
dan geçiş izinlerini ihtiva eden ferman 
suretlerinin kaydedildiği defterler bu
lunmaktadır. XIX. yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren izn-i setine fermanları mat
bu olarak hazırlanmış ve boş bırakılan 
isim yerleri doldurulmak suretiyle kulla
nılmıştır. 
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Bursa iline bağlı ilçe merkezi. 

_j 

Aynı adı taşıyan gölün doğu tarafında 
kurulmuş eski bir yerleşim merkezidir. 
Makedonyalı Büyük İskender' in ölümün
den sonra kumandanlarından Antigones. 
milattan önce 316 yılına doğru o zaman
lar Askania denilen İznik gölünün kıyısın
da kurduğu bu şehre kendi isminden ha
reketle Antigoneia adını vermiştir. An
tigones milattan önce 301'de Lysima
khos'a karşı açtığı savaşta ölmüş ve ga
lip gelen Lysimakhos şehrin adını karısı 
Nike'den esinlenerek Nikaia'ya çevirmiş
tir; daha önceki ismin Helikore olduğu da 
söylenir. İznik, Arap kaynaklarında Niki
ye (~J) şeklinde geçen (İbn Hurdazbih, 
s. ıo2. 106; Mes'Qdl, s. ı42, I 77) Nikaia'nın 
Türkçeleştirilmiş biçimidir ve şehri Orhan 
Gazi zamanında ziyaret eden İbn BatlOta 
er-RiJ:ıle'sinde Yiznlk ( ..:..4i,i!) olarak ver
mektedir(s. 309-3 ıO) 

Milattan önce IV. yüzyılda İznik, Hele
nistik çağın bütün şehirleri gibi karelere 
bölünmüş düzenli bir plana sahipti; bu 
plan ana çizgileriyle bugünkü yerleşme
de de görülmektedir. İlkçağ sikkelerinde 
"Altın Şehir" (Khyrsea Polis) olarak nite
lendirilen şehrin etrafında kapıları dört 
yana açılan surlar, ortasında bir gimnaz
yum. çeşitliyerlerinde de tanrılar için 
kült mekanları bulunuyordu. İznik. I. Ni
komedes (m.ö. 278-250) tarafından İzmit 
(Nikomedeia) şehri kuruluncayakadar bir 
süre Bitinya (Bithynia) Krallığı'nın başşehri 

olmuş , III. Nikomedes'in (m.ö. 9ı-74) va
siyeti üzerine de Roma idaresine girmiş-

tir. Ancak Bitinya bölgesinin bir Roma vi
layeti haline gelmesiyle önemi artmışsa 
da başkentlik hususunda İzmit ile yüzyıl
lar boyu süren bir mücadele yaşamıştır. 

Roma döneminde eski sınırlarının dışına 
taşarak daha da büyüyen ve yeni sur ka
pıları yapı lan şehir 123 yılında şiddetli 
bir deprem sonucu harabeye dönmüş ve 
İmparator Hadrianus (ı ı7 -ı38) tarafın
dan yeniden imar ettirilmiştir; bu sebep
le Hadrianus ikinci kurucusu sayılmakta
dır. İmparator Valerianus döneminde 258 
yılına doğru Bitinya'yı işgal eden Gotlar 
burayı da İzmit gibi yağmalayıp yaktılar; 
ancak 259-269 yıllarında tekrar eski du
rumuna kavuşturuldu. 

I. Konstantinos'un Hıristiyanlığı kabul 
edip bu dini devlet himayesine almasın
dan sonra İznik. 325 yılında im paratorun 
da hazır bulunduğu I. Genel Konsil'in bu
rada toplanmasıyla tarihe geçti. Bizans 
döneminde 358, 362 ve 368 depremleriy
le 420 yıllarına doğru yaşanan kıtlıktan 
büyük zararlar gören şehrin tekrar can
lanması!. lustinianos'un (527-565) zama
nına rastlar. Bu dönemde saray yeniden 
yaptırılmış. su yolları ihya edilmiş , kilise 
ve manastırlar kurulmuştur. Daha sonra 
Bizans'ta "thema"lar (askeri vali li k) sis
teminin ortaya çıkışıyla İznik imparator
luğun idari teşkilatında Opsikion thema
sının merkezi oldu. 

İslamiyet'in yayılışı sırasında Anadolu'
ya yapılan Arap akınları İstanbul önlerine 
kadar uzamrken İznik de tehdide maruz 
kalmaktaydı . 718 ve 727 yıllarında şehri 
kuşatan Araplar içeri girernedilerse de 
surların bazı kesimlerini tahrip ettiler. 
740'ta meydana gelen şiddetli deprem 
yapıların zarar görmesine yol açtı. İznik, 
İmparatoriçe lrene'nin girişimleri sonucu 
tasvir karşıtı harekete (ikonoklasm) son 
vermek amacıyla 787 yılında toplanan ve 
ll. İznik Konsili olarak tarihe geçen VII. 
Ekümenik Konsil'e ev sahipliği yaptı. VII. 
Konstantinos'un, ölümünden kısa bir sü
re önce gerçekleştirdiği 959 yılındaki zi
yaretinde İznik'in zenginliğinden ve kala
balıklığından bahsedilir. İznik, başşehir 
İstanbul'a açılan bir kapı olmasından do
layı Bizans'taki taht mücadelelerinde ta
raflar için ele geçirilmesi önemli bir şehir 
durumundaydı. Eylül 1 065'te büyük bir 
deprem felaketine uğrayan şehirde kilise
ler ve evler yıktidığı gibi surlar ve burçlar 
da büyük zarar görmüştür. 

Selçuklu hanedanına mensup Kutalmı
şoğlu Süleyman Şah Anadolu'da fetih ha
rekatını sürdürürken Bizans tahtını ele 
geçirmek isteyen Anatalikon theması ku-
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mandam Nikephoros Botaneiates'e de 
destek verdi. Botaneiates, onun deste
ğiyle İstanbul'a giderek lll. Nikephoros 
adıyla tahta çıkarken Süleyman Şah da 
onun İstanbul'a hareketinin ardından İz
nik ve civarını fethedip İznik başşehir ol
mak üzere Anadolu'nun ilk Türk devleti
ni, Anadolu Selçukluları' nı kurdu (ı 078) . 
Azlml, Süleyman Şah'ın İznik ve civarını 
467'de (1 075) fethettiğini kaydeder(Azi
mi Tarihi, s. 16, tre. s. 2ı ). Bu rivayeti esas 
alan bazı tarihçiler İznik'in başşehir oldu
ğu Anadolu Selçuklu Devleti'nin söz ko
nusu tarihte, bazıları ise 1080-1 081 'de 
kurulduğunu ileri sürerler (Kafesoğlu, sy. 
ı o-ı ı 1 ı 98ı ı. s. ı-28) . Süleyman Şah, da
ha sonra III. Nikephoros'un İznik'i geri al
mak için Hadım Ioannes kumandasında 
gönderdiği orduyu ağır bir yenilgiye uğ
rattı. I. Aleksios Komnenos'un, Süleyman 
Şah'ın Antakya seferine çıkarken (ı 084) 
yerine bıraktığı kumandanlarından Ebü'l
Kasım'ın üzerine yolladığı ordu da ama
cına ulaşamadı ( ıo85) . Diğer taraftan 
Büyük Selçuklu Sultanı M elikşah da Emir 
Porsuk'u göndererek İznik'i almaya çalış
tı. Ebü'I-Kasım, şehri üç ay savunduysa 
da daha fazla direnmenin imkansız oldu
ğunu görerek Bizans imparatoru Aleksios 
Komnenos'tan yardım istedi; yardımın 
gelmesi üzerine de Porsuk kuşatmaya 
son-verdi. Ancak Anadolu Selçukluları' 

nın bağımsız hareket etmesinden rahat
sız olan ve onları kendine tabi kılmak is
teyen Sultan Melikşah bu defa Urfa Vali
si Emir Bozan'ı gönderdi. Bizanslılar'dan 

yardım alan Ebü'I-Kasım yine büyük bir 
kararlılıkla şehri savundu ve Bozan da ku
şatmayı kaldırıp Uluabact'a (Lopadion) çe
kildi. Bu sırada Antakya'yı ele geçirdikten 
sonra Halep'i kuşatan Süleyman Şah'ın, 

Suriye Meliki Tutuş ve Artuk Bey'le yaptı
ğı savaşta yen il erek ölmesi üzerine ( ı 086) 
Ebü'l-Kasım, Sultan Melikşah tarafından 
bağışlanma ve onun vasali olarak şehri 

· ızni k surlarından bir görünüş 
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idare etme ümidiyle yerine kardeşi Ebü'I
Gazl'yi bırakıp İsfahan'a gitti. Ancak sul
tanın huzuruna alınınadı ve ona Emir Bo
zan ile anlaşması tavsiye edildi; dönüş 
yolunda da Bozan 'ın adamları tarafından 

öldürüldü. Bu durumu öğrenen Bizans 
imparatoru Aleksios büyük paralar ve he
diyeler vererek Ebü'I-Gazl'den İznik'i al
mak istedi. Ebü'I-Gazl imparatorun bu 
teklifini kabul etmiş gibi görünerek uzun 
süre onu oyaladı . Ardından Süleyman 
Şah'ın İsfahan'da hapiste bulunan iki oğ
lu Kılıcarslan ile Kutan Arslan (Davud), Sel
çuklu Sultanı Berkyaruk'un izniyle (veya 
kaçarak) İznik'e geldiler. Kılıcarslan her
hangi bir mukavemetle karşılaşmadan 
Anadolu Selçuklu tahtına çıktı (I 092 so
nu veya 1093 baş ları); kendisiyle birlikte 
gelen askerlerin ailelerini de İznik ve ci
varına yerleştirdi. 

Pierre I'Ermite idaresindeki 20.000 ki
şiden oluşan ilk Haçlı ordusunu Drakon 
vadisinde tamamen imha eden 1. Kılı

carslan (21 Ekim 1096), bu başarısından 
cesaret alarak 1096-1097 kışında ordu
suyla İznik'ten ayrılıp Ermeni Gabriel'in 
idaresinde bulunan Malatya'yı ele geçir
mek için sefere çıktı. Malatya'da iken Av
rupa' dan gelen yeni Haçlı ordu larının iz
nik'i zaptetmek niyetinde olduklarını öğ
rendi. Bir kısım kuwetlerini önden gön
derip kendisi de ana orduyla peşlerinden 
hareket etti. Mayıs sonlarına doğru İz
nik'e ulaştığında Haçlı orduları şehri ku
şatma altına almışlardı ve Kılıcarslan'ın 
gönderdiği öncü birliği de başarılı olama
mıştı. Daha sonra da bizzat Kılıcarslan 
hücuma geçtiyse de Haçlılar'ın sayıca üs
tünlüğü yüzünden kuşatmayı yararnadı 
ve geri çekildi. İmparator ı. Aleksios Kom
nenos'un Haçlılar'la birlik olduğunu , onun 
tarafından İznik gölüne gönderilen gemi
lerle kendilerine gelecek yardım yolunun 
kapandığını ve Haçlılar'ın yeni aldıkları 
takviye birlikleriyle bir hücuma hazırlan- . 
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dığını gören Türkler, Bizans Kumandanı 
Manuel But umites'le anlaşarak şehri ona 
teslim ettiler (19 Haziran 1097). Bu kısa 
süreli Türk idaresinin İznik'te bıraktığı 
tek iz, kaba taştan İlkçağ lahitleri biçi
minde yontutmuş bir yüzlerinde birkaç 
satı rlık yazı bulunan mezarlardır. Türkler 
çekildikten sonra Bizanslılar bunları sur
ların onarılınasında malzeme olarak kul
lanmışlardır. 

1147 yılında ll. Haçlı Seferi'ne katılan 
Almanya Kralı III. Konrad İstanbul'dan 
sonra İznik' e gelmiş ve bir süre burada 
konakladıktan sonra ZS Ekim'de Dory
laion (Eski şehir) yakınlarında Selçuklu or
dusu tarafından bozguna uğratılarak İz
nik' e dönmeye mecbur edilmişti. Kral VII. 
Louis kumandasındaki Fransız ordusu da 
kasım başında buraya u l aştı ve iki kral 
birlikte güneye doğruyürümeye karar 
verdiler. İznik, Bizans imparatoru 1. And
ro ni kos Komnenos (1 183-1 185) döne
minde trajik bir olaya sahne oldu. İmpa
rator taht mücadelesi sırasında kendisi
ni desteklemeyen, hatta bir ara içeri gir
mesine dahi izin vermeyen şehir halkın
dan korkunç bir şekilde öç alarak birçok 
kişiyi öldürttüğü gibi ölülerinin gömül
mesine de izin vermedi. 

IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbu l'un 
Latinler'in eline geçmesi ve Bizans ha
kimiyetinin ortadan kalkması üzerine 
1204'te ı. Theodoros Laskaris tarafın
dan İznik Bizans Devleti kuruldu ve dört 
yı l sonra İstanbu l Ortodoks Patrikliği de 
buraya nakledilerek Theodoros Laska
r is'in Patrik IV. Mikhail Autoreianos'un 
elinden imparatorluk tacını giymesi sağ
landı. İznik böylece, 1261 yılında İstan
bul'un geri alınışına kadar devam eden 
Laskaris hanedan ı döneminde Bizans'ın 
devlet ve kilise merkezi oldu ; ayrıca bir 
sanat ve kültür merkezi haline geldi. Bu
rada yeni kilise ve saraylardan başka bir 
hastahane ile patr ikhane yapıldı. Surlar 

Lefke Kapısı'nın 
XIX. yüzyılın 

ilk vansında 
yapılan 

gravürü 
(Ch. Texier, 
Description 

de l 'Asia Minor, 
Paris 1839, 
lv. VIII) 

Koimesis Kilisesi 'nin yıkılmadan önce çeki len bir fotoğrafı 

onarılıp önüne bir duvar inşa edilmek su
retiyle şehrin korunması güçlen dirildi. ll. 
Theodoros Laskaris, Aziz Tryphon adına 
bir felsefe okulu ve çok güzel bir kilise 
yaptırdı. Çepeçevre yeşillikler ve ağaçlar
la kaplı olan şehir o dönemde güçlü surla
rı, hendekleri, geniş caddeleri ve çok katlı 
evleriyle hayranlık uyandırmaktaydı. XIII. 
yüzyıldan Osmanlılar tarafından fethine 
kadar ( ı 33 ı) Bizans sarayının ihtiyacı olan 
ipekli kumaşlar burada dokunuyordu. 

İznik'te Bizans dönemine ait yapıların 
başında kuzeyde İstanbul, güneyde Ye
nişehir, doğuda Lefke ve batıda Göl ka
pılarıyla bir kısmı daha eski olan surlar 
gelmektedir. Şehrin ortasında caddelerin 
birbiriyle kesiştiği yerde Romalılar'dan 

kalma bir yapının, belki de gimnazyumun 
temelleri üzerine büyük bir Ayasofya Ki
lisesi inşa edilmişti. Bu kilise muhteme
len Xl. yüzyıldaki depremin ardından 
önemli değişikliklere uğramış, daha son
ra Orhan Gazi tarafından camiye çevril
miştir. Koimesis (Me ryem 'in göğe çıkı
şı) anısına yapılan Koimesis Kilisesi de 
önemli eserlerden biridir. Ayasofya ve 
Koimesis kiliselerinden başka şehir için
de üç kilisenin daha kalıntısı ortaya çıka
rılmış, bunlardan Yenişehir Kapısı yakı
nında bulunanın Tryphon Kilisesi olduğu 
tesbit edilmiştir. Türk döneminde çinile
riyle ün salan İznik'te Bizanslılar'ın da ol
dukça gelişmiş bir çanak çömlek sanayi
ine sahip oldukları anlaşılmaktadır. 
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Osmanlı Dönemi. Kutalmışoğlu Süley
man Şah'ın İznik'i alıp merkez yapması , 
daha sonra Bizans'ın eline geçen şehrin 
Anadolu'daki Türkmenler tarafından ye
niden fethinin kutsal bir misyon olarak 
kabul edilmesine yol açmıştır. Osmanlı 
Beyliği'nin kuruluş yıllarında Osman 
Bey'in ilk önemli hedefi İznik oldu. 1300'
de Yenişehir'den hareket ederek Avdan 
dağlarını geçip şehri kuşattıysa da son 
derece müstahkem surları aşamadı. He
men yakınında bir havale kulesi (D iraz Ali 
Kulesi) yaparak İznik'i abluka altına aldı. 
Oğlu Orhan Bey de babasının siyasetini 
takip ederek bir süre ablukayı sürdürdü. 
1329'da Pelekanon Savaşı'nda Bizans or
dusunu yenince İznik'in kaderi belirlen
di. İlk Osmanlı kroniklerine göre şiddetle 
kuşatma altına alınan İznik'in Bizanslı ka
le kumandanı isteyenlerin kalmaları, iste
meyenierin gidebilmesi şartıyla teslim ol
muş ve şehir Orhan Bey'in eline geçmiş
tir (2 Mart ı 33 1 ). Bizans kaynaklarında da 
İ znik'in yardımına koşan Bizans kuwetle
rinin 1329'daki yenilgisinden sonra şeh
rin Osmanlılar'a savaş olmaksızın teslim 
edildiği belirtilir. İznik'in teslim olması 
üzerine anlaşma şartları gereği yerli hal
ka dokunulmamış, idareci zümrelerin bu
rayı terketmesine rağmen ileri gelenler
den birçoğu yerinde kalmıştır. Bazı Bizans 
ve Osmanlı kaynaklarında fetih sonrası 
İznik'in beylik merkezi haline geldiğinden 

söz edilir_ Ancak buranın idaresinin kime 
verildiği hususunda farklı rivayetler var
dır. Şehirde bir cami ve medrese yaptır
dığı bilinen Orhan Bey'in oğlu Süleyman 
Paşa'nın bu görevi üstlenmiş olması kuv
vetle muhtemeldir_ 

Ele geçirilmesinden birkaç yıl sonra bu
rayı gören İbn Battuta'nın ifadeleri şeh
rin uzun abluka döneminin izlerini taşı
dığını gösterir. Ona göre surları oldukça 
harap olan İznik'te Orhan Bey'in hanımı 
ve az sayıda saray görevlisi bulunmakta
dır (Seyahatname, 1, 341-342). 1354'te İz
nik'te esir olarak bir süre kalan Bizanslı 
din bilgini Georgios Palamas da İznik' i sö
n ük ve harap bir şehir olarak tanımlar. 
Ancak b uranın Osmanlı idaresi altında gi
derek geliştiği ve önemli bir kültür mer
kezi haline geldiği, çoğu XIV. yüzyıl orta
larından itibaren inşa edilen tarihi eser
lerden anlaşılmaktadır. Orhan Bey ilk ola
rak Çandarlı Kara Halil'i buraya kadı ta
yin etmiş, bazilikayı camiye çevirerek (b k. 
AYASOFYA CAMii) ve bir imaretle bir 
medrese yaptırarak İznik'in imarını baş
latmıştır_ Çandarlı ailesinin merkezi konu
muna gelen şehrin gelişimi onların yap
tırdığı eserlerle hızlanmıştır. 1402'de 
Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un ordu
larınca tahrip edilen İznik fetret dönemi 
karışıklıklarından da etkilenmiştir. Yıldı

rım Bayezid'in oğlu Musa Çelebi ve Bed
reddin Simavi bir süre burada ikamet et
miştir. Ayrıca Şeyh Kutbüddin İznik! ile 
Eşrefoğlu Rumi gibi tarikat erbabının bu
rada bulu_nması İznik'in bir ilim ve kültür 
merkezi olma özelliğini desteklemiştir_ 

1423'te ll. Murad'ın kardeşi Küçük 
Mustafa'nın isyanısırasında İznik önemli 
bir rol üstlendi. Mustafa Bursa'yı alama
yınca İznik' e giderek burayı kendisine 
merkez yaptı. Bunun üzerine ll. Murad 
İstanbul kuşatmasını kaldırarak İznik' e 
yürüdü ve isyanı bastırdı. Bu karışıklıklar
dan şehrin ne şekilde etkilendiği bilinme
mektedir. Fakat imar hareketlerinin de
vam etmiş olması, ilim ve kültür adamla
rının faaliyetlerini sürdürmeleri İznik'in 
önemini koruduğunu gösterir. istanbul'un 
fethinden sonra ilim ve kültür merkezi ol
ma özelliğini giderek kaybetmekle birlikte 
çini imalatıyla daha sonraki dönemlerde 
de ön planda kalmayı sürdürdü. 

İznik'in fiziki gelişimi ve nüfus yapısı 
hakkında ilk resmi bilgiler XVI. yüzyıla ait 
tahrir defterlerinde yer alır_ 1 S30'1u yıl
larda düzenlenen ve Anadolu beylerbeyi
li ği sancaklarının genel tahrir sonuçlarını 
ihtiva eden deftere göre Koca-ili sanca-
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ğına bağlı kaza merkezi olan İznik, yer
leşmenin tamamıyla sur içinde olduğu 
yirmi biri müslümanlara, ikisi hıristiyan
lara ait toplam yirmi üç mahalleye sahip
ti. Mahalleler genellikle şahıs, cami, mes
cid ve imaret adlarını taşımaktaydı . Sü
leyman Paşa. Muslihuddin Hoca, Hayred
din Paşa. imaret-i Orhan, imaret-i Halil 
Paşa. Şeyh Mehmed, Şeyh Abdi. Hacı 
Hamza, Karaoğlan. Kuyumcu, Akmes
cid, Bey, Yalı , Hüsam Bey, Sermahfil. Sa'
di (SurT) Mescidi adlı mahalleler kalabalık 
ve önemli yerleşme yeri hüviyeti taşıyor
du. Yirmi üç hane ve üç bekardan ibaret 
hıristiyan nüfus ise Manastır adlı mahal
le ile adı zikredilmeksizin bağcılıkla uğ
raşan Rumlar'ın bulunduğu belirtilen bir 
başka mahallede oturuyordu. Şehrin t op
lam nüfusu 378 hane, altmış sekiz bekar · 
olmak üzere yaklaşık 1 SOO- 2000 dolayın
da idi. Bu tarihte İznik'te dört cami, beş 
imaret, on üç mescid, üç medrese (biri 
darülhadis). bir muallimhane, on iki za
viye, üç hamam yer alıyordu ( BA, TD, nr. 
438, s. 798) . Hemen hemen aynı tarihler
de İznik'i gören Bedreddin ei-Gazzi şehri 
mamur, güzel bir yer olarak tarif eder. 
Binaların kale gibi sağlam, aviulu evlerin 
ferah, yolların geniş olduğunu yazar. On
dan yirmi beş yıl sonra 1 SSS'te İznik' e 
gelen Alman seyyah Hans Dernschwam, 
harap durumdaki şehrin sur içi kısmında 
büyük bir bina bulunmadığını , evlerin, et
rafını çevreleyen duvarlar yüzünden gö
rülmediğini, dar sokakları duvarların çev
relediğini. evlerin doğrudan sokağa açıl
madığını, küçük bir Rum kilisesinin (Koi
mesis) mevcut olduğunu ve resmen ka
yıtlı on bir hane hıristiyan nüfusun yaşa
dığını belirtir. Birbiriyle çelişkili gibi gö
rünse de her iki seyyahın ifadelerinden 
İznik'in tipik bir Türkyerleşmesine sahne 
olduğu anlaşılır. Şehir bir bakıma Helenis
tik dönemde kazandığı özellikleri temel
de XVI. yüzyılda da sürdürmüş. ancak 
yerleşme düzeni itibariyle farklı bir yapı 
kazanmıştır. Orhan Bey'in Yenişehir Ka
pısı civarında yaptırdığı imaret bile bu
ranın kalabalık bir yerleşme bölgesi ol
masını sağlamamıştır. Şehir içi genellik
le seyrek yerleşme ve bahçelerle çevrili 
olup bir bakıma yarı kır özelliği taşımak
taydı. Merkezi iki ana caddenin kesiştiği 
çarşı meydanı oluşturuyordu ve burası 
aynı zamanda pazar yeriydi. 

XVI. yüzyılda istanbul'dan Anadolu'ya 
uzanan önemli bir yol üzerinde yer alan 
ve bu sebeple sürekli bir hareketliliğe 
sahne olan İznik'in 1 S60'1ı yıllara ait tah
rir kayıtlarına göre mahalle sayısı aynı 
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