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‘‘Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır.   
İçerik tamamıyla Kültür Rotaları Derneği sorumluluğu altındadır 
ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.’’
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Avrasya Yolu, Roma’dan Bari’ye, Balkan-
lar ve İstanbul üzerinden, Akdeniz kıyısın-
daki Demre’ye (Myra) uzanan bir yürüyüş 
yolu ağıdır. Yürüyüş ve bisiklet rotalarından 
oluşan bu uluslararası kültür rotası, Bitinya, 
Frig, Pisidya ve Likya dönemlerinin yanı sıra 
Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukla-
rından kalan antik yol ağlarını izlemektedir. 
Dolayısıyla, rotanın temasını, farklı dönem-
lere ait eski yollar ile bu yollar üzerinde ve 
yakınında bulunan somut ve somut olmayan 
kültür mirası oluşturmaktadır.

Avrasya Yolu’nu oluşturan kültür rotaları 
şunlardır: 

Likya Yolu  Hoşgörü Yolu
Aziz Paul Yolu Sultanlar Yolu
Frig Yolu  Via Egnatia
Mysia Yolları               Via Francigena del Sud
Evliya Çelebi Yolu   

avrasyayolu

AVRASYA YOLU

viaeurasia_avrasyayoluwww.avrasyayolu.org
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proje ve paydaşları
Avrasya Yolu kültür rotası, Türkiye’deki kültür rotaları-

nın yapımı, bakımı ve tanıtımından sorumlu bir STK olan 
Kültür Rotaları Derneği (KRD) önderliğinde yürütülen bir 
dizi Avrupa Birliği projesinin çıktılarından biridir. Bu yol-
culuk, 2016 - 2017 yılları arasında ‘Sivil Toplum Diyaloğu 
IV’ adlı hibe programı kapsamında yürütülen ‘Avrupa’dan 
Türkiye’ye Yürüyoruz’ projesi ile başlamıştır. Kültür Ro-
taları Derneği, bir yıl süren bu projeyi, merkezi İtalya’da 
bulunan Avrupa Via Francigena Birliği (EAVF) ortaklığın-
da yürütmüştür. Projede yer alan diğer iştirakçi kurumlar 
ise Likya Yolu üzerindeki Demre Belediyesi, Aziz Paul 
Yolu üzerinde bulunan Eğirdir Belediyesi ve Evliya Çe-
lebi Yolu üzerinde yer alan İnegöl Belediyesi olmuştur. 
Projenin başlıca amaç ve çıktıları arasında; Türkiye ve 
Avrupa’daki STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliğinin 
sağlanması; sınır ötesi kültür rotası marka, pazarlama 
ve iletişimindeki Türkiye ve Avrupa Birliği yaklaşımlarının 
entegrasyonu; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer 
paydaşlara kültür rotalarının anlaşılması, uygulanması 
ve yönetimi konularında destek olunması; mevcut rota-
ları kullanarak Via Francigena olarak bilinen ve Avrupa 
Konseyi tarafından tescil edilmiş olan kültür rotasını Tür-
kiye’ye uzatmaya yönelik ilk adımların atılması yer al-
mıştır.

2019 - 2020 yıllarında yürütülen ve bu projenin deva-
mı niteliğinde olan ‘Avrasya Yolu’nda Yürüyüş’ projesi ise 
aynı AB hibe programının beşinci döneminde hayata ge-
çirilmiştir. KRD ve EAVF’nin yanına bu kez üçüncü ortak 
kuruluş olarak Yunanistan’da bulunan Çevrenin İzini Sür 
Derneği (TYE) eklenmiştir. Bu projenin iştirakçi kurum-
ları arasında ise Nilüfer Belediyesi (Mysia Yolları), İzmit 
Belediyesi (Hoşgörü Yolu) ve Edirne Belediyesi (Sultan-
lar Yolu) eklenmiştir. Bu projenin ana amacı ise Avrasya 
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Yolu’nun, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Programı ta-
rafından tescil edilmesi olmuştur ve proje süresince çok 
çeşitli tanıtım faaliyetleri ile farklı konularda toplantı ve 
konferanslar düzenlenmiştir. Avrasya Yolu Yönetim Ko-
mitesi ve Akademik Komite tarafından hazırlanan dosya 
ve planlar ile 2020 yılında Avrupa Konseyi’ne başvuru 
yapılacak ve kabul edildiği takdirde İtalya’nın Roma ken-
tinden Antalya’ya uzanan bu uluslararası güzergah da 
Avrupa Konseyi etiketiyle sürdürülebilir turizm pazarın-
daki yerini alacaktır.

Sivil toplum ve yerel yönetim arasındaki iletişim ve iş-
birliğinin, kırsal kalkınmaya hizmet eden bu tarz proje-
lerle kuvvetlenerek artması için çalışmaya devam ediyo-
ruz. Bu kapsamda, Avrasya Yolu üzerinde yer alan diğer 
belediye, STK, kulüp ve bireyleri de, bu rotanın yöneti-
minde söz sahibi olması için, yeni kurulan Avrasya Yolu 
Birliği’ne katılmaya davet ediyoruz…

Kültür Rotaları Derneği
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önsöz 
Ülkemiz, binlerce yıl birçok medeniyetlere ev sahipliği 

yapmıştır. Antik çağlardan günümüze kadar, birçok dev-
let kurulmuş, pek çok uygarlığın temeli Anadolu toprak-
larında atılmıştır. 

Anadolu’nun her köşesinde bir tarih yatmaktadır. Zen-
gin tarihsel eserler geçmişteki yaşam ve uygarlıklar hak-
kında günümüze bilgiler taşımaktadırlar. Bugüne kadar 
her döneme ait birçok tarihsel eser ve bilgi ortaya çı-
karılmış olsa da hala çok önemli bir bölümü yer altında 
araştırılmayı ve bulunmayı beklemektedir.

Astakos’tan Nikomedya’ya, Roma’dan Bizans’a, Sel-
çuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet Dönemi’ne kadar 
pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve pek çok kıy-
metli mirası bünyesinde barındıran İzmit de bu anlamda 
dünya tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. 

Yüzyıllar boyunca önemli yerleşim ve ticaret merkezi 
olan İzmit tarihinin, sadece Türkiye’de değil tüm dünya-
da tanınması ve gerektiği değeri bulması yalnızca İzmit 
için değil, dünya için de büyük kazanım olacaktır. 

Tarihimize verdiği önemi, “Bir vatanın sahibi olmanın 
yolu, o topraklarda yaşamış tarihi olayları bilmek, doğ-
muş uygarlıkları tanımak, sahip olmaktan geçer” sözle-
riyle dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ga-
yesine sahip çıkmak azminde olacağız. 

Türkiye’deki yirmi bir kültür rotasının oluşumu, bakı-
mı, korunması ve tanıtımından sorumlu olan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tavsiyesiyle kurulan Kültür Rotaları 
Derneği (KRD) tarafından Avrupa Via Francigena Birliği 
(EAVF) ve Yunanistan’daki Çevrenin İzini Sür Derneği 
(TYE) ortaklığında, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 



Avrasya Yolu 11

tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Progra-
mı kapsamında ‘Avrasya Yolu’nda Yürüyüş’ projesinde 
yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Avrasya Yolu olarak bilinen ve İtalya’nın Bari kentin-
den Antalya’nın Demre ilçesine kadar uzanan yeni bir 
yürüyüş güzergâhının, ülkeler arasındaki işbirliği güç-
lendirmekle kalmayıp, Avrupa Konseyi tarafından tes-
cillenmiş yeni bir sürdürülebilir turizm ürünü yaratacak 
olan bu projenin bir parçası olduğumuz için memnuniyet 
içerisindeyiz. 

Geçmişi bugüne, bugünü ise yarına taşıyacak Avrasya 
Yolu’nu bizlere sunan ve şehrimizin gizli kalmış güzel-
liklerini en güzel şekilde ortaya koyan bu kitabın hazır-
lanmasında emekleri olan tüm kültür aşığı dostlarımıza 
kentimin değerli sakinleri adına sonsuz teşekkür ediyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Av. Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı
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Deniz BADEM: Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Jeofizik Mühendisliği’ne 1996’da giren Deniz Ba-
dem, alanıyla ve inşaat sektörüyle ilgili farklı şirketlerde 
yöneticilik yaptıktan sonra, 2014 yılında kendi firmasını 
kurarak çalışmalarına devam etmektedir. 2000’li yıllar-
dan beri kısa ve uzun yürüyüş faaliyetleri, serbest dalış, 
tırmanış ve uzun yürüyüş gibi sporlarla ilgilenmektedir. 
Kocaeli bölgesinde otuz yediye yakın yürüyüş parkurunu 
yürüyerek bu yollarla ilgili çeşitli makaleler yazdı. 2016 
Yılında Likya Yolu’nu, Evliya Çelebi Yolu’nun bir bölümü-
nü ve Trans Mysia Yolu’nu; Karia Yolu ve Frig Yolu’nu 
yürüdü. Kamp ve uzun yürüyüşler konusunda deneyimli-
dir. Tarih, felsefe, arkeoloji ve antropoloji alanları ile ilgi-
lenmektedir. 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji 
bölümünde lisans eğitimine başladı. ‘Bithynia Bölgesi 
Yürüyüş Yolları’ üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Kadem DURAN: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mi-
marlık Akademisi Elektrik Mühendisliği bölümünü 1982 
yılında bitirdi. Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlü-
ğü’nde Teknik Sorumlu olarak çalıştı. 1986 yılında İstan-
bul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nü, 1990 yılın-
da Marmara Üniversitesi İstatistik ve Kantitatif Araştırma 
Enstitüsü’nü, 1998’de de İstanbul Teknik Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü’nü bitirerek işletme, bilgisayar ve 
elektronik dallarında yüksek lisans yaptı. Beş bin metre-
nin üzerinde Türkiye’de Ağrı, Gürcistan’da Kazbek, Rus-
ya’da Elbruz Dağı tırmanışları yaptı. Yirmiye yakın sivil 
toplum kuruluşuna katkı sunan Kadem Duran, emekli ol-
duktan sonra tarih, doğa ve kalkınma üzerine yaptığı ça-
lışmalara ağırlık verdi. İzmit - İznik arasındaki ‘’Hoşgörü 
Yolu’’ adı verilen kültür rotasının Türkiye’de ve dünyada 
bilinirliğini sağlama ve Samanlı Dağları’nın florasını bel-
geleyerek kayıt altına alma çalışmalarını sürdürmektedir.

hoşgörü yolu ekibi
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Murat SİPAHİOĞLU: Ege Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1997 yılında 
mezun oldu. Aynı yıl, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretme-
ni unvanı ile Mardin’e  atandı. Bu kentte görev yaptığı 
yıllarda Yediveren Müzik Grubu’nun ve Nusaybin Eğitim 
Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Bu Müzik ve 
tiyatro gruplarıyla birlikte konserler ve oyunlar sergiledi. 
Mardin’de geçirdiği yıllarını 2012 yılında basılan düşsel 
bir anlatımla kaleme aldığı öykülerle ‘’Mardin Düşleri’’ 
adlı kitapta anlattı. Kocaeli’nde Aydili Sanat dergisinde 
dil denetmenliği görevini üstlendi. Yine bu dergide şiirleri 
ve yazıları yayımlandı. Müzikal anlamda konser ve stüd-
yo çalışmalarına da devam etmekte, çeşitli sanatçılara 
ney, bağlama ve yaylı tamburla eşlik etmektedir. 

Erdem ÇAKIR: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve 
Spor Yüksek Okulu Rekreasyon bölümüne 2000 yılın-
da giren Erdem ÇAKIR, öğrencilik hayatında çeşitli doğa 
sporu firmalarında Rafting Rehberliği görevi yaptı. Üni-
versite hayatı ile birlikte kısa ve uzun doğa yürüyüşleri, 
kampçılık vb gibi doğa sporlarına yöneldi. 2006 yılında 
üyesi olduğu Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin 2016 
yılında Yönetim Kurulu Üyeliği görevine gelerek sosyal 
sorumluluk projeleri içerisinde yer almıştır. Hoşgörü Yolu 
Kurucu Ekibi içerisinde yer almış ve Avrasya Yolu’nun 
Kocaeli Bölgesindeki çalışmalarında yer almaya devam 
etmektedir. 2019 yılında kurulan Rekreasyon Terapisi ve 
Uzmanları Derneği’nin kurucu Yönetim Kurulu üyelerin-
dendir. KYÖD ve REKTUD gibi sivil toplum örgütlerinde 
yer alarak topluma sanat, spor ve doğa konularında fay-
dalı olmaya çalışmaktadır.

Furkan YAVUZ: Kocaeli Üniversitesi İktisadi Ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme bölümüne 2013 yılında girdi. 
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2014’li yıllardan beri kısa ve uzun yürüyüş, basketbol, 
doğal yaşam ve kamp gibi sporlarla ve aktivitelerle ilgi-
lenmektedir. Kocaeli bölgesinde yirmiye yakın yürüyüş 
parkurunu yürüdü. Evliya Çelebi Yolu’nun ve Via Fran-
cigena rotasının bir bölümünü ve Trans Mysia Yolu’nu 
yürüdü. Kamp ve uzun yürüyüşler konusunda deneyim 
sahibi. Ayrıca amatör olarak demircilik ve bıçak yapımı 
ile uğraşmaktadır.

Can Uçar, Fırat Noyan, Mahmut Karahan, Esin Çakır, 
Seda Badem, Tatiana Muhadov, Burak Tuncay, Erdinç 
Ergün, Nazlı Demirtaş, Seyda Kesikoğlu, Sibel Noyan, 
Özlem Sipahioğlu, Serkan Metin, Aslı Metin, Bahadır 
Çakmakçı, Melek Sipahioğlu.

Görsel :  Kayın Ormanı Çift l iğ i
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teşekkürler
Hoşgörü Yolu, birçok kişinin katkısı ile hayata geçirildi. Proje-

ye farklı şekilde birçok kişinin katkısı olmuştur ve olmaya devam 
etmektedir.

İlk teşekkürü, 1992 yılında bu yolu yürüyen Süleyman Bosta-
noğlu ve 2012 yılında bize yürüyüş arkadaşı olan Murat Tosun ve 
Yusuf Mandıra hak ediyor. Daha sonra, bu heyecanımıza ortak 
olan ve yürüyüşler planlayan  BADOSK Başkanı Cengiz Dülge ve 
Hoşgörü Yolu düşüncemizi taşıyan Kervan Doğa Kulübü Başka-
nı Erdoğan Uzun ile Nurten Aktaş’a içtenlikle teşekkür ediyoruz. 
Hoşgörü Yolu düşüncemizi projeye dönüştürme ilhamını veren 
Frig Yolu projesini hayata geçiren Hüseyin Sarı’ya, Sultanlar Yolu 
Koordinatörü Sedat Çakır’a, Likya Yolu kurucusu Kate Clow ve 
proje koordinatörü Hüseyin Eryurt’a, Evliya Çelebi Yolu’nu orga-
nize eden Caroline Finkel’e ve Kültür Rotaları Derneği’ne yürek-
ten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bursa Koza Dağcılık Kulübü ve 
çalışmayı başlatan, bizimle birlikte önemli adımlar atan Kadem 
Duran’a ayrıca teşekkür ediyoruz. Projemize desteklerini ifade 
eden Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Derneği (KODOSK), Koca-
eli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Kocaeli Dağcılık ve Doğa 
Sporları Kulübü, Zirve Dağcılık Kocaeli Temsilciliği, İzmit Doğa 
Sporları Kulübü, Başiskele Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 
Kervan Doğa Sporları Kulübü, Nikomedya Trekking Grubu, Bah-
çecik Kültür ve Dayanışma Derneği, KASK, KYÖD Tarih Çalışma 
Grubu ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi, Doğa koruma ve Milli 
Parklar Müdürlüğü, Gölcük Orman Bölge Müdürlüğü, Kocaeli İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve çalışanlarına en içten teşekkürle-
rimizi sunarız.

Rotanın çıkarılmasında emeği olan, destek veren ve yürüyen 
tüm doğa dostu insanlara teşekkürü borç biliriz.

Hoşgörü Yolu Ekibi
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avrasya yolu kültür rotası
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giriş
Hoşgörü Yolu 

İZMİT (Nicomedia) -  İZNİK 
(Nikaia)

Tüm yolculuklar önce kendimizden başlar. Yol bittiğin-
de vardığımız yer yine kendimiz olur. Uzun yolculuklar, 
kendimizi yeniden keşfetmemizi sağlar. Aslında yol bizi 
değiştirir. Her adım, yeni dostlukların kurulmasına neden 
olur. 

Hoşgörü Yolu, Hoşgörü Fermanı’nın yayınlandığı ta-
rihten (30 Nisan M.S. 311) sonra, dönemin başkenti ve 
Metropolis ünvanı olan tek şehir olan İzmit (Nicomedia), 
üzerinden İznik’e (Nikaia) ulaştırıldığını düşündüğümüz 
bir yol. Hoşgörü Yolu’nun toplam uzunluğu yaklaşık 126 
km (yürüyüş ve bisiklet yolları) civarındadır. GPS koordi-
natları çıkarılarak işaretlenmiştir.

İzmit merkezde bulunan Doğu Roma Devlet Sitesi 
önünde başlayan ve İznik merkezdeki Ayasofya’ya kadar 
devam eden Hoşgörü Yolu, son 8 kilometresinde Evliya 
Çelebi Yolu ile birlikte gitmektedir. 

İzmit merkezde bulunan Doğu Roma İmparatorluk Sa-
rayı’nın önünden başlayan Astakos antik kentinin kalıntı-
larının olduğu düşünülen Başiskele Sahiline  kadar olan 
bölüm, ilk bölümü oluşturmaktadır.

İkinci bölüm, Başiskele Sahil - Bahçecik Soğuksu mev-
kiinden sonra Kurtuluş savaşı siperleri ziyareti, ardından 
Servetiyecami, Beşkayalar Tabiat Parkı, Menekşe Yayla-
sı ve Kırıntı Köyü’ne kadar devam etmektedir.
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Üçüncü Bölüm, Kırıntı Köyü’nden başlayarak, Hacıos-
man, Kutluca, Çandarlı, Gürmüzlü, Elbeyli ve Ömerli 
köylerine kadar devam etmektedir.

Son bölüm ise, Evliya Çelebi Yolu ile buluşarak MS 1. 
yüzyılda C. Cassius Philiscus anısına dikilmiş olan diki-
litaş önünden, 1247 yaşındaki selvi ağacı ve anıt çınar 
ağaçları ziyaretleri sonrasında, saklı mezarı ziyaret eder. 
Hoşgörü Yolu, İznik’in tam ortasında, surlarla çevrili ken-
tin dört kapısından gelen yolların kesiştiği yerde inşa 
edilmiş olan Ayasofya Camii (St. Sophia Kilisesi) önünde 
sona ermektedir. 

Likya Yolu, Karia Yolu, İstiklal Yolu, Hitit Yolu, Frig 
Yolu, vb. Anadolu topraklarındaki kültürel zenginliği ta-
nıtacak diğer bir rota da Hoşgörü Yolu’dur. Kültürel ve 
tarihsel zenginliğin yanı sıra, birinci etaptaki kuş cenneti 
içerisinde iki yüzün üzerinde endemik kuşları gözlem-
leme şansınız olacaktır. Ayrıca Beşkayalar Tabiat Parkı 
içerisindeki şelaleler, yamaçlar ve kayın ağaçları denizi 
de görülmeye değer ender güzellikler arasındadır. 

Bu yol, 1745 yılında, Fransız gezgin ve elçi olan Char-
les de Peyssonnel, 1906 yılında Kanada’lı botanikçi 
Robert Chamber tarafından kullanılmıştır. 1955 yılın-
da, Demokrat Parti döneminde, İznik bölgesinin sebze 
ve meyvesini, en kısa yoldan İstanbul’a ulaştırmak için, 
Bahçecik üzerinden İznik Yolu’nun  yapımına başlamış, 
1960 ihtilali nedeniyle bitirilememiştir.  En az 1700 yıllık 
İzmit (Nicomedia) ile İznik (Nikaia) arasındaki tarihi öne-
mi olan ve yaklaşık 126 km olan bu antik yola, Hoşgörü 
Yolu adı koymayı uygun bulduk.

Hoşgörü Yolu, antik dönemde Romalıların hüküm sür-
düğü, günümüzde İzmit (Nicomedia) ile İznik (Nikaia) 
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arasında kalan bölgede, doğal yürüyüş yollarına dayalı, 
yakın tarihi ve doğa güzelliklerin görülmesi düşüncesiyle 
oluşturulmuştur. Detaylı tarihsel ve kültürel bilgi ile birlik-
te rota hakkında bilgi almak için www.toleranceway.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bu proje, akademik alanın konusu olan Nicomedia - 
Nikaia ilişkisi ve antik yolların çıkarılmasından ziyade, 
yakın dönem tarihsel mirasımızın korunması ve tanıtıl-
ması amacıyla hazırlanmıştır. Kitap ile birlikte verilen 
Hoşgörü yolu haritasında çeşmeler, kamp yerleri, görül-
meye değer tarihi ve kültürel mekanlar işaretlenmiştir.

Keyifli yürüyüşler...

Görsel :  K ı r ınt ı  Köyü
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1. bölüm
HOŞGÖRÜ YOLU İLE TARİHİ 

YENİDEN OKUMAK
Nicomedia ve Mi lano Hoşgörü Fermanlar ı

Roma İmparatoru Galerius, dünyada bilinen ilk Hoşgö-
rü Fermanı’nı 30 Nisan 311 yılında yayınlamıştır. Bu fer-
manla Roma, Hristiyanlara yasalara uymaları koşuluyla 
ibadet etme özgürlüğünü ve kiliselerini yeni baştan inşa 
etme hürriyetini tanımış olur. Yayınlanan Hoşgörü Fer-
manı’nın bir başka özelliği de, 313 yılında Milano’da tüm 
dinleri kapsayacak şekilde genişletilen ikinci fermana il-
ham olmasıdır. Yayınlanan bu iki Hoşgörü Fermanı sa-
yesinde dünyada hoşgörü olgusunun temelleri atılmıştır.

Roma İmparatorluğu’nun MS 3. yüzyıl sonlarında, dört 
imparator tarafından yönetildiği yıllarda, Konstantin, Li-
cinius, Maximinus ve Galerius görev almışlardır. Bunlar-
dan ilk ikisi Doğu’yu, diğer ikisi de Batı’yı yönetmişlerdir. 
Roma imparatorları I. Konstantin ile Licinius arasında 
Şubat 313’te Milano’da varılan siyasal anlaşma sonucu, 
Haziran 313’te Licinius’un Doğu Roma’ya duyurduğu fer-
man, herkese dilediği tanrıya tapınma özgürlüğü tanıyor-
du. Böylece Hıristiyanlar, kilise kurmayı da içeren yasal 
haklara kavuştular. Fermana göre, devletçe el konulan 
mülkler de Hristiyanlara derhal iade edilecekti.

Constantinus’a mal edilen ve Roma İmparatorluğu’n-
da dinsel barışı kurduğu ileri sürülen ferman; gerçekte, 
hukuksal bir belgeden çok, Milano’da, Licinius ile Cons-
tantinus arasında yapılan görüşmelerin ibadet özgürlü-
ğünün tam olarak sağlanması, Hristiyanların uğradıkları 
zararların tazmini vb. bir döküm niteliğindedir. 
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Bu fermanda, “insanların birbirlerine karşı kötü davra-
nışlarda bulunmaması ve işkence benzeri insanlık dışı 
uygulamaların yapılmaması” duyurulmuştur. Bu ferman, 
“Hoşgörü Deklarasyonu” olarak ilan edilmiş ve bu kap-
samda “insanların din özgürlüğüne sahip olduğu” vurgu-
lanmış ve bugünkü laiklik anlayışının temeli atılmıştır.

Nicomedia ve Nikaia arasında yüzyıllar boyunca çe-
kişmeler olmuş, kentlerin büyümesinde ve gelişmesinde 
bu çekişme her zaman ön planda tutulmuştur. Deniz bağ-
lantısı olması dolayısıyla Nicomedia’nın zenginleşmesi 
daha çabuk olmuştur. İki şehir arasında, ticari - askeri 
birçok ilişki doğmuş ve her ikisi de birbirlerinden ciddi 
anlamda etkilenmişlerdir. 

Dönemin başkenti olan ve metropolis ünvanı alan 
Nicomedia’da, İmparatorluk Devlet Sitesi kalıntılarının 
bulunması, yönetsel birçok organın İzmit’te toplandığını 
göstermektedir. 

Nicomedia’dan Hoşgörü Bildirgesi dışında, birçok 
haber, haberciler tarafından en kısa yol olan Samanlı 
Dağları’nı aşarak Nikaia’ya ulaştırılmıştır. Elbette yollar 
günümüze kadar gelememiştir. Asker sevkiyatının ve ti-
caretin yapıldığı döşeli taşlarla yapılmış antik yollar dahi 
günümüze ulaşamamışken, patikalardan oluşan en kısa 
yolun günümüze ulaşması düşünülemezdi. 

Nicomedia ve Nikaia arasında en kısa yol olan, doğal 
yürüyüş yollarından oluşturulan Hoşgörü Yolu’nun alter-
natif rotaları bulunmaktadır. 

Antik yolların çıkarılması ve araştırılması akademinin 
konusu olmakla birlikte, döneme dair yeterli kaynak ve 
araştırma bulunmaması, yapılan çalışmaların da günlük 
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hesaplar için yok edilmesi üzücü bir durumdur. Nicome-
dia ve Nikaia  şehirlerinde 2000 yıllık tarihsel mirasın 
günyüzüne çıkarılması ve korunması en büyük temenni-
lerimiz arasındadır. 

Astakos’dan Nicomedia’ya Tar ihsel  Yolculuk 
Megaralılar tarafından Başiskele’de Astakos adıy-

la bağımsız bir kent devleti kurulmuştu. Etrafı surlarla 
çevrili olan şehir, tarım ve liman faaliyetleri ile geçimini 
sağlıyordu. Astakos’un  bağımsızlığının ve zenginliğinin 
göstergesi olan M.Ö. 712 tarihli ilk Astakos parası ha-
len İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Bazı 
arkeologlara göre ise Astakos M.Ö. 680’lerde Khalke-
donlularca (Kadıköy) kurulmuştur. İzmit - Gölcük yolu in-

Görsel :  IV.  yy.  de hazı r lanan, Marmara bölgesindeki 
Roma yol lar ın ı  gösteren har i ta.
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şaatında Başiskele civarında çıkarılan buluntular (M.Ö. 
5.yy), sütun başlıkları (Roma) ve su kanalı izleri  ile Sey-
men sahilindeki buluntular bölgede Olbia ve Astakos ad-
larıyla ayrı ayrı iki şehrin var olduğu ihtimalini kuvvetlen-
dirmektedir.

Kocaeli Tarih Sempozyumu’nda Yrd. Doç. Dr. Yüksel 
GÜNGÖR’ün sunduğu makaleye göre,  “Tarihî kaynaklar 
dışında kentin M.Ö. 8. yüzyıla kadar olan tarihi, mitolojik 
söylencelere dayanmaktadır. M.Ö. 712 yılında Megaralı-
ların, İzmit’in karşısında Başiskele civarında kurulan As-
takos kenti ile başlar. Bu mitolojik öykülerden ilkine göre, 
koloninin reisi olan ve denizciliğinden dolayı kendisini 
“Neptün’ün Çocuğu” olarak ilan eden Olbia’nın oğlu As-
takos, bir kent kurarak ona kendi adını verir ve kıyısında 
bulunan körfez de aynı isimle anılır.’’ 

Diğer bir mitolojik söylencede ise; ‘‘Megaralıların As-
takos isimli kahraman reisleri, Astakos kentinin tanrıçası 
olan Olbia ile deniz tanrısı Poseidon’un oğlu olduğuna 
dair görüşler mevcuttur. Bu görüşü M.Ö. 712 yılına ait bir 
yüzünde kent tanrıçası Olbia, diğer yüzünde kent arması 
ıstakoz resmi bulunan - devlet olmanın simgesi olmak 
üzere - para basması bir kent devlet durumunu oluşturur. 
Yunanca Astakos kelimesi körfezinde çok avlanan ısta-
koz adı ile anılan deniz canlısıdır. Antik çağın meşhur 
coğrafyacısı Karyandalı Skylaks “Gemi Yolculuğu” adlı 
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el kitabında Olbia kenti olarak İzmit Körfezi’nden bahset-
mesi; “Astakos” ile “Olbia” isimleri İzmit körfezi ve çevre-
sinde kurulan yerin çeşitli zamanlarda kullanılmış iki ismi 
olduğunu ortaya koymaktadır.” diye belirtmektedir. 

Bitinya Kralı I. Nicomedes, şehri daha korunaklı olan 
karşı kıyıda yeniden kurdurmuştur (M.Ö. 262). Asta-
kos’un şöhreti karşıdaki Nicomedia’ya geçmesine rağ-
men kent, harabeler üzerinde kısmen tekrar inşa edil-
miştir. 

Antik Dönem Bitinya Krallığı, önce Romalıların, sonra 
Bizanslıların (Doğu Roma) eyaleti olmaya devam etti. Bu 
dönemde Nicomedia artık bir deniz ve ticaret merkezidir. 
Nicomedia, Diocletianus M.S. 280 - 306 imparatorluğu 
döneminde  Büyük Roma İmparatorluğu’na da başkent-
lik yapmıştır. 

Nicomedia ve çevresi Roma döneminde Pontus Krallı-
ğı ile yapılan savaşlar sonucunda, kent zarar görmüş ve 
onarılmıştır. İmparator Augustus ve Tanrıça adına bir de 
tapınak yaptırılmıştır.

İmparator Traianus, M.S. 111 yılında bölgeye vali ola-
rak genç Plinius’u atar ve bu dönemde Plinius, kentin 
imarı adına bir çok düzenleme yapar. Özellikle su siste-
mi konusunda Plinius’un etkisi büyük olur. Bu döneme 
ilişkin aldığımız bilgiler, Plinius ve Traianus arasında ge-
çen mektuplardan anlaşılmaktadır.

İmparator Hadrianus 123 depreminde yıkılan Nicome-
dia’ yı onartmıştır ve kendisine kent meclisinde “Restitu-
tor Nicomedia” (Nicomedia’yı yenileyen) sanı verilmiştir.

İmparator Caracalla Dönemi’nde kentte bir hipodrom 
ve gymnazyum yaptırılmıştır. Gordonius döneminde 
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“İ.Ö. VIII. yy. de Astakos’un da yağma edildiği fakat 
yine de Megaralalıların diğer bir kolonisi olan Kalkhe-
don (Kadıköy) tarafından tekrar iskan edildiği anlaşı-
lıyor. İ.Ö. 680 yılında kurulan devlet Lidya Krallığı’dır. 
Frigya’dan daha başarılı olan Lidya Krallığı, Marma-
ra Denizi’ne ve İzmit Körfezi’nin güneyine doğru ge-
nişlemeye başlar. Lidyalılar, karadan da Marmara’nın 
güney kıyılarına doğru ilerleyerek önemli ticaret ken-
ti olan Astakos’u alırlar.  Kocaeli ve Bursa yöresinin 
verimli topraklarını da alarak güçlenen Lidya Dev-
leti, İ.Ö. 546’da Perslerin saldırısına uğrar ve yenilir. 
Persler Astakosu’da ele geçirirler. Astakoslular İ.Ö. 
435’te yoğun Pers baskısına karşı çıkar ve Atinalıların, 
Perslerin denizde yayılmasını önlemek için kurdukla-
rı, Attika - Delos Deniz Birliği’ne girerler. Bu dönem, 
Diodalses’in Bitinya halkını tekrar bir araya topladığı 
dönemdir.”
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kentin kuruluşunun  500. yılı dolayısıyla bir yıl süren şen-
likler gerçekleştirilmiştir.

323’te imparator Konstantius, rakibi Licinius’u Krizo-
polis’te (Üsküdar) yenmiş ve onu Nicomedia’ya sürmüş-
tür. Kazandığı bu zaferden sonra Nicomedia’da karısı 
ve kızı için birer saray ve bazilika da yaptırmıştır. Buna 
karşın, Nicomedia’nın başkent ünvanını kaldırıp Bizan-
tion’u Konstantinopolis ismi ile başkent ilan etmiştir ve 
Nicomedia’nın önemi azalmaya başlamıştır.

24 Ağustos 358 tarihinde bir deprem meydana ge-
lir; 50 gün süreyle kentte yangınlar devam eder; Aralık 
362’de tekrarlayan deprem sonrasında Nicomedia’da 
ayakta kalan son yapılar da yerle bir olmuştur.

Tar ih Kokulu Şehir  Nikaia
İznik adı, şehrin eski adı olan Nikaia’dan gelmektedir. 

Dönemde yaygın bir dönüştürme kuralına göre Rumca 
adın önüne ‘sur içinde’ anlamında olan is eki getirilerek 
isnikaia adı Türkçe’de İznik olmuştur.

İznik’te ilk yerleşimin M.Ö. 2500 yıllarına uzandığı 
sanılmaktadır. M.Ö. 7. yüzyıl öncesinde burada kuru-
lan yerleşime ‘Helikare’ denmekteydi. Makedonya  İm-
paratoru Büyük İskender’in generali Antigonus aracı-
lığıyla M.Ö. 316 yılında kent Antigoneia adını almıştır. 
İskender’in ölümünden sonra Antigonus ile general Ly-
simakhos arasındaki savaşı kazanan Lysimakhos kente, 
Antipatros’un kızı olan eşinin adını verdiğinden, şehir bu 
tarihten sonra Nikaia (Yunanca: Νίκαια) adıyla anılma-
ya başlanmıştır. M.Ö. 293’te Bitinya Krallığı’na bağlanan 
kent, önemli mimari yapılarla süslenmiştir. Astronominin 
en önemli isimlerinden biri olan Hipparkos bu dönemde 
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İznik’te doğmuştur. Bir süre Bitinya Krallığı’nın başkenti 
olan Nikaia daha sonra Roma’nın önemli bir yerleşimi 
olarak varlığını sürdürür.

325 yılı yazı başında Hıristiyanlık için çok önemli olan 
Birinci Konsül, İznik’te toplanmıştır. İmparator I. Konstan-
tin’in de katıldığı toplantıda Hristiyanlıkla ilgili yortu gün-
leri ve Nikaia Kanunları adı ile bilinen 20 maddelik metin, 
bu Konsülden sonra kabul edilmiştir. Yine aynı konsülde,  
İncil’in yüzlerce farklı yazımından, dörde düşürüldüğü-
ne dair yorumlar vardır. 787 yılında İznik Ayasofya’sında 
VII. Konsül toplanmıştır. Ayrıca IV. Haçlı Seferi sonucun-
da, Bizans İmparatorluğu İstanbul’u kaybedince İznik’te 
Bizans Hanedan üyeleri tarafından İznik Latin İmparator-
luğu kurulmuş ve bu imparatorluk daha sonra İstanbul’u 
fethederek Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmuştur.

14., 15. ve 16. yüzyıllarda İznik bir sanat merkezi ol-
muştur. Kent, birçok medeniyete ev sahipliği yaparken, 
dünyaca ünlü çini ve seramikler burada üretilmiştir.

Görsel :  Şeytan Tepesi
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HOŞGÖRÜ YOLU
ROTA BİLGİSİ 

İzmit merkezde bulunan Doğu Roma Devlet Sitesi 
önünde başlayan Hoşgörü Yolu, Samanlı Dağları’nın, 
İzmit Körfezi’nin ve İznik Gölü’nün eşsiz manzaralarına 
hakim bir rotadan devam ederek, son 8 kilometresinde 
Evliya Çelebi Yolu ile birlikte gitmektedir. Rota, Evliya 
Çelebi Yolu ile buluşarak, MS 1. yüzyılda C. Cassius Phi-
liscus anısına dikilmiş dikili taş önünden, 1247 yaşındaki 
selvi ağacı ve anıt çınar ağaçları ziyaretleri sonrasında, 
saklı mezarı ziyaret ederek İznik’in tam ortasında, sur-
larla çevrili kentin dört kapısından gelen yolların kesiştiği 
yerde inşa edilmiş olan Ayasofya Camii (St. Sophia kili-
sesi) önünde bitmektedir.

Hoşgörü Yolu Yürüyüş ve Bis ik let 
Parkur lar ı

1.  Rota: Nicomedia’dan Astakos’a (10 km)
İzmit  -  Başiskele

Hoşgörü Yolu ile, İzmit Çukurbağ mahallesinde bulu-
nan ve kazıları devam eden Doğu Roma İmparatorluk 
sarayı önünden başlayarak, Pertev Mehmet Paşa (Yeni 
Cuma) Camii ve Külliyesi içerisinden geçerek, sahil yolu 
üzerinden Başiskele sahiline iki saatlik bir yürüyüş ile 
ulaşabilirsiniz.

Güzergah, Başiskele Sahili’ne kadar deniz kıyısında, 
neredeyse düz bir eğimle devam etmektedir. Orman  ve 
Su İşleri Bakanlığı İzmit Körfezi Sulak Alanı içerisinden 
geçtiğinden, tespit edilen iki yüzün üzerindeki kuş türünü 
çeşitli dönemlerde rota üzerinde gözlemleme şansınız 
vardır. Yürüyüş ve bisiklet parkuru olarak ortak değer-

2. bölüm
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lendirilen bu güzergah üzerinde, kuş türlerinin fotoğraf-
larını ve detaylı bilgilerini gösteren, Milli Parklar ve Doğa 
Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanmış panolar ile 
karşılaşabilirsiniz. Ayrıca 2013 yılında Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yapılan Kuş Gözlem İstasyonu’nda 
kısa bir mola ile çevredeki kuşları gözleme ve görüntü 
alma olanağına sahip olabilirsiniz. 

Rota üzerinde sık sık çeşmeler bulunur. Sahil yolu 
sonunda bulunan kafeteryadan ihtiyaçlarınızı gidermek 
amacıyla, burada kısa bir mola verebilirsiniz.  Kafeterya 
sonrasında sahilde bulunan askeri alan dolayısıyla kısa 
bir mesafede Yalova - Bursa yolu kenarında bulunan kü-
çük bir patikadan devam etmeniz gerekecektir. Askeri 
alan geçildikten sonra rota sağa dönerek Başiskele Be-
lediyesi tarafından yapılan sahil yürüyüş yoluna inmek-
tedir. Sahil yolu üzerinden Astakos antik kentinin tespit 
edildiği iddia edilen yere ulaşırsınız. Rota hem yürüyüş 
rotası hem de bisiklet rotası olması ve sahil yolu üzerin-
den gitmesi dolayısıyla, Kocaeli Büyüksehir Belediyesi 
tarafından konan bisikletleri kiralayarak daha hızlı bir şe-
kilde Astakos’a varabilirsiniz. İzmit merkezde kiraladığı-
nız bisikletleri başka bir istasyonda bırakabilirsiniz.

2. Rota: Başiskele -  Bahçecik -  Servet iye Kar-
ş ı  (12 km)

Sahil yolundan kısa bir yürüyüş sonrasında güney is-
tikametine çıkış yaparak Bahçecik doğrultusuna doğru 
dönün. Bahçecik merkeze kadar hafif eğimli ana yol üze-
rinden tırmanışa başlayın. Yol üzerinde kamp için alışve-
riş yapabileceğiniz dükkanlar bulunmaktadır. Bahçecik 
merkeze kadar bu yolu takip ederek devam edebilirsiniz. 

Bahçecik bölgenin en eski yerleşimlerinden biri. 16. 
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yy. da bölgeye yerleşen Ermeniler, bölgenin ekonomik 
sosyal kalkınmasına neden  olmuşlardır. 1860’lı yıllar-
da beş adet ipek böceği fabrikası kurulmuş ve bölgede 
eğitim vermesi amacıyla Amerikan Koleji - Bitinya Lisesi 
açılmıştır. 

Rota üzerinde görülmeye değer yerlerden birisi de 
Amerikan Koleji’dir. Amerikan Koleji - Bitinya Lisesi rota 
üzerinde olup Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
tarafından tescillenmiştir. Bir dönem ne yazık ki tavuk 
çiftliği olarak kullanılan lisede, son dönemde yerel yö-
netimlerin ve sivil toplum örgütlerinin desteği sayesinde 
koruma çalışması için girişimlere başlanmıştır. 

Amerikan Lisesi’nin hemen yanından Samanlı dağla-
rının tırmanışına devam eden toprak bir orman yoluna 
girin. Toprak yol 250 m irtifadan sizi 570 m irtifaya kadar 
çıkaracaktır. İzmit Körfezi manzarası yavaş yavaş arka-
nızda belirmeye başlayacaktır. Hem Nicomedia’yı hem 
de Astakos şehrinin yerini seçebileceğiniz bir noktaya 
ulaşacaksınız. Yangın koruma yolu olarak açılan rota, 

Görsel :  Bahçecik Amerikan Kolej i
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farklı mevsimlerde farklı güzellikler sunarak sizi yavaş 
yavaş Servetiye Karşı köyünün sınırlarında bulunan Kur-
tuluş Savaşı siperlerine çıkaracaktır. Yerel yönetim tara-
fından yeniden restore edilen Kurtuluş Savası siperle-
rinde kısa bir mola vererek yaşanan olayları gözünüzde 
canlandırabilirsiniz. Siperlerin bulunduğu alanda, tarihi 
olayların anlatıldığı bir pano da bulunmaktadır.

3. Rota: Servet iye Karş ı  -  Beşkayalar Tabiat 
Parkı  (13 km)

570 m kotlarına çıktığınızda yeni bir ufuk çizgisiyle kar-
şılaşacaksınız. Rota, stabilize bir yol üzerinden, ilk vadi 
tabanına kadar sizi indirecektir. Ağaçlardan çıktıktan 
sonra sizi karşılayan manzara Beşkayalar Tabiat Parkı 
olacaktır. Herhangi küçük bir vadinin içerisinde, ansızın 
bir şelale ile karşılaşmanız mümkündür; şelale yok ise, 
kararlı bir şekilde akan tertemiz bir dere ya da bir çeşme 
ile karşılaşabilirsiniz. Servetiye Karşı köyünden aşağıya, 
Beşkayalar vadisine doğru stabilize bir yoldan inerken, 
manzaranın güzelliği, zorunlu küçük molalar vermenize 
neden olabilir. Küçük tahtadan yapılma yayla evlerinin 
bahçesindeki meyve ağaçlarının sarkan dallarından 
uygun zamanlarda meyvelerinizi yiyerek vadinin içleri-
ne doğru keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz.  Yine bu rota 
üzerinde 1880’li yıllardan kalma yeni restore edilen, taş 
camii ile karşılaşabilirsiniz. Hakim bir tepe üzerine, ağaç-
ların arasına kurulmuş cami bahçesinde kısa bir mola ile 
manzarayı doya doya seyredebilirsiniz. Vadi içerisinde 
akan derenin yanına kurulmuş Kenan’nın yerine ulaşa-
caksınız.

Özellikle ilkbahar aylarında kar sularının erimeye baş-
ladığı dönemde derenin coşkusu görülmeye değerdir. 
Kenan’ın yerinde kamp yapabilir veya uzun bir mola ve-
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rebilirsiniz. Kenan’ın yerinden ayrıldıktan sonra vadinin 
derinliklerine giren bir tırmanış sizi bekliyor olacaktır. 
Servetiye Cami köyünün son evine varmadan küçük te-
penin başında bir çeşme vardır. Son evden sonraki arı 
kovanlarının olduğu yeri arkanızda bıraktığınızda, kısa 
bir yürüyüş sonrasında vadinin derinliklerinde yolun so-
lunda güçlü bir şelale ile karşılaşacaksınız. 

Özellikle ilkbahar ve yaz ayları başlarında Beşkayalar 
Tabiat Parkı içerisindeki şelalenin güçlü sesi, arkadaşla-

Görsel :  Servet iye Karş ı  Köyü

rınızı duyamamanıza neden olabilir. Şelale sonrasında 
küçük bir rampa sonrasında yolun eğimi ciddi anlam-
da azalacaktır. Stabilize yol, sizi sağınızda keyifli bir 
manzarayla yavaş yavaş yukarılara çıkartmaya devam 
edecektir. Yaşlı bir porsuk ağacının kenarında, kendili-
ğinden oluşmuş doğal bir terastan aşağıya baktığınızda 
Soğukdere ve Sıcakdere’nin iki farklı şelale ile birbirine 
karıştığını görebilirsiniz. Her ikisi de, Yuvacık su toplama 
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havzasını besleyen iki önemli deredir. Kocaeli ilinin nere-
deyse tamamına yakın bir bölümünün şebeke suyunu bu 
dereler karşılamaktadır. Beşkayalar vadisinin sol kolunu 
yani Soğukdere’yi takip ederek yukarı çıkışınıza devam 
edin. Samanlı dağlarının güzelliğini, uçurum kenarından 
aşağı ve yukarı baktığınızda bir kez daha anlayacaksı-
nız. Beşkayalar vadisindeki uçurum ve yamaçlar, Hylas 
efsanesini de içlerinde saklamıştır. Vadi içerisinde bulu-
nan orman yolu üzerinden sürekli bir tırmanış ile Veysel 
Dayı’nın yerine varacaksınız. 

4. Rota: Beşkayalar Tabiat Parkı  -  K ı r ınt ı  Köyü 
(9 km)

Yaklaşık bir saatlik bir tırmanış sizi bekliyor. Ama or-
man patikası içerisindeki manzaralar yorgunluğunuzu 
alacaktır. Buz gibi akan bir çeşmeden mataralarınızdaki 
suyu yenileyerek, tahta köprü üzerinden tırmanışa baş-
layabilirsiniz. Veysel Dayı’nın yerinden Menekşe Yaylası 
6 km, Kırıntı Köyü ise 9 km uzaklıktadır. Kayın ormanı 
denizi içerisinde, güneşin ağaçların yaprakları üzerinde 
kaldığı, tabana inemediği bir parkurdur burası. Kayın 
ağacı köklerinin merdiven olduğu, orman güllerinin size 
eşlik ettiği, yaprakların altında küçük derelerin aktığı bir 
orman patikasında 200 m irtifa kazanacak şekilde çıkış 
yaptıktan sonra, Beşkayalar Tabiat Parkı’nın en muh-
teşem manzarası olan Şahin Kayası’na ulaşacaksınız. 
Vadi derin bir uçurum gibi tam ayaklarınızın altında ka-
lacaktır. Servetiye Karşı Köyü’nü ve sabahtan beri yü-
rüdüğünüz rotayı görebileceksiniz. Yönünüzü Menekşe 
Yaylası’na çevirdikten sonra, kısa bir çıkış ile ağaç yap-
raklarının yeşilin her tonunda, yürüyüş yolunu kapatacak 
kadar eğildiği bir patikadan devam edeceksiniz. Patika, 
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orman yoluna çıktığında, yol ikiye ayrılacaktır. Sağ ta-
raftaki yolu takip ederek inişe devam ediniz. Artık inişe 
geçiyoruz, rotanın nerdeyse en yüksek noktalarından bi-
rine ulaştınız. İnişte, Menekşe yaylası öncesinde, yuvar-
lak çayır da denen Kurudere yaylası içerisinden Küçük 
bir derenin aktığı yaylaya varacaksınız. Dere üzerinde 
yürüyüşçülerin dizdiği taşlara basarak derenin karşısına 
geçtikten sonra, kısa bir mola verebilirsiniz. Yayla günü-
birlik ya da kampçıların uğrak yerlerinden birisidir. Bura-
da kamp yapabilir ya da orman yolu üzerinden devam 
ederek, Menekşe Yaylası’na bağlı düzlük mevkiye ula-
şabilirsiniz. Bu iki yaylada da içme suyu vardır. Menekşe 
Yaylası ismini bahar aylarında açan menekşe çiçekle-
rinden almaktadır. Yaylada çok eski bir kilise bulunmak-
taydı ama defineciler tarafından neredeyse yok edilmiş 
durumdadır. Hoşgörü Yolu’nun en yüksek noktası da Me-
nekşe Yaylası içinde bulunan 1075 m yükseklikteki Bay-
raktepe’dir. Hoşgörü Yolu, Menekşe Yaylası’ndan sonra 
artık genel olarak iniş şeklindedir. Düzlük mevkiinden 
sonra artık düz bir rota sizi bekliyor. Geniş bir çayırlı-
ğın içerisinden geçen bol taşlı bir yol üzerinden güneye 

Görsel :  Beşkayalar Tabiat Parkı
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doğru yürüyüşe devam edin. Kesim sahası içerisinden 
geçen rota, bir menfez üzerinden geçtiğinde artık Bursa 
il sınırına girmiş olacaksınız. Bursa - Kocaeli sınırına çok 
yakın bir noktada, adeta Güneş’e ulaşmaya çalışan güç-
lü kayın ağaçlarının arasından geçen bir orman yoluna 
girin. Orman kesim sahasının içerisinden geçen orman 
yolunu takip ederek devam edin. Belirli bir mesafe son-
ra, orman yolu bitirip, yaprak ve çalılarla kapanmış bir 
patikaya gireceksiniz. Yanınızda GPS varsa fazla sıkıntı 
yaşamazsınız; GPS yoksa sık orman sahasında biraz 
yön duygusunu karıştırabilirsiniz. Özellikle sık yapılan 
işaretlemeleri takip ederek, küçük bir çayırlığa çıkacak-
sınız. Çayırlığı orman kenarından takip ederek, stabilize 
yola kadar yürüyün. Karşınıza geniş bir çayırlık içerisine 
kurulan tahta evler çıkar ve ardından arazinin ortasında 
bir rüzgar değirmeninin olduğu Kayın Ormanı Çiftliği’ne 
varacaksınız. 

Kayın Ormanı Çiftliği’nde küçük bir mola vererek, ke-
nardan akan soğuk sudan mataralarınızı doldurabilirsi-
niz. 

Görsel :  Kayın Ormanı Çift l iğ i
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Kayın Ormanı Çiftliği sonrasında kısa bir rampa çık-
tıktan sonra Kırıntı Köyü ile karşılaşacaksınız. Bölgede 
toplanan beş köy de, Gürcü göçmenlerinden oluşmak-
tadır. 

5. Rota: Kı r ınt ı  -  Kut luca - Hacıosman - 
Gürmüzlü

Kırıntı Köyü’nden stabilize yoldan çevrede özenle ba-
kılmış tarlalardan geçerek, Kutluca Köyü’ne kadar bir 
saatlik keyifli bir yürüyüş yaparak devam edin. Solunuz-
da ve sağınızda, sarı, mor ve beyaz çiçekler ile kaplı 
tarlalardan geçerken bu parkurun daha kolay bir parkur 
olduğunu göreceksiniz. Sık ve yaşlı kayın ağaçları yavaş 
yavaş kendini çam ağaçlarına bırakmaya başladığı rota-
da geniş bir ova içerisindeki, bataklık üzerine kurulmuş 
bir tesisin yanından geçeceksiniz. Mor çiçekler ile dolu 
tarlalar, sonrasında erik ağaçlarının ve diğer meyvelerin 
olduğu bereketli topraklar üzerine kurulmuş Gürcü yay-
la köyleri içerinden geçerken köylülerle sohbet etmeyi 
unutmayın. 

Candarlı Köyü’nün kuzeyindeki orman yolu üzerinden 

Görsel :  K ı r ınt ı  Köyü



Hoşgörü Yolu40

Görsel :  Kut luca Köyü

Gürmüzlü Köyü’ne ulaşmadan önce sert inişli bir orman 
yoluna girin. Önce dağınık gürgen ve kayın ağaçları, 
sonra da yaşlı çam ağaçlarının arasından, çam iğnele-
rinin hışırtılarını dinleyerek Gürmüzlü Köyü öncesinde 
karşılaşacağınız Sansarak Deresi’nde uzun bir mola ve-
rebilirsiniz. Çünkü orman yolundan yapacağınız sert iniş 
özellikle ayaklarınızda yanmalara ve yorulmalara neden 
olacaktır. Ayakkabılarınızı çıkararak Sansarak Deresi’n-
den geçerken rahatladığınızı hissedeceksiniz. Sansarak 
Deresi geçisi sonrasında Gürmüzlü köy yoluna çıktıktan 
hemen sonra yolun 200 m gerisinde büyük, gölgelikli 
yaşlı bir ağacın altında akan buz gibi bir çeşme bulun-
maktadır. 

Yaz döneminde yürüyorsanız, çeşmenin yanında uzun 
bir mola verebilirsiniz. Gürmüzlü Köyü’ne, köy yolundan 
yarım saatlik bir yürüyüş ile ulaşabilirsiniz.
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6. Rota: Gürmüzlü -  E lbeyl i  -  Dik i l i taş
Gürmüzlü Köyü’nün içerisinde bulunan köy kahvesi-

nin bahçesinde, Roma döneminden kalan sütunlardan 
yapılma masaların üzerinde, keyifli bir sohbet eşliğinde 
çaylarınızı yudumlayabilirsiniz. 

Gürmüzlü Köyü sonrasında 2 km uzunluğunda asfalt 
yoldan devam edin. Solunuzda Samanlı dağları man-
zarası, sağınızda Gürmüzlü Köyü’nün meyve bahçeleri 

arasından devam eden rotada, stabilize orman yoluna 
girmeden önce kiraz bahçeleri içerisinde İznik Gölü man-
zarası ve rüzgarın rahatlatıcı esintisiyle güzel bir dinlen-
me daha yapabilirsiniz. Dik bir iniş ve hareketli taşların 
olduğu orman yangın yolu üzerinden inişinizi tamamla-
yın. Artık hem İznik Gölü’nü hem de Evliya Çelebi Yolu 
ile birleşme noktası olan Dikilitaş anıtını görüyor olmanız 
gerekir. Hatta dikkatli bir bakışla, geniş zeytin tarlaları 
arasında tek başına duran 800 yaşındaki selvi ağacını 

Görsel :  Gürmüzlü Köyü
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da görebilirsiniz. 

7. Rota: Dik i l i taş -  Ayasofya
Dikilitaş (Obelisk) 1. yy. de inşa edilmiş ve Roma döne-

mi ile sonraki dönemlerde de önemli bir anıt eser olarak 
ayakta kalmayı başarmıştır. Beş taş olarak da adlandı-
rılmaktadır. Altıncı taşta bulunan kartal figürünün çalın-
dığına dair açıklamalar da mevcuttur. Dikilitaş, bir anıt 
olmasının yanında çok daha anlam içermektedir. Üçgen 
şeklinde tasarlanan anıtın, bir yönünde Nicomedia, bir 
yönünde Nikaia, diğer yönünde de Constantinopolis ol-
ması, anıtsal özelliğinin dışında yön taşı olduğuna dair 
olasılıkları da güçlendirmektedir. Dikilitaş sonrasında ro-
tamız Evliya Çelebi Yolu ile birlikte devam etmektedir. 

Zeytin ağaçlarının ve meyve bahçelerinin arasından 
geçen rota, kısa bir yürüyüş sonrasında, sağınızda 800 
yaşındaki bir selvi ağacına uğrayabilirsiniz. Selvi ağacı-
dan yaklaşık 1 km sonra, Roma döneminde ölülerin ve 
düğün gösterilerinin yapıldığı, merdivenli kaya dedikleri 
sunak alanına ulaşabilirsiniz.

Bu etap üzerinde görülmeye değer yerlerden birisi de 
Görsel :  İznik Ayasofya Cami
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1000 yaşın üzerindeki Çınar ağacıdır. Çınar ağacı son-
rasında, Yeraltı mezarlarının bulunduğu bir alanı ziyaret 
ettikten sonra 6 km’lik mesafeniz kalıyor. Yol boyunca 
solunuzda Roma ve Bizans döneminde yapılan eserler 
için kullanılmış taş ocağının kalıntıları sizi takip edecek-
tir. İznik’e ilk girişiniz İstanbul Kapı’ya çok yakın bir yer-
den olacaktır. Tarihi Roma ve Osmanlı surlarının arasın-
da tarihe yolculuk yapar gibi, Nikaia’ya gireceksiniz. 

İznik’te 2000 yılında şans eseri bulunan Roma yo-
lunun üzerinde yürümeyi de ihmal etmeyin. Ayasofya 
Cami, rotamızın son durağıdır.

GENEL BİLGİLER
Yol İşaret ler i

Hoşgörü Yolu rotası, mevcut yürüyüş yolları ve yeni 
açılan yürüyüş yollarının birleştirilmesiyle oluşturulmuş-
tur. Rotanın başladığı noktada, Roma Devlet Sitesinin 
önünde Rota hakkında bilgilendirici bir tabela bulunmak-
tadır. Ayrıca rotanın bitiş noktası olan Ayasofya Cami 

3. bölüm

Görsel :  Rota işaret leme Çal ışması
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önünde de benzer bir tabela vardır. Merkezi noktalara 
olan uzaklıkların gösterildiği, uluslararası standartlarda 
hazırlanmış tabelalara ek olarak, kırmızı beyaz boya ile 
diğer etaplar da işaretlenmiştir. Ayrıca rotanın belirgin ol-
ması amacıyla gönüllü yürüyüşçüler tarafından üst üste 
konulan taşlar ile rota çıkarılmıştır. 

Bölgeye Ulaş ım
Hoşgörü Yolu’nun başladığı noktaya, şehirlerarası oto-

büs terminalinden kalkan dolmuş ve otobüsler yardımı 
ile rahatça ulaşabilirsiniz. Ayrıca İzmit Arkeoloji müzesi-
nin yanında bulunan tren istasyonundan da şehir içinde 
yapacağınız kısa bir yürüyüş ile ulaşmanız da mümkün-
dür. İzmit Belediye binasının hemen arkasında bulunan 
Çukurbağ mahallesinden başlayan rotada, tabela, işaret 
ve GPS koordinatlarını takip ederek devam edebilirsiniz.

Konaklama
İzmit ve İznik merkezde bulunan pansiyon ve otelle-

rin dışında, rota üzerinde çadır kampı yapabileceğiniz 
yerler de bulunmaktadır. Yine rota üzerinde Bahçecik - 
Servetiye Karşı - Servetiyecami - Kırıntı - Kutluca - Ha-
cıosman - Gürmüzlü köylerinde çadır kurabileceğiniz 
yerler bulunmaktadır. Yakın dönemde, köy halkının da 
küçük ev pansiyonları kurması doğrultusunda Kültür ve 
Turizm Müdürlükleri üzerinden çalışmalar başlayacaktır. 
Beşkayalar Vadisi’nin içerisinde bulunan işletmelerde 
konaklama ve yiyecek su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 
Rotanın tam ortasında Hacıosman Köyü’nde, Hoşgörü 
Yolu çalışmalarına da destek veren Yeryüzü Oteli de bu-
lunmaktadır. 
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 Güvenl ik
Tüm yürüyüşçülerin basit ilk yardım eğitimi almış ol-

maları tavsiye edilmektedir. Ayrıca küçük bir ilk yardım 
çantasını da yanlarında taşımaları gerekmektedir. Özel-
likle Beşkayalar Tabiat Parkı içerisinde kaya düşmeleri 
ve kopmalarına karşın baret, kask gibi ekipman bulun-
durmaları sağlıklı olacaktır. Bilekleri kavrayacak bir bot 
kullanılması, hareketli taşların olduğu yol ve patikalarda 
ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Dikkatsiz ve aceleci bir 
tempodan ziyade, düşük tempolu ve dikkatli bir yürüyüş 
organizasyonu yapılmalıdır. 

Yürüyüş Mevsimi
Hoşgörü Yolu, gerekli ekipman yardımıyla dört mev-

sim yürünebilecek bir rotadır. Ama özellikle kış ayların-
da rotanın en yüksek noktaları olan Menekşe Yaylası ve 
çevresinde, bazı dönemlerde 1 metrenin üzerinde kar 
yağışı gözlemlenmektedir. Bu nedenle profesyonel ekip-
man yardımı almadan kış aylarında yürümek için ciddi 
anlamda risk almanız gerekir. Diğer mevsimlerde, çok 
daha rahat bir yürüyüş organizasyonu yapabilirsiniz. 
Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında rakım nedeniy-
le 12 - 16 derecelik sıcaklık farkları ile karşılaşabilirsiniz. 
Yaz döneminde bölgenin nemli ve yağış alan bir bölge 
olması dolayısıyla, neredeyse hiç su problemi yaşama-
dan, kurumayan dere ve çeşmeler yardımıyla kolayca 
yürüyüş yapabilirsiniz.

Yürüyüşe Başlamadan Önce
Yürüyüş öncesinde GPS izini Google Earth üzerine 

koyarak rota, irtifa, köyler hakkından genel bilgileri çı-
karttıktan sonra başlamanızda fayda var.  Rotalar genel-
de 10 km aralıklarla yerleşim yerlerine uğramaktadır. Bu 
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nedenle hem yiyecek hem de içecek konusunda hazır-
lıklı olmanızda fayda var. Ayrıca dağ patikaları ve orman 
yollarında yapacağınız yürüyüşler sırasında daha dik-
katli davranmak ve bazı riskleri azaltmak önemli. 

GPS ver i ler i
Rota genel hatları itibariyle tabela ve işaretler yardımı 

ile kolayca bulunabilir durumda, ama yine de bir GPS 
bulundurmanızı tavsiye ederiz. GPS verilerini Kültür 
Rotaları Derneği’nden www.cultureroutesinturkey.com  
veya https://tr.wikiloc.com/gezi-yuruyus-rotalari/hosgo-
ru-yolu-tolerance-way-25500409 adreslerinden temin 
edebilirsiniz. 

MİRASLARIMIZ
Doğu Roma Devlet S i tes i

Diocletianus (M.S. 284 - 305) Roma İmparatorlu-
ğu’nun Augustus’u olduktan sonra, İmparatorluk top-
raklarının çok geniş bir alana yayılması, yönetim şeklini 

Görsel :  Doğu Roma Devlet S i tes i

4. bölüm
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değiştirmesine neden olmuştur. Diocletianus, Tetrarşi 
denilen dörtlü yönetim sistemini kurması ile kendisini 
Doğu Roma bölgesinin Augustus’u ilan ederek Nicome-
dia’ya yerleşir ve Nicomedia’yı Roma İmparatorluğu’nun 
başkenti yapar.

Nicomedia da hipodrom, saray, tapınak hamam, resmi 
yapılar, darphane ve tersane inşa edilmiştir. Nicomedia, 
Roma, Antiokheia (Antakya), Aleksanderia (İskenderiye) 
den sonra dördüncü büyük kent halini almıştır. Kentte bir 
Demeter Tapınağı, bunun iki yanında da sekizer sütunlu 
imparator tapınakları bulunuyordu. Alan, bir kolonlu cad-
deyle limana bağlanıyordu.

Kent surlarının, su kemerlerinin, bir anıtsal çeşmenin, 
bir su sarnıcının kalıntıları dışında Roma dönemi yapıt-
ları günümüze ulaşamamıştır.

Samanl ı  Dağlar ında Eski  Yunan Mitoloj i ler i
Samanlı Dağları, Eski Yunan mitolojisinde Hylas ef-

sanesine de ev sahipliği yapmıştır. Efsaneye göre, Ka-

Görsel :  Samanl ı  Dağlar ında Eski  Yunan Mitoloj i ler i
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radeniz’in Kolkhis ülkesinde Altın Post’u  aramaya giden 
Argonotların seferine katılan Hylas, memba arayıcısı 
Herakles’in  en sevdiği arkadaşlarından biriymiş. Körfez 
açıklarında küreği kırılan Herakles, yeni bir kürek yap-
mak için ağaç bakmaya Samanlı Dağları’na gider. Hylas 
da su bulmak üzere karaya çıkmış acak ormanda kay-
bolmuştur. Bir söylentiye göre su perileri bu güzel deli-
kanlıya aşık olmuş ve onu kaçırmıştır. 

Buna inanmayan Herakles, Mysialılar’dan Hylas’ı bul-
malarını istemiştir. Lâkin bütün arama çabaları boşa çık-
mıştır. Bu çabalar, zamanla bölgede Hylas’ı arama festi-
valine dönüşmüştür. Bu törenler sırasında halk, dağlara 
çıkıp Hylas’ı çağırırmış…

Pertev Mehmet Paşa (Yeni Cuma) Camii  ve 
Kül l iyes i

Bu cami ve külliye, Padişah II. Selim’in 2. veziri Pertev 
Mehmet Paşa adına, ölümünden sonra vasiyeti üzerine 
kethüdası Sinan Ağa tarafından yaptırılmış ve cami kita-
besine göre miladi 1579 yılında tamamlanmıştır. Camii 

Görsel :  Bahçecik Kurtuluş Savaşı  S iper ler i
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ile birlikte, hamam kalıntısı ayakta durmaktadır. Cami ve 
külliye Mimar Sinan’in eserleridir. Külliye yapılarından 
yalnızca cami ve çeşme özelliklerini koruyarak günümü-
ze kadar gelmiştir. 

Kurtuluş Savaşı  S iper ler i
Kocaeli Bölgesi 1920 yılının ikinci yarısında Yunanlıla-

rın 11. Tümeninin 16. alayı Bahçecik’e yerleşmiştir. 

Bu işgale karşı ilk başkaldıran Servetiye köyüdür. Böl-
ge köylerin direnişe katılmasıyla birlikte, yaşları 11 ila 60 
arasında 145 kişilik bir milis müfrezesi oluşturulmuştur. 
Bahçecik’te bulunan Yunan işgal ordularına karşı oluştu-
rulan bu milis kuvvetinin esas merkezi Bahçecik ve Ser-
vetiye Karşı köyleridir.

Yunan birlikleri, 1920 ve 1921 yıllarında burada bulu-
nan milis kuvvetlerine 8 defa saldırıda bulunmuş ve her 
seferinde ciddi yenilgilerle geri çekilmek zorunda kalmış-
tır. 

Bahçecik tepelerinden arkaya geçemeyen düşman 

Görsel :  Servet iye Karş ı  Köyü Taş Camii
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kuvvetleri, körfezdeki gemilerden attığı 305 mm ve 170 
mm toplarla burada bulunan mevzileri dövmesine rağ-
men, bölge halkının kurduğu direniş hattını kıramamıştır.

Servet iye Taş Camii 
“Kara taştan bir  cami”

Servetiye Karşı Taş Camii’nin orijinal yapım kitabesi 
bulunmamaktır. Yapının mimarî özelliklerine bakılarak, 
19. yüzyılda yapılmış olduğu düşünülmektedir. Cami ile 
aynı mevkide olan köprünün ve caminin kitabeleri yakın 
zamanda çalınmıştır. Şu andaki mevcut kitabeye göre 
yapı 1885 yılına tarihlenmektedir. Kaynaklarda yapıya 
ait yazılı ya da görsel bir bilgiye ulaşılamamıştır. Minare, 
1956 yılında yapılmıştır. Yine 1956-1960 yılları arasında 
yapının bitişiğine minare, Kur’an kursu ve imam lojmanı 
da eklenmiştir. Yapının üzeri ahşap bir kubbe ile örtülü-
dür. Kubbenin içerisinde kök boyalar ile yapılmış bitkisel 
süslemeler vardır. Yapı, dikdörtgen planlı, kâgir yığma 
olup, duvarları moloz taştandır. Burada kullanılan bu taş, 
yöreye özgü bir taş olan ‘kara taştır’.

Görsel :  Beşkayalar Tabiat Parkı
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Beşkayalar Tabiat Parkı
Beşkayalar Tabiat Parkı; Yuvacık Orman İşletme Mü-

dürlüğü sınırları içerisinde, Servetiye Cami ve Serveti-
ye Karşı köyleri arasında kalan ve Kirazdere ile kolları 
Sıcakdere (Bursa ili sınırları içerisinden doğar) ve So-
ğukdere’nin (Sakarya il sınırları içerisinde doğar) vadisi 
içinde yer alan bir tabiat parkıdır. 

Bu park; 854,5 hektarı ormanlık, 66,5 hektarı açıklık 
saha olmak üzere toplam 921,0 hektardır. Beşkayalar 
Tabiat Parkı, 1. derece doğal sit alanıdır. 

Dereleri çevreleyen yaklaşık 2.500 hektarlık orman 
alanı, sahip olduğu doğal yapısı, bitki örtüsü, yaban ha-
yatı özellikleri ve manzarası ile açık hava rekreasyonu 
yönünden hem  araştırmacılara önemli bir kaynak olmak-
ta hem de manzara bütünlüğü nedeniyle pek çok sanat-
sal çalışmalar için gerekli tüm güzellikleri sunmaktadır. 

Beşkayalar ismi ise buradaki derelerin birleşme nokta-
sında bulunan beş adet yüksek kayalıktan gelmektedir.

Görsel :  İznik Ayasofya Camii
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Ayasofya
“İznik Ayasofya Camii, İznik’in tam ortasında, surlar-

la çevrili kentin dört kapısından gelen yolların kesiştiği 
yerde inşa edilmiş olan yapıdır. Hristiyanlıkla ilgili önemli 
kararların alındığı 7. konsil, 787 yılında bu kilisede top-
lanmıştır. 1331’den sonra Orhan Gazi, kiliseyi camiye 
dönüştürmüştür. Kanuni Sultan Süleyman (1520 - 1566) 
döneminde, Mimar Sinan bir mihrap ilave edip yan nef-
lerde büyük kemer açıklıkları oluşturmuştur. 2007 yılında 
yapıda restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Restoras-
yon öncesi minareye dönüştürülen çan kulesi çok harap 
ve yıkık durumdaydı. Üç nefli bazilika tipinde yapılan 
müzede iki adet hazırlanma odası mevcuttur.”

Yapının Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönem-
lerine ait mimari ile harmanlandığı görülür. 2 Mart 1331 
yılında İznik Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci Sultanı 
Orhan Gazi tarafından Türk topraklarına katılınca, ilk ca-
miye çevrilen kilise olarak tarihe geçmiştir. Orhan Camii 
adını almış, güney duvarına biri girişte sağda içeride yan 
duvar hizasında odacığa bitişik, mihrap ilave edilmiş-
tir.  

Görsel :  İznik Roma T iyatrosu
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Roma T iyatrosu
Roma İmparatoru Trajanus (97 - 117) tarafından eya-

let valisi Plinius Caecillius Secundus’a (62 - 113) yaptırıl-
mıştır. 85 x 55 m ölçülerindedir. Göl seviyesinden 13m. 
yüksekliktedir. Zamanla istilalar ve savaşlardan dolayı 
tiyatronun bazı taşları sökülerek kentin savunması ama-
cıyla sur inşaatında kullanılmıştır.  Kazı ile gün ışığına 
çıkarılmıştır. Bedri Yalman tarafından yapılan kazılar 
halen devam etmekte olup, çıkan eserler İznik Müzesi 
tarafından koruma altına alınmıştır. Ayasoyfa Camii’ne 
yakın bir mesafede bulunan Roma Tiyatrosu kazı çalış-
malarından dolayı ziyarete kapalı tutulmaktadır, ancak 
tel örgüler arkasından görmek mümkündür.

Antik Sur lar
Bitinya döneminde yapımına başlanan antik surlar, 

Roma ve Bizans dönemlerinde de geliştirilmiştir. 

Yaklaşık 10 m yükseklikte inşa edilen surlarda, İznik’in 
iki ana caddesinden bakıldığında, İstanbul, Lefke, Göl ve 
Yenişehir kapıları bulunmaktadır. 

Görsel :  İznik Sur lar ı  İ s tanbul Kapıs ı
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İznik’in tamamını çeviren surların uzunluğu 4970 m’dir. 

Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde “İznik kalesi şekil-
leri” başlığında, İznik surları hakkında şöyle bahseder:

“Gölün kenarında düz ve geniş bir sahrada dört köşe 
tuğla binadır. Her tuğlası onar okka gelir, horasan ve ker-
piç ile yapılmıştır.

Duvarlarının yüksekliği kırk zira ve eni yedi arşındır. 
Birbirine yakın üç yüz altmış altı kaledir. Bunlar zaman-
la harap olmuştur. Etrafındaki hendeği toprak ve kumla 
doludur.

Etrafı altı bin germe adımdır. Dört köşesinde dört kapı-
sı vardır. Göl kenarı kapısı batıya bakar. Göl de kalenin 
batı tarafındadır. Kıbleye bakan Yenişehir kapısı vardır. 
Kale duvarına sarmaşık sarılmıştır. Dışarısında asla 
imaret yoktur. Kale içinde on sekiz mahalle ve bin adet 
kiremitli, bağlı bahçeli, altlı üstlü, mâmur evleri vardır ki, 
kalenin kıble tarafına düşer. Kalenin doğusunda nice bin 
ev harabeleri, bağlar, bahçeler, zeytin, ceviz ağaçları, sı-
nırları bilinmeyen cami meydanları vardır.

Asıl şehir yirmi altı mihraptır. En meşhurları Orhan 
Gazi Camii’dir. Kiliseden camiye çevrilmiş, kurşunla ör-

tülü bir büyük mabettir (Ayasofya 
Kilise / Camii). Çarşı içinde oldu-
ğundan kalabalık cemaati vardır. 
Bir minarelidir. Fakat sonradan 
yandığından, Süleyman Han, Mi-
mar Sinan’a tamir ettirmiştir.”

Diki l i taş -  Obel isk
İznik merkeze 5 km uzaklıkta 
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bulunan Elbeyli beldesinin zeytin tarlaları arasında Nico-
media-Nikaia yolu üzerinde bulunmaktadır.  

Anıtın birinci taşı üzerinde Yunanca: “C.Cassius Phi-
liscus, C.Cassius Asklepiodotus´un oğlu, 83 yıl yaşadı” 
yazılıdır. 

Tarihi Roma Yolu üzerinde bulunduğuna dair yorum-

lar vardır. Anıtın en üstünde bulunan ve kaybolan altıncı 
taşın üzerinde bronzdan zafer tanrıçası  Nike´nin veya 
Zeus’un kartalı ile heykelinin bulunduğu sanılmaktadır. 
Anıtın toprağa gömülü olan alt bölümünde mezar odası 
bulunmaktadır.

Merdivenl i  Kaya
İznik (Antik Nikaia) nekropol alanı içinde, muhtemelen 
bir tören yeriydi. Sert kayalık yüzeye çok sayıda basa-
mak oluşturan merdivenler yapılmıştır. Bu merdivenlerin 

Görsel :  Merdivenl i  Kaya
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doğusunda da aynı özelliklere sahip beş basamaklı bir 
merdiven yer almaktadır. Basamakların yüksekliği 0,22, 
eni 1,80 derinliği 0,30 m’dir. Mavi ve gri damarlı kristali-
ze kalkerden oluşan bu doğal kayalara oyulan dikdörtgen 
yuvalara ahşap direkler dikilerek oluşturan mekanlarda, 
törene katılanlar yerlerini alırlardı. Cenaze törenlerinin 
toplu halde yapılmasını sağlardı bu alan, yakın çevresin-
de kaya mezar kalıntılarına rastlanması bu yerin cenaze 
törenlerinde kullanıldığının ispatı olabilir. 

Yeralt ı  mezar lar ı
Elbeyli beldesinde bulunan yeraltı mezarları, ayrıca 

Evliya Çelebi Yolu’nun üzerinde de yer almaktadır. M.S. 
4. yüzyılda yapıldığı anlaşılan benzersiz bir yeraltı me-
zar odasıdır. Üzeri örtülüdür. Tavan ve duvarlarında bitki-
sel ve geometrik motifler ile hayvan figürlerinden oluşan 
resimler vardır. Tavus kuşu figürleri kullanılmıştır. İznik’te 
yapılan bir yol çalışması sırasında bulunan yeraltı me-
zarı koruma altına alınmış ve restorasyon çalışmaları 
başlatılmıştır. 

Görsel :  Çınar Ağacı (Platanus Or iental is)
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Anıt  Ağaçlar
Çınar Ağacı (Platanus Or iental is)

Bursa / İznik / Elbeyli

Yaşı: 1257 yıl

Çapı: 4.40 m Gövdesi: 11.23 m Uzunluğu: 22 m

İznik İlçesi Elbeyli’de gövdesine yıldırım düşerek ikiye 
ayrılmış bir çınar ağacıdır. Evliya Çelebi Yolu ile Hoş-
görü Yolu’nun birleştiği yerde bulunuyor. Evliya Çelebi 
Yolu işaretlerinde de çınar ağacı belirtilmiş ve tabela ile 
gösterilmiştir. 

Çınar gövdesi ikiye ayrılmış, ama tek kökten 2 ayrı 
ağaç gibi yaşama sıkıca tutunmayı becerebilmiştir.

Oluşan oyuk içerisinde ateş yakıldığı için, gövde çok 
ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Ancak, yerel yetkililer, 
bu çınarı koruyup tedavi edeceklerini açıklamışlardır.

Çınar ağacının heybetli duruşu ve yüzlerce yıllık ya-
şamı sıkı sıkıya tutuşu oldukça etkileyicidir. Çınar ağacı 
etrafı düzenlenmiş durumdadır. Bir çok ziyaretçiyi ağır-
lamaktadır.

Selvi  (Cupressus)
Bursa / İznik / Elbeyli

Yaşı: 865 yıl

Çapı: 3,80 m Gövdesi: 8,30 m Uzunluğu: 32 m

İznik’in 5 km mesafesindeki Elbeyli beldesinde bulu-
nan Dikilitaş’a ulaşmak için ağaçların bulunduğu zeytin 
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bahçelerinin içinden geçerken kolay gözükmeyecek bir 
yerde bulunuyor. 

Bizler de yaşlı zeytin ağaçlarının arasından gezerken 
şans eseri gördük. İşaretlenmemiş durumdadır. Yaklaşık 
32 m yükseklikte ve 8 m çevresi olan bir selvi ağacıdır.

Gövdesinde ciddi tahribatlar bulunmuyor. Hemen ya-
nında duran selvi ağacıyla tepede birleşmiş, iç içe geç-
miş durumdadır. 

Evliya Çelebi yürüyüş yoluna çok yakın bir mesafede, 
kesinlikle görülmesi gereken ağaçlar arasındadır. Özel-
likle Elbeyli’ye çıkıp İznik Gölü manzarasını izlerken he-
men gözünüze çarpacaktır. 

Kestane ağacı (Castanea)
Kocaeli / Bahçecik

Yaşı: 200 yıl

Çapı: 1,80 m Gövdesi: 6,20 m Uzunluğu: 10 m

Görsel :  Samanl ı  Dağlar ı
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Bahçecik merkezden Servetiye Karşı Köyü’ne çıkar-
ken, vadi içerisinde bulunan 200 yıllık kestane ağacıdır.

Flora ve Fauna:
Samanlı Dağları, doğuda Bolu Dağı’ndan, Geyve Bo-

ğazı ile ayrılır. En çok yüksekliği bu kesimde (Gökdağ 
kesimi) Sapanca, güneybatısında Keltepe 1.601 m’ye 
varır. Kartepe 1.699 m yüksekliği ile en yüksek tepesidir. 
Batıya doğru yükselti azalır. Gölcük - İznik arasında Nal-
döken Tepesi’nin yüksekliği 1.330 m’dir. 

Daha batıda iki yerde dağların ekseni alçalır. Birinci-
sinden (Yalakdere Havzası) Karamürsel - İznik, ikincisin-
den de Yalova - Orhangazi yolları geçer. Daha batıda, 
dağlık eksen Dumanlıtepe (870 m) doruklarını taşır ve 
Armutlu Yarımadası’nda sona ermeden önce Taz Dağı’n-
da 922 m’ye ulaşır.

Kocaeli’de bitki örtüsü, genelde Marmara Bölgesi 
özelliğini taşımakla birlikte, kıyısıyla dağlık alanlar ara-
sında önemli farklılıklar görür. Ayrıca kuzeyden güneye 
doğru gidildikçe, Karadeniz’e özgü bitki topluluklarının 

Görsel :  K ız ı l  Geyik
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yerini Akdeniz bitkileri almaya başlar. Samanlı Dağları ile 
Karadeniz kıyısı ardındaki alanlar, sık ve nemcil orman-
larla kaplıdır. Kocaeli’nin, biyolojik çeşitlilik acısından en 
zengin bölgesi ormanlarla kaplı olan Samanlı Dağları’dır. 
Yağışlı ve ılıman iklimin hakim olduğu drenajı iyi, geçir-
gen bir toprağa sahip olan Samanlı Dağları silsilesinde 
Kayın, Gürgen, Dişbudak, Akçaağaç, Ihlamur, Kestane 
ve Meşe türleri hakimdir. Genellikle dağların yukarı kı-
sımlarında bu karışıma iğne yapraklı ağaçlar da dahil 
olup, aşağı kısımları geniş yapraklı ağaçlarla örtülüdür. 
Ancak aşağı rakımlarda da ibreli plantasyonlar mevcut-
tur. Denize yaklaştıkça akdeniz ikliminin bitki örtüsü olan 
makilere sıkça rastlanır. 

250 m ile 750 m arasındaki bölgeye, kestane kuşa-
ğı (castenatum) denilmektedir. Bu kuşakta meşe türleri, 
kestane, dışbudak, dere içlerinde çınar ve akçaağaçlar 
yer alır. 700 m’ye çıkıldığında ise meşelerin azaldığı kes-
tane ağaçlarının yoğunlaştığı gözlenir. 750 m’den son-
ra alçak kesimlerde baltalık olarak görülen, yükseldikçe 
koru ormanına dönüşen kayın ağaçlarının oluşturduğu 
kayın kuşağına ulaşılmaktadır. 

Ayı, kurt, tilki, çakal, karaca, kızıl geyik ise ormanlar-
daki vahşi hayvanlar arasında başı çekenlerdir.

Bu alan, doğal olarak kestane, meşe, kayın, gürgen, 
akçaağaç, ıhlamur, ceviz vb. yapraklı türlerin hakim ol-
duğu bir bitki örtüsüne sahip olmakla beraber, bu bitki 
örtüsüne yükseklerde; doğal göknar, plantasyon ile dug-
las, alçak rakımda ise yine plantasyon ile gelen sahilça-
mı, radiata ve karaçam türleri iştirak etmektedir. Ağaççık 
ve çalı türlerinde ise; Orman Gülü, defne, kocayemiş, 
karayemiş vb. bulunmaktadır. Otsu bitkiler arasında ay-
rık, laden, eğrelti, gelincik, vb. türler bulunmaktadır.
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Görsel :  Candarl ı  Köyü

Görsel :  K ı r ınt ı  Köyü

Görsel :  Menekşe Yaylas ı
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Görsel :  Kayın Orman Çift l iğ i

Görsel :  Hacıosman Köyü

Görsel :  Beşkayalar Tabiat Parkı
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Görsel :  Candarl ı  Köyü

Görsel :  Sansarak Kanyonu

Görsel :  Kayın Orman Çift l iğ i
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Görsel :  Hacıosman Köyü

Görsel :  Samanl ı  Dağlar ı

Görsel :  Yuvar lak Çayır  (Kurudere Yaylas ı)


