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Bugünkü İzmit. 1921 'de Yunan işgali sı
rasında yer yer tahribata uğrayan İzmit 
Cumhuriyet döneminde giderek kalkın
maya başlamış, Cumhuriyet'in ilanından 
önce Türkiye Büyük Millet Meclisi hükü
metince İzmit' e mutasarrıf olarak tayin 
edilen Sadeddin Bey'in gayretleriyle şeh
rin imar planı hazırlanmıştır. Plan gereği 
rıhtımdan demiryoluna çıkan bir cadde 
açılmış, Yunanlılar'ın şehri terkederken 
yaktıkları Hanlariçi mevkii yeniden düzen
lenmiş ve batı-doğu istikametindeki cad
delerden biri olan İstiklal caddesi de bu 
dönemde (ı 922) ortaya çıkmıştır. 

Cumhuriyet'in ilanından sonra müsta
kil mutasarrıflıkların vilayet haline getiril
mesi üzerine İzmit de bir vilayet merkezi 
oldu. 1927 nüfus sayımında şehrin nü
fusu 15.000 'i biraz geçiyordu (ı 5. 200) . 
1950'1i yıllara kadar 30.000 dolayların
da kalan nüfus (ı 940'ta 29. ı 00, ı 945'te 
28.400) 1950'den itibaren hızla artmaya 
başladı (ı 950'de 36.000, ı 955'te 55.500, 
ı 960'ta 73. 500) ve 1970 sayımında ilk 
defa 1 OO.OOO'i aştı (ı 23.000). 1927'den 
1970'e kadar geçen sürede şehir nüfusu
nun sekiz katına çıkması İzmit ve çevre
~indeki sanayi faaliyetlerinin aynı hızdaki 
gelişmesiyle ilgilidir. 

Günümüzde İzmit şehri İzmit körfezi 
kıyısındaki düzlükle gerideki yamaçlar 
üzerinde yayılır. Şehrin iskan alanı , deniz 
kıyısını izleyen İstanbul -Ankara yolunun 
(E- 5) hemen kuzeyinden başlayarak ya
maçlarda 220 m. yüksekliklere kadar çı
kar (Veliahmet mahallesinde). İskan ya
maçlar üzerinde yayıldığı gibi doğudan 
batıya doğru sıralanan tepeleri birbirin
den ayıran dere vadilerinin içine doğru 
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da sokulur. Bu vadilerde genellikle gece
kondular yayılmaktadır. 

Şehrin en canlı kısmını birbirine para
lel olarak uzanan dört cadde meydana ge
tirir. Bunlardan birincisi kıyıyı izleyen İs
tanbul -Ankara yoludur. Buna az çok pa
ralel uzanan cadde, ortasından, 2000 yı

lının sonlarına gelinceye kadar demiryolu
nun geçtiği ve iki tarafında İzmit'in baş
lıca mağazalarıyla bankaların sıralandığı 

caddedir ( çarşının içinde_n demiryolunun 
geçmesi Türkiye'nin başka hiçbir şehrinde 
görülmeyen ve İzmit'in adeta simgesi ha
line gelmiş bir özelliğiydi; fakat 2000 yılı 
sonunda demiryolu buradan kaldırılarak 
sahildeki yoldan geçirilmiştir). Bu eski de
miryolu caddesinin kuzeyinde de İstiklal 
caddesi uzanır. Bununla eski demiryolu 
caddesini birleştiren sokaklar şehrin ke
sif iş alanlarıdır. Daha kuzeyde yine adı 
geçen caddelere paralel olarak uzanan 
dördüncü bir cadde olan İstanbul caddesi 
daha ziyade okulların toplandığı bir yer
dir. Doğu - batı doğrultu lu bu dört ana ek
senden kuzeye doğru yönelen sokaklar 
çok yerde dik yokuşlar, bazıları da merdi
venli sokaklar halindedir. Şehirdeki eğim 
şartları , yokuşlu veya merdivenli olması 
gibi sadece sokakların şekline değil geniş
liğine de etki etmektedir. Şehrin düzlükte 
olan kesimlerinde genişliği 30 metreyi bu
lan (Rıhtım caddesi) ve 20 metreyi aşan 
(eski demiryolunun geçtiği cadde) cadde
ler olduğu gibi eğimin fazlalaştığı kesim
lerde eni 3-5 metreye kadar inen sokak
lara da rastlanır. 

İzmit şehri, son otuz kırkyıl içinde çev
reye doğru çok fazla genişleyerek o yıllara 
kadar işgal ettiği a lanın iki katını da aşan 
bir sahaya yayılmıştır. Bu durum, plansız 
yerleşmeler (gecekondular) kadar blok ve 
çok katlı inşaatlarla planlı yerleşmeler 
şeklinde de olmuştur. Yeni ilave edilen kı
sımlar şehrin alanını doğuya doğru geniş

letirken batıdaki Derince ve Tütünçiftlik 
gibi eskiden ayrı olan yerleşmeleri de ara
daki boşlukları doldurmak suretiyle şeh
rin ana kütlesiyle birleştirmiştir. Önem
li bir sanayi merkezi olan, Kocaeli Üniver
sitesi'nin kurulmasıyla bir kültür mer
kezi olma niteliğini de kazanan İzmit' in 
1985 yılında 200.000'i geçmiş bulunan 
(233.000) nüfusu 1990'da 250.000'i aştı 
(256.882). 1997yılında yapılan genel nü
fus tesbitinde ise şehirde 198.200 nüfus 
sayıldı. 

1 7 Ağustos 1999 tarihinde meydana 
gelen büyük deprem Adapazarı, Yalova ve 
Gölcük kadar olmasa da İzmit'te de yıkı-
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ma yol açmış. fakat bu durum şehrin ana 
yerleşim yerini değiştirecek boyuta ulaş
mamıştır. En fazla tahribat körfez kıyısı
na yakın düz kıyılarda olmuş. bu arada 
Yeni Cuma (Pertevpaşa) Camii'nin mina
resiyle Fevziye (Mehmed Bey) Camii'nin 
çatısı hasar görmüştür. Yamaçlardaki 
mahalleler ise depremden daha az etki
lenmiştir. 

İzmit'in merkez olduğu Kocaeli ili, 
Cumhuriyet'in başlarında 8436 km2 ge
nişliğinde iken 1954 yılında doğu kesimi
nin ayrılıp Sakarya adıyla kurulan yeni bir 
ile bağlanmasıyla 361 2 km2'1ik küçük bir 
il haline gelmiştir. Merkez (izmit). Gebze. 
Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Körfez 
adlı altı ilçeye ayrılmış olan Kocaeli ilinin 
sınırları içinde 1997 yılında 1 . 177.379 nü
fus yaşıyordu ve km2 'ye326 kişi düşüyor
du. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 2000 
yılı istatistiklerine göre İzmit'teki cami 
sayısı 1 O 1'dir. İzmit'in merkez olduğu Ko
caeli ilinde ise il ve ilçe merkezlerinde 
300, kasaba ve köylerde 696 olmak üze
re toplam 996 cami bulunmaktadır. 
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İZN-i SEFINE 
(~u~ı) 

Osmanlı Devleti'nde bir geminin 
seyrüseferi için verilen izin. 

_j 

izn-i sefine. özellikle Çanakkale ve is
tanbul boğazlarından geçecek gemilere 
verilen gidiş-dönüş serbestiyetini ifade 
etmekte olup kara yolu için alınan "yol 
hükmü" veya "mürur tezkiresi~ karşılığı 
kullanılmıştır. izn-i sefine uygulamasını 
Anadoluhisarı'nın tamiri ve Rumelihisa
rı'nın inşası sırasında (ı 452) başlatan Fa
tih'in. bütün yabancı gemilerin kontrol 
edilmesini ve geçiş harcı alınarak izin ve
rilmesini kale muhafıziarına emrettiği 
belirtilmektedir. 

izn-i sefine emirleri yerli ve yabancı 
tüccar gemileri için verilirdi. XVI. yüzyıl-
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dan itibaren yabancı gemilerin Karade
niz'e geçme müsaadesi olmadığından is
tanbul Bağazı'ndan geçiş için izn-i sefine 
almak söz konusu değildi. Karadeniz'den 
gelen hububat İstanbul'da Akdeniz' e gi
decek gemilere yüklenir ve yalnız müslü
man bölgelerine gidişine müsaade edilir
di. Dolayısıyla gemilerin sadece Çanakka
le Bağazı'ndan geçebilmesi için izn-i se
fine emri alması gerekiyordu. XVII. yüz
yılda yabancı gemilerden bu şekildeki ge
çişler sırasında alınan selamet akçesi 300 
akçe idi. 

Yabancı gemilerin tabi olduğu statü o 
devletlerle yapılan antlaşmalarla belirlen
mekteydi. İlk defa Rusya, Küçük Kaynar
ca Antiaşması ile (ı 774) Karadeniz'de 
kendi gemileriyle ticaret yapma hakkı
nı aldı. Onu 1783'te Avusturya. 1802'de 
Fransa ve İngiltere, daha sonra diğer kü
çük devletler takip etti ve İstanbul'dan 
Karadeniz' e geçmek için izn-i sefine fer
manı almaya başladılar. Karadeniz 1829 
Edirne Antiaşması ile milletlerarası tica
rete açılınca yine geçiş ve dönüşlerde ge
çerli olmak üzere izn-i sefine fermanları
nın verilmesi sürdürüldü. XVIII. yüzyılın 
sonlarından itibaren Rusya'nın Karadeniz 
kıyılarında toprak sahibi olması üzerine 
bu limanlara gidecek Osmanlı tüccarları
nın da izn-i sefine almaları zorunlu hale 
geldi. 

Bir izn-i sefine fermanında gemi ve ge
mi reisinin adıyla nereli olduğu. geminin 
hangi limandan yüklendiği. nereye gide
ceği. taşıdığı emtianın cinsi, miktarı. var
sa yükünü devredeceği diğer yabancı ge
miler zikredilirdi. İstanbul ve Çanakkale 
boğazlarından geçecek gemiler için ayrı 
izn-i sefine fermanları düzenlenirdi. Me
sela istanbul Bağazı'ndan geçip Karade
niz'deki Rusya topraklarına gidecek Os
manlı tüccarına ait bir gemi için izn-i se
fine fermanı alınmak istendiği takdirde 
işlemler şu şekilde gerçekleşirdi. Genel
likle bir tüccarın kiraladığı reaya gemisi
nin reisi önce Divan-ı Hümayun'a geçiş iz
ni isteyen bir arzuhal sunardı. Bunun uy
gun görülmesinden sonra istanbul'daki 
Rusya elçisinden pasaport alınır ve gemi
deki reis ve gemiciler buraya kaydedilir
di. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardın
dan İstanbul gümrük emininin kontrolü 
ve bilgisi altında gemiciler geri dönecek
lerine dair birbirlerine. gemi reisi de hep
sine kefil olurdu. Ayrıca gemi reisi kendisi 
için istanbul'da oturan güvenilir bir kefil 
bulmak zorunda idi. Gümrük emininin 
işlemlerin tamamlandığını bildirmesi üze
rine gemi reisine izn-i sefine emri verilir-

di. Bu emirler İstanbul gümrük eminine. 
Liman nazırına ve Kavak ustasına hita
ben yazılırdı. Fermanlar bazan bir defa 
için, bazan da belli bir süre için geçerli 
olur. dönüşte geri alınarak muhafaza 
edilmek üzere Divan-ı Hümayun Kalemi'
ne gönderilirdi. izn-i sefine fermanlarıy
la ilgili işlemlerin zaman içinde bazı deği
şikliklere uğradığı anlaşılmaktadır. Bir 
izn-i sefine fermanı almak için yapılan 
müracaatla işlemlerin sonuçlanması ara
sında geçen süre bazan on beş günü bul
maktaydı. 

izn-i sefine hükümleri İzn-i Setine 
Defteri adı verilen defterlerde kaydedi
lirdi. Bugün Başbakanlık Osmanlı Arşivi'n
de 1194-1 260 (1780-1844) yılları arasına 
ait on İ zn-i Seİine Defteri, Karadeniz ve 
Akdeniz'de ticaret yapan Osmanlı tüc
carına ait izn-i sefine ferman suretlerini 
ihtiva etmektedir. Düvel-i ecnebiyye def
terleri arasında da İngiltere. Rusya gibi 
yabancı devlet tüccarlarına ait Boğazlar'-

izn-i sefine fermanlarının kaydedildiği defterlerden birinin 
ilk sayfası (BA, Izn-i Se{ine Defteri, nr. 9) 


