ki bir diğer büyük örnek de SEKA kurtarma kazı çalıĢmalarıdır. 

1934 ile 1938 yılları arasında SEKA fabrikası inĢaatı sırasında yapılan kurtarma 

kazılarında çoğunluğu heykel ve sikkelerden oluĢan eserler Ġstanbul Arkeoloji 

Müzesi‟ne teslim edilip kayıt altına alınmıĢtır. Ġzmit‟li koleksiyoner ve tarihçi Avni 

Öztüre‟nin dıĢında topografik bir haritası çıkarılmamıĢtır (Ağtürk, a.g.m,). 

Nikomedia/Ġzmit „in sahip olduğu değerlerin ortaya çıkarılmasına Prof. Dr. AyĢe Çalık 

Ross‟un derlemeleri ile çalıĢmalar devam etmektedir. 
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4.4.    GeçmiĢten Günümüze Basın Haberleri  

 

ġekil 4.  3 Yol çalıĢmasında bulunan lahit 

Ġzmit-Ġstanbul yolunda Tuzla da yapılan yol çalıĢmasında bulunan lahidin gazete haberi. 

(09.05.2017) http://www.hurriyet.com.tr 

 

 

ġekil 4.  4 Prof. Dr. AyĢe Çalık Ross 
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Kocaeli, BaĢiskele ilçesinde düzenlenen Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-

Kültürü Sempozyumu'nda "Kocaeli Tarihi Coğrafyasına Kocaeli Yüzey 

AraĢtırmalarının Katkısı" baĢlıklı tebliğ sunan Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. AyĢe Çalık Ross. (10 Mart 2018) www.trthaber.com 

 

 

ġekil 4.  5 Ġl Kültür ve Turizm Müdürü‟nün incelemeleri 

 



44 

 

 

ġekil 4.  6 Çukurbağ Mahallesi kazı çalıĢması 
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ġekil 4.  7  Temmuz 1956 Kocaeli Azim Gazetesi haberi 

 

 

ġekil 4.  8 14 Aralık 1954 arkeoloji çalıĢması haberi 
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ġekil 4.  9 Yol çalıĢması sırasında bulunan Roma Dönemi‟ne ait duvar 

Ġzmit merkez orduevinin önündeki battı çıktı inĢaatında rastgele bulunan tarihi duvarlar. 

Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesine yüz metre mesafe de bulunan Roma 

dönemine ait duvarlar Yol çalıĢmasının devam etmesi sonucu tekrar tarihe gömüldü.  

(F. Y. Ulugün arĢivi) 

4.4.1.    Art Carnuntum Projesi ve Ġzmit 

HoĢgörü Fermanı‟nın on iki ülkeyi kapsayan projelendirilip dünyaya takdim 

edilmesi 2008 yılında olmuĢtur. 

Projenin kurucusu ve yöneticisi Piero Bordin MS 308 yılında Carnuntum‟da 

yapılan toplantıyı anmak için 2008 yılında Carnuntum‟da toplanılmıĢ, 311 Nikomedia 
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Fermanı‟nın ilanını 2011 yılında Ġzmit‟te ve MS 313 yılında açıklanan Milano 

Fermanı‟nı da 2013 yılında Milano da yapılan etkinliklerle uluslararası düzeyde 

kutlamıĢlardır. Art Carnuntum projesinin Türkiye‟deki ortağı Art Nikomedia derneğidir. 

Bu proje kapsamında ortak olan ülkeler Ģunlardır; 

Türkiye, Avusturya, Almanya, Fransa, Sırbistan, Ġtalya, Yunanistan, Bulgaristan, 

Hırvatistan ve Ġngiltere‟dir. Sırbistan ve Ġtalya‟da iki kent olarak katılmaktadır. 

Art Nikomedia derneğinin yöneticisi Akın Ülkü Sevinç‟tir. Dernek bu alanda 

etkinlikler yapmıĢ ve proje kapsamında 2011 yılında Ġzmit Cumhuriyet Parkı‟na 

HoĢgörü Anıtı‟nın açılıĢını törenle yapmıĢtır (Ertürk, 2016).  Yine bu kapsamda Ġzmit‟te 

yapılan etkinlikler arasında 2016 yılında çeĢitli kurum ve kuruluĢların katıldığı panel ve 

2017 yılında fotoğraf yarıĢması, 2012 yılında proje kapsamında tanıtım amaçlı kısa film 

çekilmiĢ, fotoğraf sergileri, doğa yürüyüĢleri ve konserler düzenlenmiĢtir. Ġzmit‟in 

turistik yerlerini anlatan tanıtım kılavuzları hazırlanmıĢtır (Art Nikomedia Derneği 

ArĢivi). YaklaĢık 1700 yıl önce bir dine mensup oldukları için çektikleri acıları kısmen 

sona erdiren bir fermanın 1700 yıl sonra hatırlanarak bunun anılması ve dünyaya barıĢ 

tolerans ve sevginin ne denli önemli olduğunu anlatan bu anmalar toplum için çok 

değerlidir. Ġzmit bu değerli hareketliliğin içinde, merkezinde olan kent olarak hak ettiği 

değeri mutlaka alacağına inanmak güç olmasa gerek. 

4.4.2.    Günümüzde Nikomedia Etkinlikleri 

 Tolerans Way 1. Etap YürüyüĢü; 30 Nisan 2017 de gerçekleĢen yürüyüĢ, HoĢgörü 

Yolu yürüyüĢü olarak KYÖD Derneği yetmiĢinci yıl özel sayısına yansımıĢtır. 

AltmıĢ iki kilometre olan yol KYÖD Gençlik ve Spor ÇalıĢma Grubu tarafından 

tertiplenmiĢtir. Çok geniĢ katılımlı ve halka açık bir yürüyüĢ olmamasına rağmen, 

istenilen katılım sağlanmıĢ ve dört günde tamamlanmıĢtır. Gençlerin Ġzmit‟e olan 

duyarlılığın artması için Nikomedia‟dan Nikea‟ya uzanan yolda, bu kent bilincinin 

oluĢmasına vesile olmak istediklerini ve HoĢgörü Bildirgesi‟ne yol yaratmanın bir 

ispatı olarak bu yürüyüĢlerin devamı olacağı düĢüncesindeler (Badem,2017). 

 RTS Televizyonu Belgesel Çekimi: Sırbistan Devlet Radyo ve Televizyonunun on 

bölümden meydana gelecek belgesel çekiminin Nikomedia ayağının çekimlerinin 

gerçekleĢtiği tarih 31 Mayıs 2015 Pazar. Sekiz kiĢilik teknik ekibin yer aldığı 
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belgesel çekiminde Ġzmit‟in tarihi mekânları, BağçeĢme Mahallesinde bulunan 

Roma Döneminden kalma tarihi yapılar çekildi. Çekimlere destek ve ev sahipliği 

yapan Art Nikomedia Derneği, yönetmenliğini Vasko Vasoviç‟in yaptığı belgeselin 

Ġskenderiye, Kudüs, Trier, Moskova, NiĢ, Zajecar kentlerinde de benzer tarihi 

çekimlerin yapılacağını bildirdi (Sevinç,2015). 

 Ġzmit‟in Tarihi Yerleri Fotoğraf YarıĢması: Art Nikomedia Der. tarafından 2013 

yılında yapılan yarıĢma Ġzmit‟in tarihi yerlerinin fotoğraflanmasına yönelik 

farkındalık yaratmak amacı ile yapılan bir etkinliktir. 22 Mart 2013‟te üç tur halinde 

düzenlenen yarıĢmada ödüllerini kazanan yarıĢmacılara Ġzmit kültür müdürü Adnan 

Zamburkan verdi ( Art. N.Der. 2013). 

 2018 Kasım ayında Viyana, Avusturya‟da düzenlenen 10. Art Carnuntum 

Sempozyumuna katılan 9 kiĢilik heyet Nikomedia‟da yayınlanan HoĢgörü 

Fermanı‟nın anısına düzenlenen sempozyum geniĢ katılımlı olmuĢtur. 

 Ġzmit kent merkezinde Cumhuriyet Parkı‟na 2011 yılında yapılan HoĢgörü Anıtının 

önünde düzenlenen anmalarda her yıl düzenli biçimde tekrarlanmadır. 

Yapılan etkinliklerden bazıları 

Uluslararası Carnuntum Sempozyumu / 28-30 Mayıs 2010 / Viyana 

 Silk Road Meets Amber Road Etkinlikleri / 28-30 Mayıs 2011 / Viyana  

 St Patron's Day Etkinlikleri / 22-23 Eylül 2011 / Zajecar  

 Uluslararası Carnuntum Sempozyumu / 10-13 Kasım 2011 / Viyana  

 Nis City Festivities / 1-3 Haziran 2012 / NiĢ  

 Ponte Milvio Events / 25-28 Ekim 2012 / Roma 

 Uluslararası Carnuntum Sempozyumu / 9-11 Kasım 2012 / Viyana  

 Uluslararası Carnuntum Sempozyumu / 8-12 Kasım 2013 / Viyana  

 Uluslararası Carnuntum Sempozyumu / 6-8 Kasım 2015 / Viyana  

 PiĢmaniye ve HoĢgörü Festivali / 22-24Temmuz 2011 / Ġzmit  

 HoĢgörü Kenti Ġzmit Etkinlikleri / 26-30 Nisan 2012 / Ġzmit  

 NiĢ Üniversite Korosu Konserleri / 27-28Nisan 2012 / Ġzmit 

 HoĢgörü Kenti Ġzmit Etkinlikleri / 27 Nisan – 6 Mayıs 2013 / Ġzmit 

 HoĢgörü Kenti Ġzmit Etkinlikleri / 30 Nisan 2014 / Ġzmit 

 HoĢgörü Kenti Ġzmit Etkinlikleri / 30 Nisan – 5 Mayıs 2015 / Ġzmit (Mert ve Ertürk, 

2016) 
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4.5.    Toplumsal Bellek ve Nikomedia HoĢgörü Fermanı 

Toplumsal bellek kiĢilerin zihinlerinde yerleĢik olmakla beraber, kiĢilerin kiĢisel 

hafızaları dıĢında fakat aynı zamanda onu etkileyen, Ģekillendiren toplumsal hatırlatma 

vakasıdır (AtabaĢ, 2018). 

Hafıza, anımsama eylemine iĢaret eder. Anımsama ise anımsanan Ģeyin olduğu 

gibi anımsanması değil, Ģimdiki zamandan ödünç alınan verilerden de yardım alarak 

yeniden oluĢmasıdır (Habwachs, 2017). 

Üzerinde yaĢadığımız kentin geçmiĢinde rol oynayan kültürel ve tarihsel 

olayların toplumda yer etmesi için hatırlama eylemine ihtiyaç vardır. Toplumsal bellek 

geçmiĢ ile gelecek arasındaki bağlantıdır. Bu bağlantı geçmiĢteki kültürlerin varlığı 

bilincini canlı tutarsa anlaĢılır bir iliĢki kurulması kesindir. 

 KüreselleĢme olgusunun kent kültürü üzerindeki etkileri bütünleĢme ve 

standardize olma konusunda kentin mevcut kültürünü ve kültürel mirasını 

koruyamaması Ģeklinde ortaya çıkmaktadır (Hayta, 2016).  

SanayileĢmenin ve teknolojinin son yüzyılı aĢkın bir süredir insanlık tarihine hızlı 

giriĢin olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Kitle iletiĢim araçlarının büyük hızla yayılan 

bilgi akıĢını sağlamasının yanı sıra, çalıĢma hayatlarındaki değiĢiklikler 

yadsınamayacak kadar hızlanmıĢtır. Durum bu denli hızlı akarken doğal afetler, göç, 

terör ve savaĢlar toplumsal hafızaya etki eden önemli unsurlardır. 

Toplumsal belleğin inĢası için günümüz koĢullarında medyanın önemi büyüktür. 

Sinema, reklamcılık, gazeteler ve dijital yayınlar önemli yapıtaĢlarıdır. Kitle iletiĢiminin 

bu inĢa ile ilgili birleĢtirici olması kadar ekonomi politik bağlantılarla yozlaĢmakta 

olduğu da görülmektedir. Bu durum siyasal erkin baskın bir medya kurumu oluĢturarak 

denetim olanağını geniĢletme çabasıdır (Yılmaz, 2014). 

Belleğin kültürel kimlik olarak ele alınması 20. yy. sonlarında olmuĢtur. J. 

Assman tarafından literatüre kazandırılmıĢtır. ModernleĢen ve kürselleĢen hareketlilik 

geleneklerin kaybolmasına neden olmaktadır. Bu da hatırlama anlayıĢına dayanan 

kültürel belleğin çıkıĢına neden olmuĢtur. Kolektif ve bireysel bellek biçimleri 

geleneğin aktarımına iliĢkin araçlardan yoksundur. Toplumların bellekleri mitler, 
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danslar, yasalar, kutsal metinler, atasözleri ve benzerleridir. Kimliği garanti altına alınan 

bilgilerin bütünü kütlülerden oluĢur (ġimĢek, 2018) 

          Toplumsal bellek alanındaki çalıĢmaları ile bilinen Pierre Nora, Fransız 

toplumunda bellek mekanları diye adlandırdığı mekanları saptamaya çalıĢır ve bu 

çalıĢma sonunda altı cilde ulaĢır. ÇalıĢmasında nelerin bellek alanı olup olmadığına 

iliĢkin sorular sorar ve cevaplar arar. Hatırlatmanın kolektif doğasını en açık gösteren 

dil ve anlatıdır. Hatırlama bu tür diyalogların içinde gerçekleĢir. 

19. yy. Avrupa devletleri kendi güç ve meĢruiyetlerini büyük oranda müze, arĢiv ve 

tarih yazımının kendisi gibi yeni hatırlama biçimleri ile geniĢletmiĢlerdir (Olick, 2014). 

Kocaeli için benzer süreçler geçerli olduğundan, kentin arkeolojik çalıĢmaları 

için çok geç kalınmıĢtır. Kentin en büyük sorunu, Nikomedia‟nın kentin yerleĢim 

alanının altında kalmasıdır. Dünyada Roma, Londra, Atina gibi Ģehirler antik dokusunu 

ortaya çıkarmıĢ ve tüm dünya insanlarının ziyaretine sunmuĢlardır (Çalık Ross, 2008). 

Kocaeli‟nde yaĢayan yurttaĢların büyük bölümü, Nikomedia‟yı isimden ibaret 

sanıyor ve geçmiĢe ait kültürlerin, Nikomedia HoĢgörü Fermanı‟nın farkında değiller.  

Kentin hak ettiği toplumsal belleğe kavuĢması için devlet destekli kademeli 

arkeolojik çalıĢmaların baĢlatılması, kitle iletiĢim araçları yardımı ile mevcut durumdan 

halkın haberdar edilmesi ve etkinliklerin yoğun ve daha çok katılımcıya uygun hale 

getirilmesidir. 
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

ÇalıĢmamızda tarih bilincinin önemini anlatmaya çalıĢtık. Tarihte geçmiĢe 

bakarak bugünü anlayabiliriz aynı zamanda bugüne bakarak da geçmiĢi anlamanın 

yolları vardır. Bunlardan biri de geçmiĢten günümüze kadar varlığını sürdüren tarihi 

yapıtlar, mimari, edebi yazılı belgelerdir. Bir kentin varlığı üzerinde yaĢayan 

konuklarından ibaret değildir. Kentin kimyası geçmiĢi ile ele alındığında toplumsal 

bellek sağlıklı Ģekilde oluĢur. Kentin geçmiĢe dayalı varlığı gerek coğrafi konumundan 

ve gerekse yaĢadığı dönemin ihtiyaçlarına karĢılık gelen varlıkları ile önem kazanır. 

Nikomedia HoĢgörü Fermanı günümüzde HoĢgörü Deklarasyonu (The Edict of 

Toleration) olarak bilinir ve Hıristiyanlara karĢı baskının sona erdirilmesinden öte 

tarihte ilk kez dini hoĢgörünün dile getirildiği belge olma özelliğine sahiptir. Nikomedia 

HoĢgörü Fermanı günümüzde çağdaĢ dünyada önemini koruyan dinler arası hoĢgörünün 

tohumlarını atarak hem Avrupa hem de dünya tarihinde önemli bir rol oynamıĢtır. 

Bireylerin dini inançlarında serbest olmaları, inançlarının gereklerini baskı altında 

kalmadan açıkça yerine getirebilmeleri ve bunun devletin koruması altında olması ilk 

kez Nikomedia HoĢgörü Fermanı ile mümkün olmuĢtur.  

.  Rönesans ve Reform Hareketleri sonucunda Avrupa imparatorlukları yerlerini 

ulus devletlere bırakmıĢ, kilisenin devlet ve toplum üzerindeki etkisi azalmıĢtır. Modern 

çağın önemli geliĢmelerinden biri düĢüncenin sekülerleĢmesi olduğu kadar, insanların 

dini inanç ve ibadetlerinde özgür kılınmalarının devletler tarafından güvence altına 

alınması olmuĢtur. Evrensel Ġnsan Hakları Beyannamesi bireylerin inanç ve ibadet 

özgürlüğünü temel insan haklarından biri kabul ederek, koruma altına almıĢtır. 

Bunun yanında, 20. Yüzyılın ikinci yarısında farklı gruplar, sadece birey 

haklarının değil grup olarak da insanların farklılıklarından kaynaklanan haklarının 

olduğunu öne sürerek, günümüze değin çok kültürlülük, çeĢitlilik, tanıma kültürü olarak 

nitelendirilebilecek yeni ve kapsamlı bir sosyal değiĢim baĢlatmıĢlardır. Kadın hakları, 

etnik grupların, azınlıkların hakları gibi sadece birey olarak tanınan hakların yeterli 
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olmadığı ve adalet sağlamadığından hareketle, grup haklarının, grup kültürünün, 

inançlarının, geleneklerinin, dillerinin tanınması ve güvence altına alınması yönünde 

olmuĢtur. Kısaca „kimlik politikaları‟ denilen ve yarım yüzyılı aĢkın bir süredir 

tartıĢılan olgu, hem sosyal bilimleri etkisi altına almıĢ hem de önemli toplumsal 

değiĢimleri beraberinde getirmiĢtir. Kadınlar kadın oldukları için özel haklara sahip 

olmaları gerektiğini, insan haklarının yeterli olmadığını, yasa önünde „aidiyetten 

bağımsız olarak eĢitliğin‟ adaletsizlik yarattığını iddia etmektedirler. Etnik, dini 

azınlıklar kültürlerinin, dillerinin, inanç ve geleneklerinin, tanınması, korunması, 

yaĢatılması, eĢit ve asli kabul edilmesini talep etmektedirler.  

Nikomedia HoĢgörü Fermanı „kimlik politikaları‟, „çok kültürlülük‟ taleplerinin 

doğduğu yer olarak Ġzmit‟i iĢaret etmekte, çok kültürlülüğün, dinler arası hoĢgörünün 

anavatanı olarak Anadolu‟yu göstermektedir. Ġzmit dünyanın ilk inanç özgürlüğü 

belgesine baĢkentlik yapmıĢ, Roma Ġmparatorluğu‟nun Hıristiyan azınlığı bu belge ile 

inanç özgürlüğüne kavuĢmuĢtur. 

Nikomedia HoĢgörü Fermanı, dinsel gerilim ve çatıĢmanın arttığı bir dünyada 

çok kültürlülüğün, barıĢ içerisinde bir arada yaĢamanın, dini tolerans ve hoĢgörünün 

Roma Ġmparatorluğu döneminden beri Osmanlı Ġmparatorluğu altında da bu topraklara 

özgü, bu coğrafyanın kültürüne içsel tarihsel bir miras olduğunun altını çizmektedir. 

Dinler, tarih arenasında her zaman politik ve ekonomik dengelerin eĢitliğinde ya 

da eĢitsizliğinde etkili olmuĢtur. Coğrafi konumları gereği nasıl daha değerli 

olabiliyorsa kentler ve ülkeler, dinlerde mevcut ülkeyi yahut kenti zenginleĢtirebilecek 

noktaya ulaĢmıĢtır tarihte. 

Hıristiyanlık geçmiĢte varlığını henüz yaymaya çalıĢtığı ilk yüzyıllarda oldukça 

kötü muamelelere katlanmak zorunda olmuĢlar kimi zaman ölümü tercih etmek zorunda 

kalan inanç sahiplerinin ölümüne yas bile tutamamıĢlar. 

Aslında bütün hak dinler geliĢimleri gereği kendisinden daha önce yaygın olan 

inanç tarafından çeĢitli zulüm ve iĢkencelere maruz kalmıĢlardır. Bugünün tarih 

konjonktüründe bile din olgusu belirleyici değil midir? Tarihi arenada geçmiĢten gelen 

din savaĢları ve çekiĢmeleri yüzyıllar boyunca da devam edecektir. Oysa bütün dinler 
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iyiliği, hoĢgörüyü ve merhameti savunmaktadır. Bütün dinler yoksullara yardımı, bir 

diğer inanç sahibine saygıyı öğütlemektedir. 

Roma Ġmparatorluğu uzun süre tarih arenasında bütün ihtiĢamı ile yer almıĢtır. 

Dolayısı ile sahip olunan baĢkentler bugün olduğu gibi o ülkenin ya da imparatorluğun 

en ihtiĢamlı yapılarına merkez inanç ve yönetim binalarına da ev sahipliği yapmaktadır. 

Nikomedia/Ġzmit sahip olduğu coğrafi özellikleri sebebi ve Avrupa ile Asya 

arasında köprü olan Ġstanbul‟a yakınlığı ile tarih boyunca önemli bir Ģehir olmuĢtur. Bu 

önem Roma Ġmparatorluğu döneminde olduğu kadar Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde 

de devam etmiĢtir. Marmara denizinin gerek gemi tersaneciliği gerekse ticaret alanında 

kilit noktada olma durumu içinde bulunduğu döneme katkı sağlamıĢtır. 

ÇalıĢmanın yine birinci bölümünde gayrimüslimlerin Osmanlıda güven içinde 

yaĢamıĢ olduklarını görmekteyiz. Öyle ki zaman zaman sahip oldukları imtiyazlar onları 

ticaret alanında Müslümanlardan daha önemli noktalara getirdiğini çeĢitli yazılı 

kaynaklarda da görmekteyiz. 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluĢu ve sonrasında da Ġzmit‟in milli mücadele 

desteği ve etkisi devam etmiĢtir. Ancak sürekli deprem ve yıkımlara maruz kalan kent, 

sahip olduğu kültürel mirası gün yüzüne çıkaracak çalıĢmalara ulaĢamamıĢtır.1930‟lı 

yıllarda SEKA Kâğıt Fabrikası‟nın inĢaatında tesadüfen ortaya çıkan heykeller ve çeĢitli 

kültür öğeleri olmuĢtur. Günümüze değin henüz sistemli kazı çalıĢmalarının 

yapılamıyor oluĢu üzüntü vericidir. Sadece Ġzmit kent merkezine bağlı yetmiĢin 

üzerinde arkeolojik sit alanı mevcuttur. Hiçbir arkeolojik çalıĢmanın olmaması Ģüphesiz 

bazı engelleri içinde barındırmaktadır. 

Nikomedia/Ġzmit ülkenin sanayi ve ticaret açısından önemli bir kenti olduğunu 

bilmekteyiz, Ġzmit kent merkezindeki yapılaĢmanın yoğun olmasının nedeni, Marmara 

Körfezi ve ona paralel giden tepeler arasındaki yerleĢim alanının sınırlı olmasıdır. 

Arkeolojik çalıĢmaların baĢlaması için kamulaĢtırılacak alanların maddi değeri oldukça 

büyüktür. Ancak kademeli olarak tasarlandığında ve devlet desteği ile çözülebileceği 

kesindir. 
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Roma Ġmparatorluğu‟na 46 yıl baĢkentlik yapan Nikomedia‟nın ihtiĢamlı olma 

ihtimali çok yüksektir. Elbette tarih boyunca yaĢanan depremler sarsıcı ve mevcut 

yapıları zedeleyici olmuĢlardır. Fakat aynı deprem bölgelerinde olmalarına rağmen 

kullanılan yapıların dayanıklılığı ortadadır. 

ÇalıĢmanın sonuç bölümünde konu genel hatları ile ele alınıp Nikomedia 

HoĢgörü Fermanı‟nın öncesinde Roma Ġmparatorluğu genel hatları ile anlatılmıĢtır. 

Ülkenin yönetim Ģekli, geliĢim süreci ve Hıristiyanlığın ortaya çıkması ile geliĢen dinsel 

sınıflaĢtırmalar ve ötekileĢtirmeler tarih içinde ele alınmıĢtır. 

Bu çalıĢma Roma imparatorluğuna 46 yıl baĢkentlik yapmıĢ kentin baĢkent olma 

süreci coğrafi dağılımla temellendirilerek anlatılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın diğer kısmında ise Hıristiyanlığın geliĢim süreci ele alınmıĢ 

karĢılaĢtıkları zorluklar ele alınırken geliĢen ve değiĢen süreçlerde, hayatın nasıl Ģekil 

değiĢtirdiği ve tarihsel olayların cereyanı anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 YaĢanan zulüm, baskı ve iĢkencelere karĢı direnen ve bunun için sayısız insanın 

öldürülmesi ve birçoğunun da ölümü tercih etmesi, din olgusunun, toplumları nasıl 

birbirine kenetleyerek aksine bir büyüme içine girildiği de anlatımlar arasındadır. Ġnanç 

özgürlüğü için MS 300‟lü yıllarda nasıl mücadeleler verildiği anlatılmıĢ ve dönemin 

Ġmparatorlarının koĢulları bu fermanla nasıl değiĢtirebildikleri anlatılmıĢtır.  

Bütün bu sonuç kısmı ve bu çalıĢma kapsamında yapılan derin analizler ıĢığında 

örnek olarak incelenen tarihsel süreç de olgusal tespitleri destekler niteliktedir 

HoĢgörü fermanının Nikomedia/Ġzmit‟te olması, kent için büyük bir tarihsel 

zenginliği ve ihtiĢamı getirmesi gerekirken ne yerel ne de ulusal bazda herhangi bir 

hareketliliğin olmaması ĢaĢırtıcı ve kaygı vericidir. 

Nikomedia HoĢgörü Fermanı‟nın toplum tarafından bilinmesi kentin toplumsal 

farkındalığını canlı tutarak bu yönde bir bilincin oluĢmasına da katkı sağlayacaktır. 

Kentte yapılan etkinliklerde konserler, doğa yürüyüĢleri, ödüllü Ģiir yarıĢmaları 

ve çeĢitli konferanslar düzenli bir sistematiğe bağlanarak ve yerel yönetimlerinde katkı 

sağlaması daha etkili olabilir. Bir derneğin mevcut kültürel etkinlikleri sahiplenmesi ve   
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kentin tarihsel hak ediĢi için mücadele vermesi devamlılık duygusunu zayıflatmaktadır. 

Kentin tarihine sahip çıkma bilincinin canlanması için yapılacakların yanında UNESCO 

(BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) gibi kurumların mevcut duruma 

dikkatinin çekilmesi için gerekli çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. 

Bugüne kadar yapılan sistemli ve devlet destekli bir çalıĢmaya olanak 

sağlanmadığı gibi geçmiĢte de yol yapımı, fabrika kurulumu gibi çalıĢmalar sırasında 

rastgele ortaya çıkan buluntular dıĢında geniĢ çaplı ve derinlemesine kazı çalıĢmalarına 

ihtiyaç vardır. Bu kazı çalıĢmaları yapılırsa kent tarihte bilinen bütün özellikleri ile 

ortaya çıkacak ve dönemi hakkında daha kesin ve gerçek cevaplar bulunabilecektir. 

Ayrıca oluĢacak çalıĢmalardan halkın bilgilendirilmesi toplumsal belleği farklılaĢtıracak 

ve halkın dikkatini de çekecektir. 

Nikomedia kenti Ģu an yaĢanılan yerleĢim birimleri altında kalmıĢtır. Sit alanı 

ilan edilmesine rağmen mevcut yapılanma izin verilerek devam etmektedir. Çözümün 

devlet destekli olacağından kuĢku duymamakla birlikte yine devletimizin kültür 

politikaları gereği gerekli karar ve kanunların çıkarılarak bu tarihsel mirasın ortaya 

çıkabileceği kaçınılmaz gerçektir. Tabi bu mevcut yerleĢim birimlerinin altında kalan 

antik Nikomedia çıkarma çalıĢmalarının yaĢayan ve mevcut yerleĢim biriminde olan 

halkımıza vereceği herhangi bir zararın olmaması gerekmektedir (Ross, A, a.g.m). 

Bu tarihsel doku içindeki kent içinde yaĢayan insanlar tarafından yeterince 

bilinmemekte ve bu bilincin oluĢmasına katkı sağlayacak etkinlikler de yeterince 

duyulamamaktadır. Toplumsal bilince katkı sağlayacak bu arkeolojik çalıĢmaların bir an 

önce sistemli hale gelerek uygun koĢullarda çalıĢmaya baĢlaması isteğidir. 

Sonuç bölümünde bu kısma kadar çalıĢmanın teorik kısmı içinde yapılan önemli 

tespitler, bulgular ve elde edilen olgusal yargılar özetlenmiĢtir. En önemli olanları ön 

plana çıkarılmıĢtır. Milano Bildirisi ile Nikomedia Bildirisi‟nin ana fikri olan dinler 

arası hoĢgörü fikrinin yapılacak etkinliklerde de uluslararası katılımın geniĢ çapta 

planlanıp yapılmasına olanak sağlanması isteğidir.  

Bu çalıĢmada yapılan araĢtırmalar ve değerlendirmeler sonucu; Ġzmit‟in HoĢgörü 

Kenti olarak tanınması ve ulusal çapta bunun için gerekli olan ilgin oluĢturulması 

çabasıdır.  
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Ġzmit sanayi kenti olarak Kocaeli Sanayi odasının verilerine göre de Kocaeli‟ 

deki sanayileĢmenin boyutu ülke çapındaki sanayinin önemli bir kısmını 

oluĢturmaktadır. Ġzmit‟teki sanayinin de yüzde yirmi yedisini kimya sanayi 

oluĢturmaktadır. Kullanılan elektrik enerjisi yine ülke genelinin yüzde onunu 

oluĢturmaktadır. Tüm bunların dıĢında turizmde ileri düzeye gelebilecek geçmiĢe ve 

kültürel mirasa sahiptir. 

Nikomedia HoĢgörü Fermanı ve kentin sahip olduğu tarihsel miras tüm 

gerçekliliği ile bilinmektedir. Sorun halkın yeterince bilgi sahibi olmayıĢı ve gerekli 

çalıĢma ve ilginin gösterilmeyiĢidir. Dilerim duyarlılık oluĢmasına iliĢkin çalıĢmalar 

hızlı ve sistemli Ģekilde ilerleyecektir. Kent sahip olduğu mirasa hak ettiği ölçüde 

kavuĢacaktır.   
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                                                          EK’LER 

Ek 1 

 

KOCAELĠ ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRÜ ERCAN YAMEN ĠLE RÖPORTAJ 

 

E.S. Koçyiğit: Sayın Ercan Yamen Kocaeli‟nde göreve ne zaman baĢladınız? 

E. Yamen: 1981 yılında babamın memuriyeti nedeni ile Kocaeli‟ne geldik ancak ben 

1997 yılında Ġl Kültür Müdürü olarak görevime baĢladım. O günden bu yana aynı 

kurumda çeĢitli kademeler de görevimi yaptım, devam ediyoruz. 

E.S. Koçyiğit: 1981 yılından beri Kocaeli‟nde oturduğunuzu ve bu kamu görevini 

yerine getirdiğinizi söylediniz. Bu sanayi kentinde kültür il müdürü olmak nasıl bir 

duyguydu? 

E. Yamen: Kocaeli sanayi kenti olarak bilinen bir kenttir. Fakat ben Kocaeli‟nin kültür 

anlamında da derinlikli bir kent olduğu bilgisine sahiptim. Özellikle Roma 

Ġmparatorluğu‟na 45 yıl baĢkentlik yapmıĢ bir kentin bu kültürün izlerini taĢımaması 

olanaksızdı. 

E.S. Koçyiğit: Bize biraz Kocaeli müzeleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 

E. Yamen: Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Kasr-ı Humayun-Saray Müze, 

TCG Gayret Gemi Müzesi, TCG Hızır Reis Müzesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi 

Atatürk ve Redif Müzesi, Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi olmak üzere 

çeĢitli dönemlere içindeki eserler ile tanıklık eden toplam yedi büyük müzemiz vardır. 

E.S. Koçyiğit: Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi hakkında Roma dönemine de 

ıĢık tuttuğu için biraz daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Ne zaman açıldı? Kaç eser 

var?  Ziyaretçi sayısı nedir? 
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E. Yamen: Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Roma dönemi ve Osmanlı 

dönemine ait tarihi eserlerin sergilenmesinin dıĢında paleolitik, Helen ve Bizans 

Ġmparatorluğu dönemlerine ait eserler de bulundurmaktadır. 

E.S. Koçyiğit: Ne zaman faaliyete geçti ve daha öncesinde eserler nerede 

sergileniyordu? 

E. Yamen: ġu anda bulunduğu yer 1910 yılında Alman Mimar Otto Ritter tarafından 

tasarlanarak tamamlanmıĢtır. Ancak 2004 yılında yeniden bir yapılanma sürecine 

geçerek 2007 yılında bugünkü yerine kavuĢmuĢtur. BeĢ dönüm bir arazi üzerinde çık 

hava sergi niteliğinde çeĢitli heykel ve tarihsel temaların bahçesinde sergilenmektedir. 

Bunların yanı sıra konferans salonu ve kafeteryaları da mevcuttur. Müze, 1.965 

arkeolojik, 1.549 etnografik nesne ve 5.155 madeni paradan oluĢmaktadır. 

Bundan önce Ģehir merkezine 250 metre mesafede bulunan Saatçi Ali Efendi Konağı 

kullanılmaktaydı. Fakat alanın uygun olmayıĢından bahçede sergilenebilen büyük 

parçalar Kasr-ı Humayun –Saray Müzesi‟nin bahçesinde sergileniyordu 

E.S. Koçyiğit: Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yılda ortalama ne kadar 

ziyaretçiye sahiptir? 

E. Yamen: Yıllık ortalama 15000‟ün üzerinde ziyaretçisi olan müzemiz, bu sayının çok 

üstünde ziyaretçiye de kavuĢacaktır yakın tarihimizde. Duyurulara rağmen bunun yeterli 

olduğunu düĢünmüyoruz. Bu alandaki çalıĢmalar hızla devem edecek ve daha fazla 

ziyaretçiye kavuĢacağına inancımız tamdır. Az önce sayılarını verdiğim eserlerin 

adetlerine daha önce Kocaeli‟nde müze yokken Ġstanbul Etnografik Müzesine 

gönderilen eserler de Ġstanbul‟da sergilenmeye devam etmektedir. 

E.S. Koçyiğit: Sayın Ercan Yamen, sormak istediğim önemli sorum Ģu olacak. Bugüne 

kadar yapılan buluntu kazıların sistemli bir kazı biçimine geçilmesine iliĢkin engeller ve 

sıkıntılar nelerdir? 

E. Yamen: Bakın çok karıĢık bir durum. Öncelikle bildiğiniz gibi Kocaeli kent merkezi 

deniz ile tepeler arasında sınırlandırılmıĢ bir dar yapı içinde yaĢamaktadır. GeçmiĢ 

medeniyetlerin oldukça fazla olabileceğini biz biliyoruz ancak kimi inĢaat temellerinde 

ortaya çıkan buluntu eserlerin kazıya devam edebilmesi için bile yargı süreci 

kamulaĢtırma ve alanın yerleĢim yeri içinde olması oldukça zorlayıcı durum teĢkil 
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ediyor. Burada yapılan kent arkeolojisidir. Bu çoğu kez Ģehir merkezinde olduğu 

anlamına geliyor. Eğer bağımsız ya da yerleĢim yerlerinin dıĢında olsa dediğiniz gibi 

hemen çalıĢmalara baĢlamamanın bir nedeni yok. Ancak yaĢayan bir doku içerisinde 

hareket kısıtlaması ve yasal izin süreleri çok önemli bir bekleme durumu meydana 

getiriyor. Kaldı ki bir çok çıkan eser taĢınmaya müsait olamadığından çoğu kez çıkan 

yer eğer uygunsa kamusal alan olması yönünde gerekli izinlerin alınıp bulunduğu yerde 

korumaya alabiliyoruz. Arkeolojik sit alanlarının çoğu kiĢilere ait tapulu yerler. Bu 

durum biraz önce bahsettiğim süreçlerin uzamasını meydana getiriyor. 

E.S. Koçyiğit: Bu kadar değerli bir geçmiĢi olan Kocaeli neden hak ettiği kültür 

turizmine sahip değil? 

E. Yamen: Kocaeli tarihsel doku anlamında gerçekten değerli bir kent, bu durumun ön 

planda olmamasının çeĢitli sebepleri var elbette. Birincisi çok önemli bir sanayi kenti. 

Türkiye‟deki sanayi çarkının önemli diĢlileri bu kentte bulunmaktadır. Bu durum ciddi 

bir ticari hareketlilik ve iĢçi yoğunluğu demektir. Ġkincisi yine sanayi kenti olmasından 

ötürü sürekli bir göç alma durumu var yani nüfus hareketliliği de çok fazla. Bir diğer 

neden ise yeterli ilginin oluĢabilmesi için tanıtımın karĢılığını bulamamıĢ olması. Biz bu 

konuya dikkat çekmek için konuya iliĢkin dernek vakıf ve belediyelerimizle ortak 

çalıĢma içerisindeyiz. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu konuya iliĢkin 

önemli adımlarda Belediyelerimiz tarafından atılacaktır. 

E.S. Koçyiğit: Nikomedia HoĢgörü Fermanı‟nın Kocaeli için nasıl bir etkisi var sizce 

ve yeterince biliniyor mu? 

E. Yamen: Nikomedia HoĢgörü Fermanı‟nın kentimizin tarihine iliĢkin çok önemli bir 

yeri vardır. Dinler arası ilk hoĢgörü fermanının Nikomedia‟da olması onur vericidir. 

HoĢgörü dünyanın ihtiyacı olan en önemli kavramlardan biridir. Özellikle dinlerin 

birbirlerine karĢı olmazsa olması hoĢgörüdür. SavaĢlar, açlık ve diğer tüm sıkıntıların 

temelinde de hoĢgörüsüzlük vardır. Roma Ġmparatorluğu‟nun Hıristiyanlara karĢı 

yaptıkları zulüm karĢısında bu fermanın verilmesi çok önemli bir baĢlangıçtır dünya 

tarihinde. Fakat bu fermana iliĢkin kentimizde yapılan doğa yürüyüĢleri, yarıĢmalar ve 

kısmen yetersiz çeĢitli tanıtımlar yeterince halka ulaĢamamıĢtır. Katılımların daha geniĢ 

katılımlarla yapılması gerekmektedir. Özellikle KYÖD (Kocaeli Yüksek Öğrenim 

Derneği)‟ün yayıncılıkta verdikleri destekler, Art Nikomedia derneğinin yarıĢmaları 
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etkinlikleri oldukça fazladır. Çekül Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve 

Tanıtma Vakfı) Kocaeli temsilcisi Sayın Numan GülĢah‟ın katkıları çok önemlidir. 

E.S. Koçyiğit: Bunlar yeterli değil midir? 

E. Yamen: Hayır, yeterli değildir. Nedeni ise Kocaeli oldukça hareketli bir kenttir. 

Sanayi çarkları içinde, yoğun giden sosyal yaĢamın kaygan zemini bu tip etkinlik ve 

duyuruların kısıtlı bir çevre tarafından haberdar olmasına yetebiliyor. Genel halk adına 

bu biliniyor mu derseniz kesinlikle hayır derim. 

E.S. Koçyiğit: Kocaeli‟nde Nikomedia HoĢgörü Fermanı‟nın bilinmesine iliĢkin daha 

fazla neler yapılabilir? 

E. Yamen: Vakıf ve derneklerin yanı sıra Kocaeli Büyük ġehir ve Ġzmit Belediye‟sinin 

daha fazla destek vermesi gerekir ki vereceklerine de inancım tamdır. ĠletiĢim araçları 

aracılığıyla konuyla ilgili yürüyüĢ, yarıĢma, konser gibi aktivitelerin duyurularının daha 

geniĢ kitlelere ulaĢmasını saplamaktır. Yine ilgili dönemlere ait heykel, rölyef ve anıt 

gibi geçmiĢ dönemleri anımsatan sanat eserlerinin kentin belirli yerlerinde sergilenmesi 

gerekir. Çünkü görmek anımsamaktır, anımsamak bilmektir ve bilmek ise belleği 

oluĢturur. 

E.S. Koçyiğit: Sizce Toplum belleğine, geçmiĢ medeniyetlerin kültürel varlıkları ve 

HoĢgörü Fermanı faydası olacak mıdır?   

E. Yamen: Toplum belleği dediğimiz Ģey o kentin geçmiĢi, sahip olduğu değerlerin 

bilinmesi ve içinde yaĢayan insanların bunun farkında olmaları demektir. Örneğin 

KurtuluĢ SavaĢımız örnek alalım hepimiz bunun farkındayız. Tarih kitaplarından ve bu 

kıymetli vatanın değerlerini biliyoruz. Fakat bunu anlatan bir görselin, örneğin top 

taĢıyan askerlerin ve savaĢ ve zaferi anlatan heykellerin etkisini düĢünelim. Büyüyen 

çocuklar bunu görecek, öğrenciler, yabancılar, günlük hayatın içinden yer alan bu tür 

durumlar ister istemez orada yaĢayan insanların belleklerinde yer edecektir. ĠĢte bu 

örnekten yola çıkarsak kentin sahip olduğu geçmiĢ medeniyetlere ait değerlerin daha 

bilinir ve daha öne çıkan pozisyonda burada yaĢayan insanların bilgi ve bilincine girmiĢ 

olması önemlidir. 
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E. S. Koçyiğit: HoĢgörü Fermanı‟nın kent kültürüne etkisinin dıĢında turizme de katkısı 

olacak mıdır? 

E. Yamen: HoĢgörü Fermanı‟nın etkileri olumlu olacağını biliyoruz. Ancak bir diğer 

konu turizmde ise katkıları daha da büyük olacaktır. Kocaeli, sanayi kentidir. Özellikle, 

Türkiye‟nin geliĢim dönemlerinde önemli bir lokomotifidir. Fakat bugüne kadar 

yeterince gün yüzüne çıkamamıĢ eski medeniyetlerin izlerine bu denli sahip olan kent 

hak ettiği yerde değildir ne yazık ki. Yapılan çalıĢmalar ve belediyelerimizin de istek ve 

destekleri ile ve bizim de kurum olarak katkılarımızla inanıyorum ki önümüzdeki 

dönemlerde güzel bir noktaya gelecektir. 

KonuĢmamızın baĢlarında bahsettiğimiz çeĢitli sıkıntılar vardır fakat aĢılmayacak 

sıkıntılar değildir. Dünyanın barıĢa, hoĢgörüye her zaman ihtiyacı vardı olacaktır da. 

Nikomedia HoĢgörü Fermanı‟nın ilan edildiği kent olan Kocaeli, gerekli çalıĢmaların 

yapılarak sanayi de olduğu kadar turizmde de iyi yerlere geleceğine inanıyorum. 

E.S. Koçyiğit: Röportaj için çok teĢekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Ek 2 

 

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) KOCAELĠ 

TEMSĠLCĠSĠ NUMAN GÜLġAH ĠLE RÖPORTAJ 

 

E.S. Koçyiğit: Numan Bey Kocaeli‟nde gerek vakfınızın fakat gerekse Ģahsınız adına 

yaptığınız çalıĢmaları basından takip ediyoruz. Sormak istediğim soru Ģu; Nikomedia 

Fermanı‟nın ve buna bağlı olarak Ġzmit‟te arkeolojik çalıĢmaların sistemli ve 

araĢtırmaya yönelik olmamasının nedenleri nelerdir. 

N. GülĢah: Kente sadece ÇEKÜL Vakfının değil, KYÖD Derneği‟nin de katkıları 

oldukça fazla olmuĢtur. Gerek yaptığımız organizasyonları mekânsal olarak sahiplenme 

ve gerekse herhangi bir haksızlık durumunda tüm olanakları ile bu tarihi mirasın ortaya 

çıkması için ciddi çalıĢmalar sürdürmüĢtür, sürdürmektedir. Yine Kocaeli Üniversitesi 

Arkeoloji bölüm Hocalarımız Özellikle sevgili Prof. AyĢe Çalık Ross Ġzmit‟in bu 

tarihsel dokusunu koruma mevcut bilgiler ıĢığında araĢtırma ve kazılara yönelik 

çalıĢmaların baĢlaması ve sistemli hale gelmesi için yazınsal ve sosyal düzeyde verdiği 

emek kayda değerdir. 

E.S. Koçyiğit: Nikomedia HoĢgörü Fermanı için Ġtalya‟ya da davet edildiniz sanırım. 

Biraz bunu konuĢabilir miyiz? 

N. GülĢah: ÇEKÜL Vakfı olarak biz bu mevcut durumu kendimize görev edindik. 

Dünya Ģairi Sayın Özkan Mert adına 2011 yılından bu yana HoĢgörü ve Tolerans 

Ödüllerinin dağıtıldığı bir törenle her yıl kutlanmaktadır. Ġtalya„ya dört kez davetli 

olarak Milano Fermanı‟nın kutlamalarına ve çeĢitli etkinlik ve sempozyumlara katıldım. 

Fakat orada devlet destekli ve çok geniĢ çaplı konferanslar ve kutlamalar yapılmaktadır. 

Biz ise sahip olduğumuz zenginliğin, kültürel zenginliğin farkında bile değiliz. 

E.S. Koçyiğit: HoĢgörü Fermanı‟nın kentimizde düzenlenen etkinlik programı 

kapsamında baĢka neler yapılmaktadır? 
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N. GülĢah: Art Nikomedia Derneği Art Carnuntum Projesinin Türkiye ayağıdır. Her yıl 

bu proje kapsamında çeĢitli etkinlikler düzenlenmekte ve daha geniĢ katılımların 

sağlanması için çeĢitli aktiviteler yapılmaktadır. 

E.S. Koçyiğit: Peki bunlar yeterli mi sizce? 

N. GülĢah: Ulusal ve yerel basın ve televizyon gibi halka kesin ve dolaysız ulaĢma 

kanallarının daha aktif kullanımı Ģarttır. Çünkü dergi ve broĢürlerle duyurmaya 

çalıĢtığımız etkinlikler belli bir insan kitlesine ulaĢmaktadır. Fakat televizyon ve ulusal 

haber kaynakları bunu saniyeler içinde gerçekleĢtirebilir. 

E.S. Koçyiğit: Halkın duyması neden bu kadar önemli bu devletin vereceği karar ve 

desteklerle ilerlemeyecek midir? 

N. GülĢah: Halk nerede yaĢadığının farkında değil. Yapılacak bağımsız bir anket 

çalıĢmasında yapılan tüm etkinliklere rağmen yüzde birinin bile haberi olduğunu 

sanmıyorum. Kentlerin bilinçleri ve bellekleri vardır ancak yıllarca verilmemiĢ bir 

bilginin bilinç oluĢturması beklenemez elbette. Çoğu yerleĢim biriminde oturan 

insanımız sit alanında neden oturduğunu ve neyi ifade ettiğini bile bilmiyor bu onların 

suçu değil elbette. 

E.S. Koçyiğit: Fermanın önemini bize biraz siz anlatabilir misiniz? 

N. GülĢah: Bakın bugün dünyada olup biten bütün çirkinlikler, açlıklar ve savaĢlar 

temelde insanların birbirine gösteremedikleri tolerans ve hoĢgörüsüzlükten 

kaynaklanmaktadır. Dinler arasında gün geçmiyor ki biri bir diğerine kendi dinini 

korumak için leke atmasın. Dünya basını din terörü üzerinden nemalanıyor. Bu 

topraklarda 1708 yıl önce bir hoĢgörü örneği olarak akan kanın durması kiĢilerin bir 

diğerine saygı duyması ve hatta ülkelerin kendi içlerindeki azınlıklara saygı duyması 

gerektiğini anlatan resmî belge hazırlanıp sunulmuĢ. Bence bu dünya için bile değerli 

bir durumken, bunun kentimizde olması bizler için ayrıcalıklı bir onur ve sevinçtir.  
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ġekil 6. 1 Nikomedia HoĢgörü Anıtı 
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E.S. Koçyiğit: Ġzmit‟te Nikomedia HoĢgörü Fermanı anıtının yeterli olduğunu 

düĢünüyor musunuz? 

N. GülĢah: Yeterli olmadığını elbette biliyoruz. Hatta halkın bu anıtın ne olduğuna dair 

en ufak bilgi sahibi olmadığını da biliyoruz. Ancak gerekli altyapı çalıĢmalarının 

yapılarak kente ve fermana yakıĢır heykel anıt yapma düĢüncemiz var. Ancak bunu 

karĢılayacak belediye ve iĢ insanlarından   destek talebimiz olacaktır. 

E.S. Koçyiğit: Bir de iĢin Ġzmit tarafı var değil mi? 

N. GülĢah: Evet elbette bir de Ġzmit tarafı var düĢünebiliyor musunuz 46 yıl baĢkent 

olan bir kent dünyada onlarca örneği olan Roma, Milano gibi kentlere kıyasla ne kadar 

geride olabilir? Elbette Ġzmit‟in altında yatan cevher belki de örneği çok az olan tarihi 

güzelliklerle dolu. Kazdığınız neredeyse her alanda bir buluntuyla karĢılaĢmamanız 

iĢten bile değil. Ama ne yazık ki bunlar ciddi çalıĢmalar ve bakanlık düzeyinde 

olmayınca sadece bizim gibi birkaç kurumun takibinde kalıyor bu nedenle çok üzgünüz. 

E.S. Koçyiğit: Son olarak söylemek istediklerinizi alabilir miyiz? 

N. GülĢah: Bakın kentlerin dili vardır, tıpkı doğanın bir dili olduğu gibi. Ben Ġzmit‟i 

dili bağlanmıĢ ve sessizliğe mahkûm edilmiĢ bir kent olarak görüyorum. Fakat mutlaka 

bir gün Ġzmit sanayi kenti olarak sahip olduğu prestijli duruma dünya kültürlerine ev 

sahipliği yapan kentler gibi hak ettiği güzelliği yakalayacaktır. Buna yürekten inanıyor 

ve insanımızı buna sahip çıkmaya davet ediyorum… 

E.S. Koçyiğit: Çok teĢekkürler bu görüĢme için. 
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