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YALIM, Mehmet Hayrullah Tâcettin

þünmek mümkündür. Zira kaplýca tesis-
lerini (günümüzde Termal ilçesi sýnýrlarý
içinde) kýyýya baðlayan yol, Samanlý de-
resinin açtýðý doðal koridoru (Samanlý va-
disi) en kestirme yol olarak izleyip Yalo-
va’ya iner. Bu sebeple kaplýca yöresinin
tarihi þehrin tarihiyle paralel bir seyir ta-
kip etmiþtir. Yalova þehrinin geliþmesi ve
önem kazanmasýnda kaplýcalarýn ve bu te-
sislerdeki imar faaliyetlerinin payý olmalý-
dýr.

Eskiçað tarihi coðrafyasýnda Yalova ve
Termal yöresi Bitinya bölgesi sýnýrlarý için-
de yer alýyordu. Bir ara Batý Anadolu’nun
büyük kýsmýna hâkim olan Frigler’in milât-
tan önce 1200 yýllarýndan itibaren bu yö-
reye ulaþtýklarý (Tunay, IX [1986], s. 507),
daha sonra Dor göçleri esnasýnda Yunan
kavimlerinin de bu çevreye geldiði bilin-
mektedir. Anadolu’daki Pers egemenliði
döneminde kuvvetlenen Bitinya asilzadele-
ri, milâttan önce III. yüzyýlýn baþlarýna doð-
ru Bitinya Krallýðý adýyla baðýmsýz bir kral-
lýk kurduðunda Yalova yöresi bu krallýðýn
sýnýrlarý içinde kaldý. Milâttan önce 74 yý-
lýnda Bitinya topraklarý Kral IV. Nikomed
tarafýndan Romalýlar’a býrakýlýnca Yalova
çevresi de Roma hâkimiyetine geçmiþ ol-
du. Kaplýcalarýn yöresinde Atatürk’ün em-
riyle kazýlara baþlayan Mansel, bu çevre-
de Roma dönemine tanýklýk eden mezar
taþlarýna rastladýðýný bildirmektedir (Ya-
lova ve Civarý, s. 13, 30). Bununla birlikte
Helenistik ve Roma dönemlerinde Yalova
kaplýcalarýnýn henüz üne kavuþmadýðý, sa-
dece yakýn çevre halký tarafýndan kulla-
nýldýðý sanýlmaktadýr. Bu dönemi anlatan
Strabon’un Bitinya bölgesinden uzun uzun
söz ettiði halde Yalova civarýndaki kaplý-
calardan hiç bahsetmemesi bu durumu
kanýtlar. Ayrýca Bursa civarýndaki meþhur
Çekirge kaplýcalarýnýn Yalova kaplýcalarýnýn

ün kazanmasýný engellemesinin de muh-
temelen bunda etkisi vardýr.

Yalova’nýn ve kaplýcalarýnýn meþhur ol-
masý Bizans dönemine rastlar. I. Konstan-
tinos (324-337) tarafýndan Ýstanbul’un baþ-
þehir yapýlmasý bu þehre Bursa’dan daha
yakýn olan Yalova kaplýcalarýný canlandýrdý
ve Ýstanbul halký için önemli bir yer hali-
ne getirdi. Bizzat yöneticilerin ve aileleri-
nin Yalova kaplýcalarýna ilgisi de bu dönem-
de baþladý. I. Konstantinos’un annesi He-
lena tedavi amacýyla Yalova kaplýcalarýna
gittiðinde kaplýca tesisleri imar edildi. O
dönemde Ýzmit körfezini dolaþmak yeri-
ne Diliskelesi’nden (Aigialoi) karþýsýndaki
Dilburnu’na geçmek suretiyle Ýstanbul-Ýz-
nik yolunun kýsaltýlmasý Yalova’ya da avan-
taj saðladý, bu yoldan Ýzmit körfezini ge-
çiþ Yalova’yý Ýstanbul’a biraz daha yaklaþ-
týrdý. Ayný þekilde I. Iustinianos dönemin-
de de (527-565) Ýmparatoriçe Theodora’-
nýn kalabalýk maiyetiyle birlikte (abartýlý bir
rivayete göre 4000 kiþi) kaplýcalara git-
mesi ve Iustinianos’un eskiden mevcut bir
kilise ile bir hastahaneyi tamir ettirmesi,
ayrýca burada yeni bir saray ve sýcak su
kaynaðýnýn yakýnýnda bir hamam yaptýr-
masý Bizans yönetiminin yöreye verdiði
önemi gösterir. Ayný dönemde, saray men-
suplarýndan Paulos Silentiarius adlý bir þai-
rin sýcak su kaynaklarýnýn þifalý tesirinden
bahseden bir methiye yazmasý da Bizans
hânedanýnýn bu sýcak su kaynaklarýna ver-
diði deðere iþaret eder.

Osmanlý Devleti’nin kurucusu Osman
Bey’in 1302’de bir Bizans birliðini yendiði
savaþ da (Bafeus) Yalova civarýnda yapýl-
dý. Yalova ve çevresi tam olarak 726’da
(1326) Türkler’in eline geçti. Fakat daha
önce de yöre sürekli biçimde Türkler’in
baskýsý altýnda bulunduðundan Bizans’ýn
Yalova kaplýcalarýna ilgisi azalmýþtý. Türk

sikideki asýl hocasý Malak Hâfýz lakabýyla ta-
nýnan Debbâðlar Mescidi imamý ve zâkir-
baþý Hüseyin Efendi’dir. Ayrýca Bedevî þey-
hi Ali Baba’dan mevlid meþketmiþ, bu hu-
susta kendini yetiþtirerek tekke mûsiki-
sinin önde gelenleri arasýnda yer almýþtýr.
Kendi güftelerine yaptýðý dinî bestelerinin
yaný sýra bazý þiirleri ilâhi ve þarký formla-
rýnda bestelenmiþtir.

Nezaketi, hoþ sohbeti ve nüktedanlýðý
ile tanýnan Hayrullah Tâcettin Efendi eski
temaþa sanatýyla da ilgilenmiþ, meþhur
tulûat sanatçýsý Ýsmâil Dümbüllü ile karþý
karþýya pîþekâr oynamýþtýr. Tulûat tiyatro-
larý için bir piyes yazdýðý söylenir. Yayým-
lanan eserleri Zübdetü’l-ahlâk (mensur,
Ýstanbul 1320), Ramazân-ý Þerîf’e Mah-
sus Mecmûa-i Ýlâhiyyât (manzum, Ýs-
tanbul 1326), Güldeste-i Dervîþân (man-
zum, Ýstanbul 1338/1340) ve Gülgonca-i
Âþýkån’dýr (manzum, Ýstanbul 1339-1341).
Ayrýca ünlü mutasavvýf Osman Þems Efen-
di’nin elli bent ve 250 beyitten oluþan mu-
hammes mersiyesini Mersiye-i Cenâb-ý
Seyyidü’þ-þühedâ adýyla neþretmiþtir (Ýs-
tanbul 1327).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ (haz. Mehmet
Akkuþ – Ali Yýlmaz), Ýstanbul 2006, I, 252-254;
Ýbnülemin, Son Asýr Türk Þairleri, IV, 1851-1852;
Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antoloji-
si, Ýstanbul 1943, II, 470, 652-653, 709-710; Sa-
dýk Albayrak, Son Devir Osmanlý Ulemâsý, Ýstan-
bul 1996, V, 104-106 (113-114 nolu belgeler); Ah-
med Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attâr Dük-
kâný, Ýstanbul 1997, s. 23, 51-52; Hür Mahmut
Yücer, Osmanlý Toplumunda Tasavvuf (19. Yüz-
yýl), Ýstanbul 2004, s. 403; Cemaleddin Server
Revnakoðlu, “Tarikat Mensuplarýna Ait Zarif Fýk-
ralar ve Enteresan Olaylar”, Tarih Konuþuyor,
sy. 57, Ýstanbul 1968, s. 3924-3926; Öztuna,
BTMA, II, 488-489.

ÿNuri Özcan

– —
YALOVA

Marmara bölgesinde þehir
ve bu þehrin merkez olduðu il.

˜ ™

Marmara denizinin doðusunda kara içi-
ne 50 km. kadar sokulan Ýzmit körfezinin
batý ucundaki baþlangýç kýsmýnda, adý ge-
çen körfezin güney kýyýsýnda Safran dere-
sinin denize ulaþtýðý kesimde yer alýr. Bu
yerleþme yerinin ne zaman kurulduðu hak-
kýnda kesin bilgi yoktur. Bununla birlikte
Yalova’nýn 12 km. kadar yakýnýnda olan ve
ismi Yalova ile âdeta özdeþleþmiþ bulunan
ünlü kaplýcalarýn tarihinin çok eski dönem-
lere kadar indiði bilindiðine göre (Mansel,
s. 8) kaplýcalarýn iskelesi gibi kullanýlan, kü-
çük bir yerleþmenin mevcut olduðunu dü-

Yalova’dan bir görünüþ



307

YALOVA

eserinde yer vermekte, Ýstanbullular’ýn bu
hamamlara raðbet ettiklerini, tedavi ama-
cýyla gidenlerin burada kýrk gün kaldýklarý-
ný yazmaktadýr (Mansel, s. 20). Ayný yüz-
yýlýn ortalarýnda C. Texier, Ýstanbullular’ýn
Yalova’daki ýlýcalarý yakýnlýklarý sebebiyle
Bursa’dakilere tercih ettiklerini belirtmek-
tedir. Rus asýllý jeolog Tchihatcheff, Yalo-
va’da dokuz adet sýcak su kaynaðýnýn bu-
lunduðunu, sýcaklýklarýnýn 61-65 derece
arasýnda olduðunu söyledikten sonra su-
lara ait bir tahlil raporunu da vermekte,
kaynaklardan hamamlara sýcak su geti-
ren kanallarýn iyi durumda ve bakýmlý ol-
duðunu ilâve etmektedir.

II. Abdülhamid döneminde Yalova’daki
imar faaliyetleri hýzlandýrýldý. Eski Roma
hamamý 1316 (1898) tarihli bir kitâbeye
göre Abdülhamid’in cülûsunun 25. yýl dö-
nümü münasebetiyle “müceddeden tamir
ve ihya” edildi. Yeni hamam ve otel inþa-
atý da II. Abdülhamid devrinde gerçekleþ-
tirildi, Ýstanbul ile Yalova Ýskelesi arasýn-
da düzenli vapur seferleri yapýlmaya baþ-
landý. II. Abdülhamid’in Yalova’ya bu ka-
dar ilgi göstermesinde vaktiyle babaanne-
sinin (Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem
Sultan) tedavi maksadýyla bu kaplýcalar-
dan faydalanmasýnýn da rolü olabilir. Ya-
lova’daki kaplýcalardan birinin Vâlide Sul-
tan’ýn adýný taþýmasý Abdülmecid’in anne-
sinin Yalova kaplýcalarýyla yakýn ilgisi dola-
yýsýyladýr. Bu da Yalova ve çevresinin XIX.
yüzyýlda Bizans dönemindeki ününe yeni-
den kavuþtuðunu gösterir. O sýralarda Ya-
lova yine müstakil Ýzmit mutasarrýflýðýnýn
Karamürsel kazasýna baðlý bir nahiye mer-
kezidir.

10 Temmuz 1894’te meydana gelen bü-
yük depremde bazý yayýnlara göre Yalo-
va’nýn yarýdan fazlasý, bazýlarýna göre ise
tamamý harap olmuþtur (Ceylan, Marma-
ra Depreminin [17 Aðustos 1999] Yalova
Þehrine Etkileri, s. 42). I. Dünya Savaþý’nýn
sýkýntýlý yýllarýnda önemini yitiren Yalova
ve kaplýcalarý Kurtuluþ Savaþý esnasýnda
Yunan kuvvetleri tarafýndan iþgal edildi
(7 Aðustos 1920) ve bu iþgal birkaç defa
tekrarlandý. Þehir 19 Temmuz 1921’de iþ-
galden büyük zarar görerek kurtuldu. Ýþ-
gal sýrasýnda idarî merkez geçici bir süre
için daha doðudaki Kabaklý (Kapaklý) köyü-
ne (günümüzde Çiftlikköy ilçesi sýnýrlarý
içinde) taþýnmýþtýr (Taner, Yalova’da Millî
Mücadele, s. 63). Daha sonra Yalova’da ye-
niden imar faaliyetlerine giriþildi ve þehir
geliþti. 1927’de belediye teþkilâtý kuruldu.
Yalova’daki asýl geliþme ise ayný yýl Ata-
türk’ün burayý ilk ziyaretiyle baþlar. 19
Aðustos 1929’da ikinci defa Yalova’yý zi-

yaret eden Atatürk kaplýcalarý da gezip
buradaki büyük imar faaliyetleri için direk-
tifler verdi. Kýsa zamanda kaplýcalarýn çeh-
resi deðiþti, Avrupaî kaplýcalar görünüþü
aldý ve Yalova 2 Aralýk 1929 tarihinde çý-
kan bir kanunla Ýstanbul iline baðlý bir ka-
za merkezi haline geldi. Bu idarî deðiþik-
liðin de Atatürk’ün isteði üzerine yapýldýðý
bilinmektedir.

Atatürk ölümüne yakýn yýllarda Yalova’-
ya ve Yalova kaplýcalarýna daha çok zaman
ayýrdý, hastalýðýna ilk teþhis burada konul-
du ve tedavi amacýyla kaplýcalara sýk sýk
gitmeye baþladý. Bu çerçevede giderek ay-
rýcalýk kazanan kaplýcalar dolayýsýyla Yalo-
va, Türkiye’nin hýzla geliþen þehirlerinden
biri haline geldi. Cumhuriyet’in baþlarýnda
nüfusu henüz 3000’i bile bulmayan (1935
sayýmýnda 2635) bu küçük yerleþme Saf-
ran çayýnýn (Eyrek çayý) batýsýna geçme-
yen, sadece yalý boyu ile eski Yalova-Bur-
sa yolunun iki tarafýna yayýlan gevþek do-
kulu bir görünümdeydi; 1939’da kasaba-
da üç mahalleye (Süleymanbey, Rüstem-
paþa ve Merakuyu) yayýlmýþ 461 ev vardý
(Ceylan, Marmara Depreminin [17 Aðus-
tos 1999] Yalova Þehrine Etkileri, s. 26).
1940’ta nüfusu biraz daha azaldý (2300);
1950’den sonra devamlý nüfus artýþýna
geçti ve mekân üzerinde de geniþlemesi-
ni sürdürdü. 1950’lerin baþýnda yaklaþýk
91,5 hektarlýk bir alana yayýlan Yalova ka-
sabasý (1950’de 3833 kiþi) 1950’li yýllarýn
sonlarýna doðru Safran deresinin sol (batý)
yakasýna da taþtý (bahçeler içinde seyrek
evlerden oluþan Bahçelievler adlý semt).
Yalova’nýn doðusundaki Hersek deltasýn-
da NATO’ya ait bir üs kurulunca burada
çalýþan Amerikalýlar Yalova’ya ekonomik
anlamda bir canlýlýk kazandýrdý; bunlardan
bazýlarýnýn Yalova’nýn içinde oturacak yer
aramasý inþa faaliyetini de hýzlandýrdý. Bu
sebeple 1960’lý yýllara gelindiðinde Yalova’-

döneminde Ýzmit körfezinin güney kýyýlarý
Orhan Bey tarafýndan Karamürsel Gazi’-
ye timar olarak verilince Yalova ve çevre-
si de onun payýna düþtü. Türkler bu yö-
reyi Ýstanbul’un fethine kadar Bizans sal-
dýrýlarýna karþý baþarýlý bir þekilde korudu-
lar. Türkler’in Yalova’ya Yalakova (Yalakâ-
bâd) veya Yalýova ismini verdiklerine dair
bilgiler vardýr. Fakat Yalakdere vadisinin
bugünkü Yalova’nýn 27 km. kadar doðu-
sunda (günümüzde Altýnova sýnýrlarý içerisin-
de) denize ulaþarak bir delta meydana ge-
tirdiði göz önüne alýnýrsa Yalakova ismi-
nin Yalova’ya deðil daha doðudaki bu del-
ta ovasýna verilmiþ olmasý ve Yalova ismi-
nin Yalýova’dan gelmesi daha mâkul gö-
rünmektedir. XVI. yüzyýl Osmanlý idarî teþ-
kilâtýnda Yalova, Anadolu eyaletinin Hu-
dâvendigâr livâsýna baðlý bir kaza merke-
ziydi. Bu da kaplýcalarýnýn þöhreti yanýnda
Yalova kasabasýnýn idare merkezi olacak
boyutlara ulaþtýðýný gösterir. Yalova’nýn
XVII. yüzyýldaki durumu hakkýnda bilgi ve-
ren Evliya Çelebi burayý 700 evi, yedi ca-
misi, bir hamamý, üç haný, kýrk elli dükkâ-
ný bulunan, kalesi yýkýlmýþ bir yerleþme ye-
ri biçiminde tasvir eder. Evliya Çelebi’nin
verdiði hâne sayýsýna göre o sýradaki nü-
fusunun 3000-4000 civarýnda olmasý ge-
rekir. XVIII. yüzyýlýn baþlarýnda meydana
gelen bir deprem (25 Mayýs 1719) Yalova’-
da da önemli ölçüde hasara yol açtý. Ayný
yüzyýlýn sonunda Yalova, Ýzmit sancaðýnýn
Karamürsel kazasýna baðlý bir nahiye mer-
kezi durumundaydý. Bu sýralarda Yalova’da
sanayi ve kültür faaliyeti olarak I. Mahmud
döneminde 1741’de açýlan ve daha sonra
kapanan bir kâðýt fabrikasýndan söz edil-
mektedir (Ahmed Refik, s. 159-160, 164-
165, 190). Yalova’nýn da içinde yer aldýðý ka-
zanýn adý ise kaynaklarda Yalakâbâd þek-
linde geçmekte, fakat bu kazanýn merke-
zinin neresi olduðu anlaþýlamamaktadýr.

XIX. yüzyýlýn Batýlý yazarlarýndan J. V.
Hammer, Yalova ve Yalova kaplýcalarýna

Yalova Açýk Hava Müzesi’nde sergilenen Osmanlý dönemine

ait mezar taþlarý

Rüstem Paþa Camii - Yalova
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lova merkez üssüne daha uzak olduðu için
fazla etkilenmedi (bir ölü, yirmi beþ yara-
lý). Marmara depreminin ardýndan nüfu-
su azalan (2000 sayýmýnda 70.118) Yalova
þehri 2007 sayýmýnda yeniden bir atýlým
yaptý (87.372) ve 2010 sayýmýnda 100.000
nüfusa çok yaklaþtý (98.347).

Yalova þehrinin merkez olduðu Yalova ili
doðuda Kocaeli, güneyde Bursa ile kom-
þudur; ayný þekilde Marmara denizinin iki
körfeziyle sýnýrlandýrýlýr (kuzeyde Ýzmit kör-
fezi, güneyde Gemlik körfezi). Merkez il-
çeden baþka Altýnova, Armutlu, Çýnarcýk,
Çiftlikköy ve Termal adlý beþ ilçeye ayrýlýr.
847 km² geniþliðindeki alanýyla Türkiye’-
nin en küçük ili olan Yalova ilinin sýnýrlarý
içinde 2010 yýlý sonuna ait nüfus verileri-
ne göre 203.741 kiþi yaþýyordu, nüfus yo-
ðunluðu ise 241 idi. Diyanet Ýþleri Baþkan-
lýðý’na ait 2007 yýlý istatistiklerine göre Ya-
lova’da il ve ilçe merkezlerinde 53, kasa-
balarda ve köylerde 80 olmak üzere top-
lam 133 cami bulunmaktadýr. Ýl merkezin-
deki cami sayýsý 31’dir.
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YALTKAYA, Mehmet Þerefettin

(1880-1947)

Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ikinci Diyanet Ýþleri baþkaný.˜ ™

17 Kasým 1880 tarihinde Ýstanbul Ko-
camustafapaþa’da doðdu. Aslen Ürgüplü
olan ve Kalelizâde lakabýyla tanýnan bir aile-
nin çocuðudur. Babasý Kadiriyye tarikatý
þeyhlerinden Cerrahpaþa Camii imamý Hâ-
fýz Mehmed Ârif Efendi, annesi Atiye Ha-
ným’dýr. Mehmet Þerefettin, Fîruz Aða Sýb-
yan Mektebi’nde okuduktan sonra hâfýz-
lýk yaptý. Dâvud Paþa Rüþdiyesi ve Dârül-
muallimîn’den mezun oldu (1899). Beya-
zýt ve Fâtih camilerinde Kastamonulu Sü-
leyman Efendi, Trabzonlu Hüsnü Efendi ve
Arapkirli Hüseyin Avni Efendi’den medre-
se tahsili görerek icâzet aldý (1902). Ma-
nastýrlý Ýsmâil Hakký Efendi’den tefsir, Þir-
vanlý Mehmed Hâlis Efendi’den Mašålât
okudu; Arap edebiyatý mütehassýsý ve ki-
tâbiyat âlimi Ýsmail Saib Efendi’nin (Sen-
cer) derslerini takip etti. Sicil kayýtlarýnda
Türkçe, Arapça ve Farsça konuþup yazdý-
ðý, Fransýzca’ya da âþina olduðu belirtil-
mektedir.

Mehmet Þerefettin Efendi, ilk müder-
rislik ve dersiâmlýk ruûsu imtihanýnda ba-
þarýlý olamayýnca Sadeddin ve Rebiî paþa-
larýn desteðiyle Harbiye Nezâreti Muhâ-
sebat Dairesi Tahrirat Kalemi’nde 3,20 li-
ra maaþla kâtip olarak memuriyete baþ-
ladý, bu görevi yaklaþýk iki yýl sürdü (1904-
1906). Dârü’l-ilm ve’t-ta‘lîm adlý özel mek-
tepte ders nâzýrlýðý yaptýktan sonra (1908-
1909) Bandýrma Numune Rüþdiyesi’nde
baþmuallimlik görevinde bulundu. Ruûs
imtihanýný verince Beyazýt Camii’nde der-

da ev sayýsý 2500’e yaklaþtý (2497), 1960
sayýmýnda nüfus 10.000’i geçti (11.318).
1960’larýn baþýnda Yalova, Safran deresi-
nin batýsýndaki Emir bayýrý ile adý geçen
derenin doðusundaki Yalova bayýrý deni-
len hafif meyilli arazide ve kýyý boyunda
yayýlýyor, kýyýya paralel bir ana ulaþým ek-
seniyle bu ekseni dik olarak kesen kuzey-
güney doðrultulu cadde ve sokaklardan
ibaret basit bir plan örneði gösteriyordu.
Mahalle sayýsý 1961’de hâlâ üçü geçme-
miþti. Fakat 1962’de bu sayý yediye yüksel-
di (Rüstempaþa, Süleymanbey, Merakuyu, Bað-
larbaþý, Bahçelievler, Gaziosmanpaþa ve Fevzi-
paþa). Sadece çarþý kesiminde görülen sýký-
þýk durum çevreye doðru gidildikçe bah-
çeler içinde gevþek dokulu bir görünüm
almaktaydý.

Yalova’nýn hem mekân bakýmýndan bü-
yümesi hem de daha hýzlý nüfus artýþýna
sahne olmasý 1970’ten sonra baþladý. Bu
dönemdeki geliþmenin sebepleri arasýn-
da þehrin doðusunda büyük sanayi tesis-
lerinin kurulmasý (tekstil, kimya, ipek, kâ-
ðýt, elyaf ve iplik, ambalaj vb.), yine doðu
kýyýlarýnda yazlýk sitelerin çoðalmasý, çev-
rede geliþen çiçekçilik ve seracýlýk etkinlik-
lerinin þehrin ticarî hayatýna büyük katký
saðlamasý sayýlabilir. 1970 sayýmýnda nü-
fus 20.000’e (17.689), 1975’te 30.000’e
(27.289) yaklaþtý. 1980’de ise 40.000’i aþ-
tý (41.823). Yerleþim alanýndaki büyüme,
batýda Samanlý deresinden baþlayýp do-
ðuda Kâzýmiye deresine kadar batý-doðu
istikametinde geliþti; içeriye doðru da va-
di tabanlarýný ve vadiler arasýndaki bayýr-
larýn (Samanlý deresiyle Safran deresi ara-
sýndaki Emir bayýrý, Safran deresiyle Ba-
laban deresi arasýndaki Yalova bayýrý, Ba-
laban deresiyle þehrin en doðusundaki
Kâzýmiye deresi arasýndaki Çiftlik bayýrý
ve Kuzuluk bayýrý) sýrtlarýný izleyerek ku-
zey-güney doðrultusunda geniþlik kazan-
dý. Bu arada idarî durumunda da deðiþik-
lik yapýldý ve Ýstanbul ilinden ayrýlýp yeni
kurulan Yalova ilinin merkezi oldu (6 Ha-
ziran 1995). Bu geliþme, 17 Aðustos 1999
tarihinde meydana gelen Marmara dep-
remine kadar sürdü; 1985’te 53.857’ye,
1990’da 65.823’e yükselen nüfus deprem-
den önceki son tesbitte 80.000’e yaklaþtý
(1997’de 78.469). Deprem sýrasýnda Yalo-
va þehrindeki dokuz mahalleden en fazla
can kaybý Bahçelievler (624 ölü) ve Kâzým-
karabekir (595 ölü) mahallesindeydi. Do-
kuz mahalledeki toplam ölü sayýsý 1449’-
dur. Yaralý sayýsýnýn 2543’ü bulduðu þehir-
de 7606 bina aðýr hasar gördü. Bu dep-
remden yaklaþýk üç ay sonra meydana ge-
len 12 Kasým 1999 Düzce depreminde Ya-
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