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DİRENEN TARİH (3) 
 Bir Belgeselcinin Gözünden Türkiye’deki Antik Bölgeler ve Kentleri  

BİTİNYA 1. Bölüm 

 

Ben Gültekin Gün, bilindik adım ‟Tekin 

Gün‟ 

Bu çalışma (DİRENEN TARİH 

(3)Bitinya Bölge olarak ilk kez kaleme 

aldığım bir  araştırma projesidir. 1989 

yılından günümüze kadar gün yüzüne 

çıkan Türkiye’deki antik bölgeler, Antik 

kentler ve Antik limanlar hakkında 

yapmış olduğum belgesel materyaller ve 

içindeki araştırmalardan esinlenerek 

hazırlanmıştır.  

 

 

 

ÖNSÖZ 

Uzun yıllar antik bölgeler içinde bulunan yerleşimleri konu alan  belgesel çalışmalarımdan Bitinya, Türkiye’deki 

antik bölgeler içinde tarihi geçmişi coğrafya bakımından zengin fakat siyasi birlikleri açısından fakir kaldığı bir 

bölge olarak yorumlamak yerinde olacaktır. Birde bunun üzerine  bölge sınırları içinde kalan antik kalıntılara 

yapılan tahribat bölge arkeolojisi açısından sorunlu hal almaktadır. Ancak Bitinyalı’lar Anadolu’nun jeopolitik 

konumu ile oldukça enteresan bir 

coğrafya ile sınırlarının olması tarih 

sahnesine çıkışından  yayılma sürecine 

varana kadar geçen zaman içinde zayıf 

kalıntı bırakmış olması bölge tarihini 

belgelemekte sorun teşkil etmektedir.  

Ben bu araştırmada gördüğüm izlenimler 

neticesinde yapılan arkeolojik etkenlerin 

az olduğunun kanaatindeyim. Belki ileri 

tarihte geniş kapsamlı bilimsel arkeolojik 

araştırma ve kazılarda daha fazla bilgi 

edinebileceğimiz veriler bizi 

Bitinyalı’ları tarihi hakkında daha net ve 

objektif sonuçlara ulaştırabilir. Elimizde 

olan veriler içinde  değerlendirdiğinde 

bilinmeyen çözümlenmemiş sır olan 

yaşantılarını yanlarına alıp gittiği bu 
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antik çağ insanlarını antik belgelerden ya da antik yazarların hikaye niteliği gibi notlarından bir parça anlamaya 

çalışmamız  mümkün olduğu düşünmekteyim. 

Antik Anadolu coğrafyası içinde çok az bilgiye sahip olduğumuz Bitinya bölgesinin başta coğrafyası olmak 

üzere tarihi ve nüfus yapısı tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu eksiklik, Bitinya’nın idari bir bölge olmayıp 

coğrafi bir terim olarak kullanılması ve antik kaynakların yeterince araştırılmamasından meydana geldiğini 

sanmaktayım. Araştırma konumuzla ilgili bölümler, antik kaynaklar ve günümüz yazarlarının görüşleri ve 

makalelerinden faydalanarak kitap biçiminde yazılmaya çalışılmıştır. Belgesel çalışmamızın bir parçası olan 

araştırmalar hassas bir şekilde ele alınarak, Bitinya bölgesine ait antik dönem insanlarının yerleşkelerindeki izleri 
20. yüzyılda farkedilmiş olmaları.biraz geç olsa bile günümüz akademik yazarlarının bu bölge hakkındaki 

çalışmaları hızla devam etmektedir.  

Çalışılan belgesel senaryo film araştırmasında Bitinya bölgesinde 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan 

arkeolojik araştırmalar yüzey çalışmaları 20. yüzyılda gelişerek devam etmiştir. Ancak bu araştırmalar 

Nikomedya ve İznik gibi kentlerde yoğunlaşmış, bu iki kent dışında kalan yerler zayıf arkeolojik yüzeysel 

çalışmalarla bir şekilde araştırılmaya devam etmektedir. Buna karşılık antik kaynakların Bitinya ile ilgili 

kısımları bu güne kadar tek bir çalışmada toplanmamış olduğu görülmektedir. Bitinya bölgesine ait antik 

yerleşimlerin bir çoğunda yetersiz bilgiler neticesinde değerlendirilmiş bazı kentler hakkında çok sayıda kayıt 

olmasına rağmen bu 

kayıtların bir çoğu  sadece 

isim olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Genel olarak 
siyasi tarihi ile ele alınan 

eserler, birkaç  kent birlikte 

verilmiş ve günümüze 

kadar getirilmiştir.  Tutulan 

kayıtların Bitinya’ya özel 

olmayıp genel olarak tüm 

Batı Anadolu’yu ifade eder 

biçimde verilmesiyle 

coğrafya karışması 

meydana geldiği 

sanılmaktadır. Hatta 
kaynaklar çeviri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Geç dönem yazarları sadece dipnot olarak kullanılan eserlerde bölge coğrafyasının ve 

kentlerinin belirlenmesinde antik kaynaklar, Strabon’un Geographika’sı gibi birçok antik yazarın eserlerinden 

faydalanılmıştır. 

Marmara Bölgesindeki Antik   Bölgeler 

 

1.Trakya  

2.Misya  

3.Bitinya  

4.Troas  
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Amaç 

 
Yapılacak belgesel çalışmanın amacı veriler doğrultusunda Bitinya bölgesinin antik yerleşimlerini konu almak 

antik kent yapılarını ve yerleşkelerini değerlendirmek, ait olduğu döneme dair arkeolojik bilimsel çalışmaların 

bilgileri ışığında, Bitinya bölgesi sınırları içinde kalan ve dönem, dönem sınırları değişen antik bölgeyi 

incelemektir.  

 

Belgesel film çalışması konuşma ve görsel anlatımlı  tarihsel yaşamı olduğu gibi yapısındaki 
temel documentary belgeleyen konu ile izleyici arasında açık bir diyalog üretme biçimi olarak 

yoğrulmuş ve reel olguyu üreterek ele alınmış, bilimsel amaç ile yorumlanarak tarihsel yaşanmışları 

kısmen canlandırmalı ve genel  konu üzerinde belgeli araştırmaların sonucunda görsel anlatı ile 

seyirci (İzleyici) arasında gözlemsel eğitici, bilgilendirici becerisini arttırması amaçlanarak 
aktarılmıştır. 

 

Kapsam 
“Bithynia Bölgesi Kökeni ve Tarihçesi, Kuruluşu, Gelişimi” başlıklı çalışma kapsamında; Bitin Göçleri, 

Bithynialılar'ın Kökenleri, Egemenlik Alanları, Toplumsal Meseleler, Bitnya Kralları, Krallığın Son Durumu, 

Bitinya Tarihsel Kesiti,  Bithynia’da Hellen Kolonizasyonu ve Hellen Kolonileri, Bitinya Kronolojik Dönemleri 

dair bilgiler yer almaktadır.  Çalışmanın ikinci bölümünde Bithynia Bölgesinin Deniz ve Kara Ticaret Yolları ve 

Önemli Liman Kentleri, Bitinya Kentleri, Bitinya dil ve 

kültürü, kavramları örneklerle açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, Bitinya bölgesi  arkeolojik araştırma ve kazıları 

ve buradaki yapıların mimari özellikleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise, Bitinya bölgesi hakkında detaylı 

Bitinyadaki Civitaslar hakkında çalışmalar yapılmış, Bitinya dönemi, yapı evreleri, mimarisi incelenmiştir. 

Değerlendirme ve sonuç bölümünde ise, Roma Dönemi yapıları ,diğer Helenistik Dönem yapıları ışığında 

incelenmiş, karşılaştırmalar yapılarak Bitinya yapıları mimarisi değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu 

değerlendirmeler kazı arşivleri, kazı sonuçları ve çeşitli kaynaklar baz alınarak yapılmıştır. 

Yöntem 

Belgesel senaryonu çalışma kapsamında tarihsel ve karşılaştırmalı ve çalışmanın bazı bölüm içeriği tüm 

dengelim yöntem kullanılmıştır. Literatür ve sözlü tarih araştırmalarından, Bitinya bölgesinin kazı ve araştırma 

sonuçları antik kaynaklardan, Bitinya bölgesi çalışmaları yapan üniversiteler, Bitinya bölgesi akademik yayın 

arşiv yayınlarından yararlanılmıştır.  

Referanslar 

 

 Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Kütüphanesi   

 Pamukkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesi   

 Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 

 https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/792/tur 

https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/792/tur 

Bithynia Bölgesi Kökeni ve Tarihçesi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Documentary_hypothesis
https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/792/tur
https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/792/tur
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Bithynia - Bitinya (Yunanca: 

Βιθυνία Bithynia), M.Ö. 377 

ve M.Ö. 64 yılları arasında 

sınırları İznik  (Nikeia),  

Nikomedia (İzmit), İzmit 

Körfezi, İstanbul, Sakarya ve 

Bursa arasında kalan bölgede 

hüküm 

sürmüş, Trakya kökenli Bitinl

er tarafından kurulmuş devlet. 

Aynı zamanda ülke toprakları 

coğrafî bir tâbir olarak da 

sıklıkla 

kullanılmaktadır.Osmanlı 

Devleti'nin kurulduğu bölge 

içerisinde 

bulunmaktadır.Bithynia 

bölgesinde Kastamonu, Zonguldak ve Bolu illeri de bir dönem yer almaktadır. Bithnya bölgesi başkenti 

Nikomedya şehridir. Fakat  Bithynia Kralı Zipoites, M.Ö. 279'da Nicaia'yı ele geçirdikten sonra bir dönem 

Nicaia Bithynia Krallığına başkentlik yapmıştır. 

Buzul Çağından günümüze kadar Bitinya antik bölgesi tarihi ve coğrafyası hakkında gelen bilgiler sadece antik 

tarih yazarlarından aktarılmaktadır. Fakat İkçağ tarihçileri Bitinya bölge eserleri yaptığımız araştırmalar 

neticesinde günümüze gelmiş kaynaklar daha sonraki dönemde yaşamış antik yazarların kitaplarından küçük 

parçalar olarak istifade edilmiş ve Krallıkların bölgesi Bitinya coğrafyası (MÖ 129/124 – MÖ 40) yaşamış 

Bitinyalı Yunan hekim Asclepiades ve Amasyalı Strabon tarafından tartışmalı aktarılmaktadır. Dönemin en 

büyük filologlarından biri olan antik yazar Asclepiades ‘’Bitinya araştırmaları’’ adlı eserinden birçok antik 

yazar istifade etmiş ve günümüze ulaştırmıştır. Dada sonraki dönemde  Müller tarafından, "Grek 

tarihçilerinden kalma parçalar kolleksiyonu’’ adlı eserinde bir araya toplanmış günümüze kadar gelen tarihi 

parçaların bir kısmı, Bitinya'da, Nikomedeia (Izmit) li Arrianos'un Bleuvtaxâ adlı eserine aittir. Arrianos, M.S. 

95 senelerinde doğmuş ve 175'e kadar yaşamış antik yazarlardan biridir. 

Yeri, Konumu ve Çevresel özellikleri 

Bitinya bölgesi kent yerleşimleri ve tarihi farklı görüşler tarafından yorumlanmış ve Küçük Asya'nın muhtelif 

harita ve atlasları üzerinde 

Bitinler'in oturma yerleri 

değişik olarak  

gösterilmiştir. Modern 

coğrafyacılar özellikle 

Amasyalı Strabon M.S. 19 

da Bitinya sınırlarını doğuda 

Paflagonya ve Mariandünler, 

kuzeyde Pontus 

(Karadeniz’in Sangarios 

(Sakarya) kıyılarından 

Byzantion (İstanbul) ve 

Kalkedon (Kadıköy) civarı 

boğaza kadar uzanan 

parçası, batıda Proponis 

(Marmara Denizi), güneyde Misya Hellespont Frügya'sı adını taşıyan Frigya Epikteos ile sınırlandırmakadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanca
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nikomedia
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmit_K%C3%B6rfezi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmit_K%C3%B6rfezi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sakarya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Trakya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitinler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitinler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
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Paflagonlar, Sakarya'nın doğusundan Kızılırmağa kadar olan bölgede, Mariandünler (Mariandynler) Herakleia 

(Ereğli) civarında yerleşimleri olmaktaydı. Strabon'a  göre, Bitinya'nın doğu ve güneyini çevreleyen Frügya 

(Frigya-Phrygia) Epiktetos, Pers imparatorluğunun eski Frügya Satraplığının kuzey batısına düşen kısmının en 

dış parçası idi ki, bu haritadaki Hellespont (Çanakkale) a kadar uzanmakta olduğunu göstermektedir.. Ve bu 

sebepten dolayı Strabon'un işaret etiği gibi, Hellespont Frügya'sının ismini taşımıştır. Hellespont Frügyası’nın , 

M. Ö. 183 senesinde Bergama kralı 2. Evinenes (Eumenis) yerleşmiş ve yeni kazanılan araziye rknytoç  ilâveten 

kazanılan„ ismini vermiştir. Frügya Epiktetos doğuda Bitüniyon (Bolu) ve Karadeniz kenarında bulunan Tios 

şehirlerini içine almaktadır. Strabon, eserin diğer bir yerinde ( 12, 8, 1), Olümp (Uludağı ) in Frügya (Firigya) 

Epikteos dahil olduğunu işaret etmektedir. 

Bundan da Bitüniyon, Olümpos ve bunun 

neticesinde Prusa (Bursa) şehrinin artık 

Bitinya'ya ait olmadığını işaret etmektedir. 

Fakat Prusa'nın, M. Ö. 230-183 seneleri 

arasında hüküm sürmüş olan Bitinya kralı 1. 

Prusias tarafından tesis edilmiş olduğu 

muhemeldir. İsmindende anlaşıldığı 

kadarıyla Bitinya (Bitüniyon) da Bitinler 

tarafından tesis edilmiştir. O halde bu 

görüşün Bitinya M.Ö.200 de antik coğrafyacı 

Strabon’un eserinde yazmış olduğu sınırların 

daha büyük olduğunu açıklamaktadır. Acaba Strabon Anadolu coğrafyasına bu kadar hakim olduğu 

sanılmaktayken Bitinya sınırları hakkında bir hatamı işledi ? Hayır. Strabon yanlızca Roma’nın Küçük 

Asya’daki Devletlerin sınırlarını tespit ettiği M.Ö.188  tarihli Apameia anlaşmasından sonra hadiselerin aldığı 

şekli tarif etmekte olduğu görülmektedir. 

Bitinlerin göçleri 

Bitin göçleri tarihte 5. ve 4. asır  antik devir kaynaklarda  hemen hepsinde küçük notlar şekinde bulunmaktadır. 

Bitinleri Asya Trakları  veya Trakya Bitinleri, rnemleketlerini de Asya Trakyası veya Trakya Bitinyası, diye 

tavsif ederler. Bu halde Bitinler, Trakyalı bir kavim oldukları muhtemeldir; bu da antik yazar Herodot tarafından 

açık olarak zikredilmiştir. 

Tevkerler ve Misler tarafından 

oturdukları yerlerden 

çıkarıldıkları anlatılır. Strümon, 

Balkan yarımadasındaki Struma 

(Türkçe Karasu) nehridir ve 

ilkçağda Makedonya ile Trakya 

arasındaki sınırı oluşturmaktadır. 

Burada Herodot'un verdiği haber, 

antik devir alimlerinin birçoğu 

tarafından tasdik edilmektedir, 

öyle ki, Bitinlerin Trakya 

menşeli olduklarında hiçbir 

şüpheye yer olmadığı 

savunulmaktadır. Fakat etnik 

olayları daha sonrasına bırakarak önce bu joğrafya sınırlarında yaşanmış göç hareketlerinin hangi tarih 

aralıklarında yaşandığı ve nasıl bölge iskan edildiğini anlatmaya çalışalım. Herodot eserine baktığımızda, 

Bitinlerin, Trakya'dan Tevkerler ve Misler tarafından atılmış  olduklarını söylemekle bu göçlerin  zamanı ve 

tarihi hakkında, bir vasıta kronolojik olarak bir nokta tespit etmiş bulunuyor sanırım. Herodot, kitabının diğer 

yerlerinde (7, 20. 5, 13. 5, 122), Tevkerler'den bahsetmektedir ki, açıkça bu argümanın bize bu kavim hakkındaki 

görüşlerini net bir şekilde ifade ettiği anlaşılıyor. Herrodot’a göre Tevkerler, eski denberi Troas'da oturuyorlardı  

ve, Troya savaşlarından evvel, Misler'le beraber Avrupa'ya bir sefer yapmışlar ve bunun neticesinde bütün 
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Trakya'yı  işgal etmiş olduğu görülmektedir diye eserinde bahsettiği görülmektedir. Öyleyse Bitinler de Strümon 

 Nehri kenarından kovuldukları olasılıklar arasına yerleştirmemiz mümkün olduğu görülmektedir. Fakat 

doğruluğu ispatlanmamış.! Çünkü Bitinlerin, doğudan gelen bu hücumlar neticesinde ancak batıya doğru 

çekilmeleri mümkün olduğu muhtemeldir. Bu hücumların geldiği tarafa, Bitinya'ya  geçmeleri mümkün değildi.! 

Tevkerler'in Avrupa'ya yaptıkları seferden bahseden bu haberde, Trakya ve Yunanistan'ın eski zamanlarda  

Anadolulu bir kavim tarafından iskân edilmiş olması olayın bir hatırası  gizli olmalıdır ki, bu hadise, eski yer 

isimlerinin birbiriyle karşılaştırıldığında sabit olduğu görülmektedir. Fakat Bitinlerin Tevkerler tarafından 

uzaklaştırılmış olması olayı bir kombinasyon, belki de, Tevkerler'in, M. Ö. 500 senelerinde, hakikaten Strümon 

Nehri kenarında yerleşmiş ve Bitinlerin halefleri olmuş olan  Payonlarla karşılaştırması olayına dayanmaktadır. 

Bitin göçlerinin Troya savaşından evvel tarihlendirilmesinin, karşılığı olmadığı olasılıklar arasında 

düşünülmektedir. 

 Kronograf Caesarealı Eusebios ise, 

Bitinlerin, Trakya'dan Anadolu'ya 

geçişlerini, İbrahim'in doğumundan sonra 

1044 yılı ile ilişkilendirmekter ki, bu 

tarih, bugünkü zaman hesaplarımıza göre, 

M. Ö. 973 yılını ifade etmektedir. Fakat 

bu bilginin ile bir neticeye varmak 

iolanaklar dışında gözükmektedir; çünkü 

bu tarihin nereden alındığına ve hangi 

kaynağa dayandığını onaylıyacak bir 

durumda değiliz. Eusebios için, kendi 

yaşadığı devirden 1250 sene evvel 

meydana gelmiş bir olay hakkında itimad edilebilir bilgi verecek tarihi bir an'âne mevcut değildir. Bununla 

beraber Eusebios, Bitinlerin göç ve yerleşimlerini, kendisinin 1182 senesi olarak tarihlendirdiği Troya'nın 

düşmesinden 210 sene sonraya koymakta ve böylece Herodot'tan bir hayli uzaklaşmaktadır. Eusebios'un, 

Bitinlerin göç tarihi hakkındaki görüşleri bu tarihi kabul etmesine, Appian'ın hikâye ettiği mitografik bir 

spekülâsyon sebep olduğu kanısını arttırdığı görülüyür.Yine diğer bişr antik yazar Hemeros’un İlyada’sında 

Traklar’ın kralları Rhesos'un komuta ettiği bir savaşta Troya'lılara yardıma gittiklerini eserinde anlatmaktadır. 

Diğer antik kaynak, Yunan tarihçi Appianus'a göre, Rilesos, Diomedes tarafından öldürüldükten sonra Traklar 

Bosporos (İstanbul Boğazı)’a kaçmışlardır . Traklar, karşı tarafa  geçebilmek için  gemi tedarik 

edemediklerinden ya burada yerleşip kalmışlar ya da  Bosporos'u Bizantion civarından geçerek, Trakya'da, 

Bithyas nehri (Antik Trakya nehri) kenarında yerleşmişlerdir. Daha sonraki yıllar içinde bulundukları yerde 

kıtlık başgösterince tekrar Anadolu'ya dönmüşler ve orada ele geçirdikleri ülkeye, Bithyas nehrinin ismini 

hatırlatmak maksadıyle, Bitinya ismini vermişlerdir. Amiyane bir kombinasyona dayanan bu hikâye, doğasıyla, 

değersiz olduğu düşünülmektedir. Fakat, bununla beraber, zengin ve yakışan gibi görünen edebi ilâvelerle 
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süslendiği zaman, Eusebios'u, yazımızın başında geçen Bitinler ve göçleri tarihini bulup çıkarmaya teşvik etmiş 

olabilir. Fakat, buna rağmen, bu tarihin değerine daha fazla birşey ilave etmiş olamaz diye düşünülmektedir.. 

Ve bununla beraber, yöntemli bir surette hareket edildiği zaman, bizzat efsanenin yardımı ile hakikat aşağı 

yukarı elde edilebilir olasılıkları artmaktadır. Çünkü bir başka olay yine antik efanelerden geçen notlar arasında 

yer almaktadır. Argonautlar(Yunan Mitolojisinde Troya’dan önce yaşamış bir grup kahraman)'ın Kolhis'e 

yaptıkları sefer efsanesinde Bosporos kenarındaki bölgeden bahis ettikleri görülmektedir, fakat burada 

Argonautlar Bitinlere değil, Bebrüklere rastlamışlardır. Efsanenin bu bölgelere yerleşmesi, daha M. Ö. 8. 

yüzyıl’ı işaret etmektedir. Muhtemel olasılık Marmara denizi kenarları ticaret kolonileri ve, 7. yüzyılın birinci   

yarısında, Karadeniz sahillerinde birçok 

devamlı şehirler kurmuş olan Miletliler 

(Miletler) tarafından olmuştur. Bu sebepten 

efsanede, Miletler (Miletliler)in, M. Ö. 700 

yılına doğru bölgede  buldukları durumun 

yansıması olduğunu gerektirmekte; bundan 

dolayı bulunduğu çağ’da, Bosporos 

kenarında daha henüz Bitinlerin 

oturmadıklarını anlamamız gerekmektedir. 

Bu durumda Bitinlerin yerleşimi M. Ö. 700 

senesinden sonra, fakat Karyandalı Skülaks, 

fasıl 2 de tespit ettiğimiz gibi, bunların 

Bosporos kenarındaki vatanlarından maltimattar olduğundan M. Ö. 6  ncı asrın sonundan önce vukua gelmiştir. 

Daha doğru bir tarih elde etmemize Bitinyalı bir tarihçi olan Nikomedyalı  Arrianos  yardım etmektedir ki, M. S. 

12 inci asırda, İskenderiyeli Dionüsios Periegetes'in coğrafyasına bir açıklama (not) yazmış olan Yunan bilgini 

Eustatios ’’onun eserinden şu kısımları almaktadır.’’ 

Tercüme: "Arrian (Nicomedia'lı Arrianus )'ın tarihine göre, yalnız Avrupa Traklar değil, fakat Asya Trakları da 

vardır; ona göre, Frigler ve Misler gibi, Traklar da başlarında Pataros adlı bir komutan olduğu halde, 

Avrupa'dan Asya'ya geçmişlerdir; bu olay, Kimmerlerin Asya'da bulundukları bir zamana rastlamıştır ; bunları , 

Traklar Bitinya'dan sürdükleri ve sonra da kendileri bu araziye yerleşmişlerdir„. 

Kimmerler, M. Ö. 700 senelerinde, doğudan Anadolu'ya girmişler ve 650 senelerinde, batı kıyılarına kadar 

gelmişlerdi. Burada, aralarında Trer kabilesinin baş rolü oynadığı Trakyalı müstevlilerle birleşerek, beraberce 

harekete geçmişlerdir. O halde Arrian'a göre, bu olaylar neticesinde Bitinler de, kuzey-batı  Anadolu'ya 

gelebilmiş olasılıkları artmaktadır. Böylece Bitin yerleşimi bu tarihe konulması, daha evvel Argonautlar 

efsanesinden çıkardığımız neticeye gayet güzel muvafık olmaktadır. Her ne hal ise, bu tarih, ilmi bir tartışma 

için, önemsemek alınabilecek tek tarih olduğu görülmektedir. Şundan dolayıdır ki, Bitinlerin Trakya'dan 

Anadolu'ya yerleşim tarihi M. Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında bu durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde 

göstererek konumuza dahil edebiliriz.  

Toplumsal meseleler 

Bithynialılar'ın Kökenleri ve Egemenlik 

Alanları 

Bitinlerin, Sagarsa ile Bosporos arasındaki 

yarımadayı, M.Ö. 7.yüzyılda, iskân ettikleri 

kabul edilince, bu sefer de, acaba onlardan evvel 

buralarda kimler oturuyordu sorunu ortaya çıkar; 

çünkü bu yarımadanın, o zamana kadar, boş  

kalmıyacağı düşünülmektedir. Yukarıda gördük 

ki, Miletliler (Miletler) M. Ö. 700 yılında, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Nicomedia
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Bosporos (İstanbul Boğazı) kenerında Bebrikler(İber kavmi-İstanbul Beykoz'a gelen Traklar burada Bebrik 

Devleti kurmuşlardır)’e rastlamışlardı, Bundan başka, diğer kaynaklarda da, Bebrikler, genellikle, Bitinlerin 

öncüleri olarak kabul edilirler 

ve, birçok antik yazarların 

kaydettiği gibi, Böylece 

bulunduğu coğrafya 

açısınından Bitinya yarımadası 

daha önceden Bebrikya ismini 

tanıyordu. Bebrik ismi, Frig 

isminin aynıdır; ve böylece bu 

Bebrikler, M. Ö. 12 asırda, 

Küçük Asya'ya yerleşmiş olan 

Friglerin burada kalmış  

artıklarından olabilme olasılığı 

fazladır. O halde biz, 1150 den 

650 ye kadar olan 500 senelik 

zaman için, Bitinya'da bir Frig 

kavminin oturduğunu kabul 

etmemiz mümkündür. Şöyle 

1200'den evvel burada hangi 

kavimlerin ikamet alanları 

oluşturdukları hususunda 

elimizde pek veri ve kaynak 

bulunmuyor Fakat, şimdilik, 

Anadolu'nun ulus olarak kabul 

edebileceğimiz, Küçük 

Asya'nın en eski zamanlarına 

ait, bir halkı Bitinya'da da 

izlerini bıraktıkları muhtemel 

olasılıklara dayanmaktadır. Bu 

izler, -ss  ve -nd veya -nth 

kelime anlamları ile teşekkül 

etmiş olan yer isimlerinde 

kendilerini göstermektedir. Bu 

çeşit yer isimleri, Bitinya'da 

pek azdır, fakat vardır. Mesela Arganthonios, Libyssa gibi. Bu hususta daha fazla söz söylemek tarihi metodun 

sınırlarını aşar. Eponim olan kahramanların birbirleri arasındaki mitolojik akrabalıklardan kavimlerin 

menşelerini çıkarmak tecrübesi yapılabilir. Fakat evvelce pek çok kullanılmış olan bu metodu, verimsiz olduğu 

için, reddetmemiz gerekmekte; çünkü bizi, belgesi olunamayan spekülasyonlara götürebilir. Antik tarih 

kahramanlarının birbirleri arasındaki ilgileri hakkında antik çağ’dan kalmış olan bilginin çoğu, içinde eski anılar 

saklı  kalmış  olduğu hakiki efsanelerden değil, ertelenmiş mitografların yaptıkları  âlimane seçimlerden 

çıkmakta ve bunun için hemen hemen tamamiyle fakir bulunmaktadır. Bu sebepten, bu usulü bir tarafa  

bırakarak, Strabon'un ortaya attığı bir mevzu’yu açıklamaya ya da yorumlamaya çalışalım. Strabon'a göre, 

Bitinya'da, Bitinler'den evvel ve Bebrikler'den sonra, Misler oturmuştur. Strabon kitabının iki yerinde bu sorun’a 

değinmiştir. 

Tercuman. Mislerin Bitinya'da oturmuş  olduklarına, ilk defa, Kary andalı Skülaks şahadet eder ve Askanios 

gölü kenarında Frigler ile Mislerin oturduklarını söyler; sonra da eserinde şehirlerin inşasından bahseden 

Dionüsyos, Kalchedon ile Bizantion arasında bulunan ve şimdi Trakya Bosporosu ismini taşıyan Boğazın 

evvelce Mis Bosporosu adını taşıdığını yazar. Askanios  gölü bugünkü İznik gölüdür ki, şu halde, 

Yunan coğrafyacı Skülaks'ı n yaşadığı tarih aralığında M. Ö. 6.yüzyıl’ın ikinci yarısında bu coğrafyada henüz 

      Beykoz'daki yaşama dair bilinen en eski tarih M.Ö. 700'lerdir. Bu dönemde deniz 

yoluyla gelip Beykoz'u kendilerine yurt edinen Traklar, Beykoz'da yerleştiği bilinen ilk halk 
olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar sanat tarihçileri ve arkeologlar çok daha önceki 
dönemlerde Karadeniz'den Boğaz'a doğru seyreden tepelerde Apollon tapınağı benzeri 

yapıların olduğunu öne sürmekte ve dolayısıyla da Beykoz'un bir kent olarak tarihini çok 
daha önceki tarihlere götürmek gerektiğini iddia etseler de, örgütlü bir toplumsal hayatın 
Beykoz'da söz konusu tarihle birlikte başladığını söyleyebiliriz. Traklar, Trakya'ya adını 

veren ve tarihte savaşçı özellikleriyle bilinen bir topluluktur. Traklar'ın tarihte balıkçı köyleri, 
müstahkem kalelerle çevrili kentler ve çok çeşitli yerleşme birimleri inşa ettikleri 
bilinmektedir.  

 Traklar Beykoz'a geldiklerinde, kralları Amikos'un ismine binaen, buraya 
"Amikos" adını vermişlerdir. Amikos, Beykoz'un bilinen en eski adıdır. Boğaz'ı 
geçerek Beykoz'a gelen Traklar burada Bebrik Devleti'ni kurmuşlardır. Bir 
rivayete göre Bebrikler isimlerini Akdeniz kıyısında, Pirenelerin kuzeyinde ve 
güneyinde bulunan eski bir İber kavminden almışlardır. Bebrikler M.Ö. 337 
yılında Bitinyalıların saldırısına uğramış ve Bebrik Devleti uzun süren kanlı 
mücadele ve savaşların ardından yıkılmıştır. Bitinya dönemi, Beykoz'un yavaş 
yavaş gelişmeye başladığı bir dönemdir. Beykoz (Amikos), yönetim 
mekanizmasının babadan oğula geçen bir krallık sistemine bağlı olduğu 
Bitinyalılar devrinde tam dokuz kral görmüştür. M.Ö. 74 yılında Bitinya kralı IV. 
Nicomedes ölüm döşeğindeyken tüm krallığını Roma imparatorluğuna 
devretmiştir. Bunun üzerine Roma İmparatorluğu Bithinya'yı bir eyalet olarak ilan 
etmiştir. Ancak Pontus kralı III. Mithridates Bithinya'yı zaptetmiş ve M.Ö. 74 
yılının ortasında Roma İmparatorluğu bölgeyi yeniden ele geçirmek üzere, askeri 
bir birlik hazırlamış ve bölgeye yollamıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_Yunanistan


11 
 

Bir Belgeselcinin Gözünden Türkiye’deki Antik Bölgeler ve Kentleri Bitinya 1. bölüm 

 
 

Frigler ve Misler’in ikamet ettiklerine yer verdiği yazmaktadır. Strabon zikrettiği Dionüsyos ise, Evboya'da, 

Halkis ( Eğriboz adasının en önemli kenti) şehrinden hellenistik dönem tarihçilerinden biridir ve verdiği 

kaynaklar, diğer referanslar tarafından da teyit olunmaktadır. 

Tercuman. "Bitinlerin evvelce Misler ismini taşıdıkları ve Trakya muhacirleri, Bitinler ve Tinler tarafından 

isimlerinin değiştirildiğini birçok kimseler (alimler) kabul etmektedir. Bunlar, Bitin kavmi için, şu delili 

göstermektedirler: bu gün dahi, Trakya'da, Bitinler olarak gösterilen insanlar varolduğunu; Tinler için: Apollonia 

ve Salmüdessos (Kırklareli-Kıyıköy) civarındaki Tinias burnu dolaylarında bulunuyormuş. Ve bunlardan evvel 

Bitinya'da yerleşmiş olan Bebrikler de, tanıma göre, Traklar olduğu ve bizzat Mislerin de bugün Mösyali lar 

ismini taşıyan Trakların torunları olduklarını söylemektedir. 

Antik coğrafyacı Strabon’un zamanında, Trakya'daki Bitinlere dair, başka hiçbir şey bilinmiyor, bundan dolayı, 

bu bilgiyi kontrol edemiyoruz. Tinias burnu, Karadeniz'in Trakya sahillerinde bulunuyordu. Strabon burada,  

Bosporos  kenarında 

ilk evvela Frigler-

Bebriklerin sonra 

Mislerin ve nihayet 

Bitinlerin 

oturduklarını 

neticesine varmakta 

olduğu yazarın 

notlarında 

bulunmaktadır. 

Fakat bu netice 

biraz problemli 

görülmektedir. 

Çünkü, M. Ö. 700 yıllarında, Bosporos kenarında henüz daha Bebriklerin ve M.Ö.650 yıllarında bu bölgede 

Bitinlerin oturduklarına göre, Mislerin burasını iskân etmeleri için geriye pek fazla bir zaman kalmamaktadır. O 

halde, Strabon'un vardığı bu netice doğru olaması mümkün değil.!. Strabon'un bu coğrafya üzerinde böyle bir 

hata yapması da mümkün gözükmezken,  Bitinlerin ilk oturdukları yeri, ‘’daha sonraya ertelemiş’’ ya da Bitinya 

krallarının siyasi sınırları karıştırmasından ileri gelmekte olduğu kanaati yüksektir. Araştırmamızda antik yazar 

Strabon’un, bu coğrafya hakkındaki izlenimlerimiz Bitinlerin asıl iskân bölgelerinin Sakarya, Karadeniz, 

İstanbul boğazı ve İzmit körfezi arasındaki yarımadayı işaret etmektedir. Fakat Misler (Mysia), bu yarımadının 

güneyinde ve, Strabon'un kitabının 12, 4, 8, kısmında Skülaks'dan naklettiği genel olarak, İznik gölü kenarında 

ve, Skülaks'ın bir nüshasından öğrenmiş olduğumuz (s 22), İzmit körfezi ile Gemlik körfezi arasındaki 

Arganthonios yarımadasında oturdukları 

nakledilmiştir.Durum böyleyken, Strabon'un 

"Bitinya’daki Misler sonraları Bitinya krallığı’nın 

genişleyen sınırları içine alınmış olmalarına rağmen, 

asıl Bitinya coğrafyası içinde yaşamıyorlardı . 

Strabon, kavmi bölge il devlet bölgesi arasındaki 

farkı gözönüne almadığı için işlerin gerçek hal ve 

vaziyetlerini doğru bir şekilde kavrayamadığı 

görülmektedir.. 

Aynı hatayı diğer bir antik yazar daha yapmıştır. 

M.Ö.3.yüzyıl’da  yaşamış bir yazar olan antik 

coğrafyacı Gaius Julius Solinus kitabında (42, 1) 

bahsedilen konuyu  evvelâ Bebrikya (Bolu) sonra 

Mügdonya ve nihayet Bitinya ismini taşıdığını söyler. 

Biraz evvel tesbit ettiğimiz şekilde, Strabon'a göre 

(12, 8, 10), Mügdonlar Olimp (Uludağ) ile Mirlea arasındaki arazide yani Bitinya Misleri’nden daha güneyde 

Arganthonios yarımadasında surlar 

https://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Friboz
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oturuyorlardı. Burada da aynı şeyi görüyoruz:  Coğrafyacı Solinus faydalandığı kaynak, Mügdonların sonradan 

Bitinya devletinin yalnız en güney parçasını işgal ettiklerini, fakat Bitinlerin, asıl iskân bölgeleriyle hiçbir ilgileri 

olmadığını anlayamamıştır. Hal böyle olunca hiçbir yerde Bitinlerin Küçük Asya'daki anavatanlarında, diğer 

birtakım kavimlerle karışmış  olduklarını kabul ettirecek bir sebeb bulunamaz. Belki eski Bebriklerin kalıntıları, 

Bitin kavmi içerisine karışmış olabilir. Ancak böyle birşey olmuş ise bile, Bebrik unsuru, Bitinler arasında bir rol 

oynamadığı düşünülmektedir. Çünkü Bitinler, yerleşkelerinden 250 - 300 sene sonra bile, Trak karakterlerini o 

kadar saf olarak muhafaza ediyorlardı ki, yukarıda gördüğümüz gibi, M. Ö. 5. ve 4.yüzyıl tarihçileri, onları hiç 

düşünmeden, Asya Trakları diye nitelendirdikleri görülmektedir; Ayrıca Roma İmparatorluğu döneminde 

rastladığımız Trak - Bitin şahıs  isimlerinin de ispat ettiği gibi, Bitin kavmi, mevcudiyetini son zamanlara kadar 

kudretli bir şekilde muhafaza ettikleri antik kaynaklar doğrulamaktadır. Bu durum karşısında tek bir soru kaldı 

ki, o da, Strabon'un (12, 3, 3) Bitinlerle beraber zikrettiği Tinlerin kim olduklarıdır.  

 Tinler, daima ve yalnız Bitinlerle beraber eserlerde yerini 

almıştır. İsimlerinin de gösterdiği gibi, Bitinlerle son 

derece yakın akraba olmaları muhtemeldir. Belki de 

bunlar, başlıbaşına bir kavim değil.! Ancak Bitin kavminin 

bir kolu olduğu da olasılıklar arsındadır. Antik kaynaklar 

bize Tinlerin, Bitinlerle birlikte Küçük Asya'ya göç 

etmeleri ve Bitinya yarımadasında bunların yanında 

yerleştikleri muhtemeldir. Antik kaynak referanslar Küçük 

Asya'yı tarif eden yaşlı Plinius'a göre, Bitinya 

coğrafyasında Tinler sahil kısımlarında yerleşirken, 

Bitinler ise bölgenin iç kısımlarına yerleştiği 

görülmektedir. Bu antik bilgiyi esas tutan Alman 

coğrafyacı Heinrich Kiepert, Küçük Asya'nın tarihi 

haritasında, Tinlerin iskân bölgesini güneyde İzmit körfezi sahilinde ve Bitinlerin iskân bölgesini de bunun 

kuzeyinde göstermiştir. Fakat antik devrin coğrafi kaynaklarındaki bir şekilde gözden geçirildiği takdirde, hakiki 

durumun bunun aksi olduğu meydana çıkar. Tinler kuzeyde sahilde, Bitinler ise bunun güneyinde oturdukları 

görülmektedir. Bizanslı  Stefanos, M. S. 530 yılında yayınlanmış olan etnoğrafya el kitabında, bu mes'ele 

hakkında, şunları söylemektedir. 

Tiniyas : Pontos  mansabı yakınında bir ada ve bir burun. 

Tiniya : Tinler memleketi 

 Tiniyas burnu, Strabon'un (12, 3, 3,) 

bahsettiği Trakya sahilindeki burundur. 

Tiniyas adası, İstanbul boğazı ağzının biraz 

doğusunda bulunan Kefken adasıdır. Bu 

ada, isminden de anlaşılacağı üzere, burada 

yerleşmiş  olmaları muhtemeldir. Tinlere 

dayanarak adlandırılmıştır. Tinler yerleşimi 

olan Tiniya'yı bu adanın karşısına düşen 

kontinan sahillerinde aramak yerinde 

olacaktır. Bu sonuçlar, Argonautlar efsanesi 

şairi Rodos'Iu Apollonios'a yapılmış  antik bir yorumdan iki parça ile de teyid edilmektedir.  

Bosporos kenarında bulunan araziye o (şair) yine Tiniyas ismini verir. 

(şair) onların (Argonautların) Sinplegadlar arasından geçerek Tinis memleketi karşısında bulunan adaya nasıl 

geldiklerini (anlatır) . 
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 O halde, Bosporos yakınında bulunan yerleşim, bu parçaya nazaran, Tinis (Tiniya) ismini taşıyordu ve bu Tinis 

toprakları Tiniyas  adasının karşısında idi. Bu tercümeden dolayı bu konuyu izah edilmiş şekilde bakabiliriz.. 

Memnnon’un kral listesi 

Tithonos’un oğlu İlyada destan kahramanı 

Memnon, eserinin 2. inci faslında Bitinya'nın 

eski krallarını  gösteren bir cetvel vermiştir ki, 

bu, kronoloji bakımından çok önem arz 

etmektedir. Kral isimlerinden bazılarının yanına 

bunların saltanat senelerinin miktarını, kaç sene 

yaşadıklarını ve önemli tarihi olayları 

kaydetmiştir. Bitinya krallarının her birinin 

saltanat zamanlariyle sonradan izah 

edeceğimizden, burada, yalnız bu kralların 

kronolojisini sıralamaya göre açıklamaya 

çalışacağız. Memnon eseri metninden yalnız 

kuru hâdiseleri çıkardığımızda aşağıdaki levhayı 

çizebiliriz : 

1 - Doydalses = Astakos'un Atinalılar tarafindan kolonize edilmesi. 

2 - Boteyras =  

3 - Bas = 50 yıl saltanat sürecinde, Büyük Iskender'in generali Kalas'a karşı zaferi. 

4 - Zipoytes =  48 yıl saltanat sürecinde, Lüzimahos'un iki generali ve kendisine karşı kazanılan zafer; 1. 

Antiohos ‘a karşı zaferi. 

5 - 1. Nikomedes =  Galatların Küçük Asya'ya geçişi. 

 

 Bu hususta bize en evvel bilgi aktaracak nokta, 

1.Nikomedes’in Galatları Küçük Asya'ya 

çağırması olayıdır; çünkü bu olay, Nikomedes 

saltanatının başlangıcında olmuştur ve Galatlar, M. 

Ö. 4 üncü yüzyılın ikinci yarısında, Balkan 

yarımadasına kadar ilerleyen ve burada yerleşen 

Keltler'dir. Lüzimahos ve 1.Selevkos ölümünden 

sonra, muhtelif kumandanların, hâkimiyeti ellerine 

almak için, yaptıkları mücadeleler neticesinde 

Trakya ve Makedonya acze düşünce, Galatlar 

tekrar harekete geçmişler ve bütün yerleşimi 

doğuda Bizantion, güneyde Delfi'ye kadar istilâ 

etmiş oldukları görülmektedir.Galat'ların 

Leonnorios komutası altında  bulunan bir grubu ile 

Nikomedes bir antlaşma yapmıştır ki, Kelter bu 

uzlaşmada silah yardımında bulunmayı vaad 

ettikleri görülmektedir. Bu zaman sonrası 

Niomedes, Galatları İstanbul Boğazı üzerinden Küçük 

Asya'ya geçirmiş ve bunları, babası  Zipoytes'in ölümünden 

sonra, Bitinya hakimiyetini kendisiyle beraber paylaşmış 

olan kardeşlerine karşı yaptığı mücadelelerde kullanmıştır. 

Bitinya Kral sikkeleri 

1. Nikomedes 
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Bu nenle Nikomedes, bölgedeki yerleşimde yalnız başına hâkim oldğu antik kayıtlarda yerini almaktadır.. 

Galatların Küçük Asya'ya geçtikleri tarih, M. S. 2.yüzyıl’da turistler için Yunanistan'ın bir tarifini yazan 

Lidyalı gezgin ve coğrafyacı Pausanias'da eserine tam olarak.kayıt ettiği gözükmektedir. 

Keltlerin Yunanistan'a karşı seferleriy le mağlübiyetleri, Anaksikrates'in Atina'da Arhon olduğu senede,  

Aigion'lu Ladas'ın stadyomda galib geldiği 125 inci olimpiyadın 2 inci senesinde vuku'a gelmiştir. Müteakip 

senede, yani Demokles'in Atina'da Arhon olduğu senede, Keltler Asya'ya geçmişlerdir. Olimpiyad sistemine göre 

verilmiş olan bir tarih, bizim modern zaman hesab sistemimize şu suretle izah edilebilir : 

X = 777 — [ ( y - 1 ) x 4] 4- z. 

Burada y olimpiyadların miktarını, z olimpiyad içindeki seneyi gösterir ; X de, bu senenin bizim sistemimize 

tahvil edilmiş ekidir; böylece: 

X= 777 - [ ( 125 - 1 )i< 4 ] '-- 2 =777 - ( 124,‹ 4 ) + 2-777 - 496 --t- 2 279. 

Böylelikle, Pausanias'a göre, bundan bir sene sonra, yani M. Ö. 278 de, Galatlar Küçük Asya'ya geçmiş 

oldukları ortaya çıkmaktadır. Yani bu tarihte Nikomedes  kral olmuş ve yalnız başına hükümdar olabilmek için 

mücadele ediyordu. 

Nikomedes'in babası Zipoytes hakkında son 

bildiğimiz şey, bunun, 1.Antiochos’a karşı 

kazandıklrı zaferdir. Fakat Zipoytes, Selevkoslar 

kralının bizzat kendisini değil, bir generalini 

mağlup etmiştir. Alman tarihçi Karl Julius 

Beloch'un Selevkos  krallarının krallık seneleri 

hakkında yaptığı güvenilir değer, bir hesaba göre  

Antiohos takriben 280 senesi şubatında, babası 

1.Selevkos’un öldürülmesinden sonra tahta 

geçmiş olduğu hesaplanmaktadır. Antiochos. bu 

sırada, Asya içerlerinde bulunuyor olması 

gereklidir, ve kumandanı Patrokles'i, Selevkos'un katli üzerine, Anadolu'da çıkan karışıklığı bastırmak için 

buraya göndermiş olduğu kesindir. Patrokles te hemen, bir müddet evvel, Mekadonyalı yönetici Lüzimahos'un 

işgal ordusunu kovan ve Selevkosların baskısınıda kabul etmek istemiyen, Herakleia (Ereg-li) şehrine bir kıt'a 

asker göndermiştir. İşte bu kıt'a asker, Bitinya'dan geçtiği esnada, Zipoytes tarafından tamamiyle imha edildiği 

görülmektedir.  

 

Antik tarihte bölgede yaşanan bütün bu tarihi olayların tabii ki Selevkos'un katlini arkadan gelen başa  gelmesi 

gerektiğinden kaynaklandığı muhtemel olasılıklar arasında görmekteyiz. Fakat bu katlin haberinin yayılması ve 

emrin gelmesi, Selevkosların gönderdiği kıt'anın silâhlanması ve hareket için geçecek zaman hesaplandığı 

takdirde, 280 senesi yazından 

evvel olmaması gerekmektedir. O 

halde bu tarihte geçen rakamların 

hesabı çıkarıldığında, 2. 

Bağımsız Bitinya Kralı 

1.Zipoytes henüz hayatta 

bulunduğu gözüküyor. Bundan 

bir sene sonra, yani, M. Ö. 279 

da, Antiohos, Bitinyalılara karşı 

yenik düşen ordusunun 

intikamını almak için, bizzat 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Lidya
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savaşa girdiği görülmektedir. Bu zaman aralığında Bitinya, Antiohos'a karşı bir koalisyon hazırlamıştı ki, buna 

Herakleia ile Antigonos Gonatas'da dahil olmuştur; ve bu siyasi birleşmeye öncülük eden müzakerelerde, Bitinya 

kralı olarak, Nikomedes'in ismi geçmektedir. Antiohos ile bu koalisyon arasındaki harp, 279 senesi ilkbaharında 

başladığından ve buna öncelik eden siyasi müzakerelerin uzun bir zaman devam etmesi lazım geldiğinden 

Nikomedes, yapılan tarih hesaplamalarına göre bu tarihten, her halde, birkaç ay evvel tahta çıkmış olması 

gerekmektedir.  

Bu da, 280'i 279'a bağlayan kış içerisinde olduğu görünüyor. Basit bir hesap elde etmek için, 279 senesinin 

başını, Nikomedes'in saltanatının başlangıcı olarak almamız yeterli alacak. Fakat bunu yaparken, birkaç haftalık 

veya belki de birkaç aylık bir değişiklik mevcut olabileceğini ve böylece de mesela 230 senesi sonunda 

Nikomedes'in saltanat başlangıcı olarak kabul ecillebileceğimi önemle dikkate almamızgerekmektedir.  

Böylece tarihi ayrıntılar, cetvelde verilmiş olan seneleri hesap etmek daha net sonuçları elde etmemize yardımcı 

olmaktadır. 48 sene saltanat sürmüş olan Zipoytes, 327'de tahta çıkmıştır. 355'te doğmuştur ve 28 yaşında tahta 

geçmiştir. Bas, 398'de doğmuş ve 377'de 21 yaşındayken kral olmuştur. 

Bilhassa Heraklcia ile olan müzakereler kolay olmamıştır, çünkü Nikomedes  babası  Zipoytes'in 

Herakleialılarden almış oldugu bazı araziyi geri vermek mecburiyetinde kaldı. Fakat buna muka bil oldukça 

büyük bir para tavizatı temin etti. 

Bu tarih aralığında Boteyras'ın kaç sene krallık ettiği, maalesef antik kaynaklarda bulunmamaktadır. Boteyras'ın, 

sadece 453'te doğduğunu söyliyebiliriz. 76 sene yaşadığı için 50 - 55 seneden fazla krallık etmiş olamaz, aksi 

takdirde, tahta çıktığı esnada, çok küçük olması  gerekiyordu. Buna istinaden saltanatının başlangıcı, en erken 

432 - 427 senelerine rastladığı muhtemeldir. Doydalses hakkında, cetvelde, hiçbir tarih verilmemiştir. Fakat 

zamanında Astakos'un Atinalılar tarafından iskân edilmiş olması şeklindeki kayıttan, onun saltanat zamanına ait 

kat'i bir yıl tesbit edebiliriz. Çünkü Astakos'un Atina tarafından kolonize edilmesi M. Ö. 435 tarihinde olmuştur. 

Ancak, 435 senelerinde, Doydalses  kral idi ki, bu da bizim, Boteyras'ın saltanat zamanı için, kabul ettiğimiz 

tarihe tamamiyle uymakta olduğu görülmektedir. Fakat Memnon'un metninin Doydalses ve Astakos'un Atinalılar 

tarafından kolonize edilmesi olayında bahsettiği parçası, aynı zamanda, başka bir enterpretasyon ve bununla 

beraber Doydalses için başka bir tarih aralığını mümkün kılan bir gramer zor’u ortaya koymaktadır. Bu parça şu 

şekildedir :  

Memnon 

Astakos şehrini,17 inci olimpiyadın başlangıcında, Megaralı kolonistler iskân etmişti.  Şehir, komşularının 

müteaddit hücumlarına karşı koymak mecburiyetinde idi ve ekseriya harplerden ıstırap çekiyordu. Fakat 

Megaralılar'dan sonra Atinalılar burasını iskân edince, bu bedbahtlık sona ermiş ve şehir şeref ve kudrete 

kavuşmuştur. Bu hâdise, Doydalses'in Bitinya hâkimiyetini elinde bulundurduğu zamanda olmuştur.. Fakat, 

yalnız gramer bakımından, bu parçanın şu şekilde de enterpretasyonu yapılabilir: 

(Yukarıda belirtilen Olimpiyad senelerinin tahvili için verilen misale göre, 17 inci Olimpiyadın 1 inci senesi M. 

Ö. 712 yılını verir.) 

Megaralılar'dan sonra Atinalılar, burasını iskân edince, şehir, komşularının birçok hücumlarına karşı koymak 

mecburiyetinde kalmış  ve zamanla harplerden muztarip olmuştur. Bu felâket, Doydalses'in Bitinya hâkimiyetini 

elinde bulundurduğu tarih sona erdi ve şehir şeref ve kudrete kavuştu. 

Bu ikinci enterpretasyona  göre, Astakos şehri için felâket, Atina'nın bu bölge yerleşimini, 435 senesinde, iskân 

etmesiyle başlamış  ve Doydalses  kral olduğu zamanlarda sona ermiştir. O halde, Doydalses'in 435'ten çok sonra  

yaşamış olması muhtemeldir. Bu iki tercümeden hangisinin doğru olduğunun tespiti kronoloji için önemlidir. 

Fakat bu işi yapmak için, Memnon'un metni kâfi gelmediğinden, diğer kriterler aramak mecburiyetindeyiz. Bu 

karışık vaziyet, Strabon'da rastladığımız bir kayıt ile büsbütün artmaktadır:  
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Strabon 

Aynı koy içerisinde Megara ile Atinalıların ve daha sonra Doydalses'in kolonisi olan Astakos adlı bir şehir daha 

vardı. Koy da ismini bu şehirden almıştır. Bu şehir, Lüzimahos tarafından tahrip edilmiştir . Bu antik kayıtlı 

parça, dikkatli bir şekilde gözden geçirildiği takdirde, Strabon'un birçok tarihi kayıtlarda kısa bir şekilde bir 

araya topladığı  ve bunun neticesinde de bir yanlışlığın meydana çıktığı anlaşılmaktadır Çünkü, aralarında hemen 

hemen 300 senelik bir zaman bulunan Megara (M. Ö. 712) ve Atina (M. Ö.5. 435) kolonizasyonlarının  bir 

hareket olarak göstermiş ve Doydalses'in Bitinya hakimiyetini elinde bulundurduğu zaman tarzındaki, zamanı  

göstermek için konan bir cümleyi, üçüncü bir kolonizasyon, bir Bitinya kolonizasyonu şekline sokmuştur. Bu, hiç 

şüphesiz, yanlış bir akış olduğu görülmektedir.  

Çünkü, bundan 120 sene sonra, M. Ö. 315 tarihinde, Astakos şehri müstakildi ve Zipoytes'in hûcumuna 

uğramıştı. O halde, Strabon'un bu şahitliği, Memnon metninin tercümesi için bir  önem arz etmez. 

Fakat, bir tarih eseri olarak, burada hakikati meydana çıkarabilmemize  yardım edecek bir olguyla karşı karşıya 

bulunuyoruz ki, o da, toprağın ve taşların konuşmaya başlamasıdır:  

 Atina akropolisinde, Attik deniz ittihadı (Attik Deniz Birliği) hazine kurumunun taş levhalar üzerine oyulmuş 

hesap listelerinde  Astakos şehrinin ismine rastlanmaktadır.  Astakos, Perikles'in Karadeniz'e yaptığı bir sefer 

vesilesiyle, M. Ö. 455 yılında, Attik itthadına girmiş ve 454 ten itibaren ittihada 9000 drahmilik bir vergi 

vermeye başladığı kayıtlı arşivler arasında yer almaktadır.  

450 yılından sonra ödenen miktar 1000 drahmiye düşmüştür. 440 yılından sonra Astakos, hesap listelerinden 

kaybolmaktadır; böylelikle bu tarihte artık hiçbir vergi vermediği görülmektedir. Bu olaylar, Memnon'un metni 

için mükemmel bir illustrasyondurlar, çünkü bunlar, bize  şehrin felâketinin 435 ten çok daha evvel başladığını 

göstermektedir. Atina'nın burasını kolonize etmesinden sonra şehir kalkınmıştır, çünkü, 425 senesinde, hesap 

listelerinde tekrar yer almaya başlamıştır.  

Bu neticeye göre, Memnon'un birinci şekildeki tercümesinin doğru olması gerekmektedir. Böylelikle son olarak, 

Bitinya'nın bu ilk krallarının, aşağıdaki şekilde, kronolojik bir listesini yapmamız mümkündür. . 

1- Doydalses, 435  

2- Boteyras, 430-377  

3- Bas, 377-327  

4- Zipoytes, 327-279 

5- 1.Nikomedes, 279 

Antik Kaynaklar 

 Diod. 11, 85. 

 Schmid - St~hlin 2, 417. Laqueur RE 13. 1098- 1102. 

 G ed. min. 1, 191, 30. 192, 14. 

 Clemens Emin Bosch  (1899-1955) 

 G 1, 63, 149. Verilen paranın miktarını gösteren kısım taştan kopmuştur. 

 Strabon. 12, 3, 4 (s. 542). Schol. Apoll. Rhod. 355, 746. Eustath. Ad Dion 787 

 Ernest Meyer, Die Grenzen der hellenistischen Staaten in Kleinasien (1925) 4 

 Schmid – StihIin I, 701. Gisinger RE 11 3, 619 u. D 

 Müller 75 inci parça — Jacoby 29. 

 Schanz - Hosius, Geschichte der römischen Literatur 2, 297 v. d. Klotz RE 13, 816 - 852 

 Ernst Meyer, Aynı eser 

 HilIer v. Gaertringen RE 15, 1591. Bilabel, Die lonische Kolonsatien (1920) 9 ve devamı 

 Helenizm tarihinin ana hatları, II 

 Gisinger RE II, 3, 635 – 646 

 Herod. 1, 28. 3, 90. Thuk. 4, 75. Xen. Hell. 1, 3, 2. 3, 2, 2. Xen. anab. 6, 2, 17 - 19. 6, 4, 1. 6, 4, 2. Ps. — Scyl. Peripl. 75 Fabr. ed. II. 

Diod. 14, 38. Arrian. anab. 1, 29, 5. 

 Tomaschek, Die alten Thraker 1,15 ve devamı . Sitz. Ber. Ak. Wien 128 (1893) IV. 
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 Kimmerler hakkında: Lehmann-Haupt RE II 

 H. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie (1878) 73. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der grieschischen Sprache, 290 vd. 

 Ed. Meyer RE 3, 522. Dessau, Geschichte der römischen Kaiserzeit 2, 2, 593. C. Bosch, Die kleinasiatischen Münzen der römischen 

Kaiserzeit Il 1, 93. Mütecessis olanlara, L. Robert, Etudes Anatoliennes (1937) 224 not 2 de buna dair olan itirazı tavsiye olunur. 

 FOA 8. Sahife 9 : Tinleri asıl Bitinya yarımadasında, Bitinleri de izmit körfezinin güney ve güney-doğusundan Olimp'e kadar olan 

arazide oturur gösterir. 

 Galatlar hakkında; Stiihelin, Geschichte der kleinasiatischen Galater (1907); Brandis RE 7, 519 ve Niese RE 7, 610. 

 

 

Bithyn dil ve kültürü 

Thıak kökenli Bithyn dilinin, Bithynia'ya göçlerle geldiği sanılmaktadır. Bithynlerden önce bölgenin orta ve 

batısında "Bebryk" ve daha doğuda "Mygdon" dillerinin konuşulduğu öne sürülüyor. Bebryk dilinden günümüze 

baştanrı Pri-apos'un ve birkaç özel adın dışında (Amy-kos gibi) sözcük ulaşamamıştır. Bölgede Bithyn dilinden 

önce, Mysialıların dilinin konuşulduğuna ilişkin herhangi bir bulgu yoktur. Bithyn dilinin konuşulduğu coğrafya, 

batıda yine Thıak kökenli bir dil olan Thyn dilinin, doğuda günümüzdeki Bolu dolaylarında Mariandyn, bugünkü 

Filyos dolaylarında Kaukon ve bugünkü Kastamonu dolaylarında da Paphlagon dillerinin konuşulduğu 

coğrafyalarla sınırlıydı. Güneyde geniş bir alanda Phryg'ce ile Mys'ce, güneydoğuda Galat'ça konuşuluyordu.Bu 

dillerden Galatça, Hint-Avrupa grubunun Kelt kolundandı.Öteki komşu dillerin tümünün, Thıak dilinin Phryg ve 

İllyr kollarına yakın özellikler taşıdığı öne sürülmektedir. Çağdaş döneme Phryg'ceden (eski Phryg'ceden 19, 

yeni Phryg'ceden 88), Mys'ceden de yalnızca 1 (7 satırlık) yazıt kalmasına karşılık, Bithynce'den herhangi bir 

yazılı kalıt elde edilememiştir.Bu nedenle Bithyn dilinin özellikleri, ancak çağdaşı Hellen metinlerinin tanıklığıyla 

incelenebilmektedir.Bithynia'da bulunan yazıtlarla (özellikle günümüze kalmamış bulunan Prusias I döneminin 

Kios yazıtı, İ.Ö. 228) paraların ve mesafe taşlarının hemen tamamı Hellence, son dönemlerde de bir bölümü 

Latince yazılmıştır.Bithynia Krallığı'nda resmi dilin Hellence olduğu, Hellen kültürünün etkinlik sağladığı 

anlaşılmakta ve kısa sürede Hellencenin, Bithyn dilini büsbütün söndürdüğü sanılmaktadır.Zamanla kralların 

adları bile hellenceye dönüşmüştür (örneğin birbiri ardınca gelen dört Nikomedes).İ.Ö. 74'ten itibaren ülkede 

Roma egemenliğinin başlamasına karşın, Latin dil ve kültürünün, Hellen etkisini tam anlamıyla kıramadığı, 

Hellencenin yaygın dil olarak yaşadığı anlaşılmaktadır. 

Kaynak 

 Bursa Gazeteciler Cemiyeti 

 

Bithynia Krallığı’nın son durumu 

Bithynia Krallığı’nın toprakları, son kral 4. Nikomedes’in vasiyeti ile M.Ö. 75-74’te Roma’ya 

bırakılmıştır.Bunun üzerine, 4. Nikomedes’in karısı Kappadokialı Nysa’nın oğlu, kendisini Nikomedes’in oğlu 

olarak krallığın yasal mirasçısı ilan edip Roma senatosuna başvurdu. Bithynialılar bu iddiayı yalanlayınca, Asia 

Eyaleti valisi Marcus Iunius Iuncus, 4. Nikomedes’in vasiyetini uygulamak ve Krallığın toprakları üzerinde 
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Bithynia Eyaleti’ni kurmak üzere görevlendirilmiştir. Bu durumda M.Ö. 74 yılında, Bithynia Eyaleti’nin ilk 

valisi consul olarak görev yapmış olan M. Aurelius Cotta’dır. M.Ö. 73’te başlayan. Mithradates Savaşı’nda, 6. 

Mithradates Bithynia’yı işgal etmiş, Lucullus 73-72’de Mithradates’i Pontos’a  geri püskürtmüştür. Lucullus’un 

yerine geçen Pompeius Magnus M.Ö. 66’da Mithradates’i yenilgiye uğratarak kesin zafer elde ettikten sonra 

Anadolu’daki eyaletlerde bazı düzenlemeler yaptığı görülmektedir. 

M.Ö. 65-64’te Pompeius, Mitharadates’in krallığını bölmüş ve Pontus Eyaleti’ni 11 kentin territoriumlarını 

kapsayacak şekilde düzenlemiştir. Bunlar; Amastris, Sinope, Amisos, Pompeiopolis, Neapolis (Phazemon), 

Diospolis (Kabeira), Magnopolis (Eupatoria), Megalopolis, Zela, Herakleia ve Tieon’tur.  Bithynia’nın 12 kenti 

ise şunlardır; Kaisareia (Germenike) Helen dilinde Germanicus Kaisareia,  Apameia, Prusa, Prusias ad Mare, 

Nikaia, Nikomedeia, Iuliopolis, Bithynion (Claudiopolis), Kreteia (Flaviopolis), Kalkhedon ve Byzantion dur. 

MÖ 63’de Pompeius lex Pompeia ile Pontos Krallığı’nın batısını Bithynia’ya ekleyerek Pontus-Bithynia çifte 

eyaletini kurmuştur. Paphlagonia bölgesinden bazı kentler de bu eyalete dâhil edilmiştir. 

Hem Bithynia hem de Pontos Krallığı topraklarının eyaletleştirilmesi sırasında Pompeius bir takım zorluklarla   

karşılaşmıştır. Roma Cumhuriyeti, eyalet sistemlerini kurmak için uygun olmayan ve kendi geleneklerine 

tamamen yabancı bir yönetim sistemiyle yüzyüze gelmiştir. Tüm eyalet farklı halk gruplarından oluşuyordu ve 

bunlar ancak Romalı bir yöneticinin gözetiminde yerel yönetimlere bırakılarak yönetilebilirdi. Pompeius, 

yabancısı oldukları bu toprakların ve insanların yönetim altına alınmasının yıllık olarak gönderilen Romalı 

yöneticilerle mümkün olmayacağını fark etmiş ve bunlara Roma’ya bağlı yerel yönetimler oluşturularak kendi 

kendilerini idare hakkı vermiştir. Eyalete dâhil edilen kentlerin territoriumları dışında kalan Pontos Krallığı’nın 

toprakları, Roma tarafından bağımlı krallara paylaştırılmıştır. Pontos’un doğusunda Magnopolis, Kabeira ve 

Nikopolis topraklarından Pharnakeia ve Trapezus’a kadar olan alana Mithradates’in yeğeni ve Caesar’ın 

öldürdüğü Pharnakes’in oğlu Dareios egemen olduğu görülmektedir. Dareios’un ardından krallıkla bir kan bağı 

olmayan Küçük Asya’nın batısından gelen bir Yunan olan Polemon bu topraklara sahip olduğu muhtemeldir. 

Marcus Antonius tarafından Neokaisareia’nın da dâhil olduğu Pontos topraklarının büyük bir bölümü Polemon’a 

verilmiş ve Pontos topraklarının bir bölümü de Galatia kralı Deiotaros’a bırakılmıştır. Daha sonra M.Ö. 3-2’de 

Amaseia Galatia Eyaleti’ne bağlanmıştır. Bu bölge daha sonra Pontus Galaticus olarak anılmıştır. M.S. 64’te 2. 

Polemon’un ardından sahip olduğu bölge Roma’nın Cappadocia Eyaleti’ne dâhil edilmiş ve Pontus 

Polemoniacus adını almıştır.  

Pontus-Bithynia çifte eyaleti Nikaia, Nikomedeia ve Herakleia Pontike olmak üzere üç neokoros unvanı ve 

Nikaia, Nikomedeia ve Amastris olmak üzere üç metropolis unvanı almış kente sahiptir. Bunların yanı sıra 

eyalette farklı zamanlarda çeşitli statü değişiklikleri ile birlikte Amisos, Byzantion ve Kalkhedon olmak üzere üç 

bağımsız, özgür kent bulunmaktaydı. Pontus-Bithynia Eyaleti’nin ilk yöneticisi Gaius Papirius Carbo’dur. 

Pompeius’un düzenlemelerinin ardından, başkenti batıda Nikomedeia ve doğuda Amastris olmak üzere Bithynia-

Pontus Eyaleti olarak anılan eyaletin valileri proconsul olarak atanmışlardır. M.Ö. 47 yılı yazında ise Iulius 

Caesar’ın üç lejyon ile birlikte Pontos’a geldiği ve Zela’da, Kırım’daki Bosporos Kralı ve 6. Mithradates’in oğlu 

Pharnakes’i yendiği bilinmektedir. M.Ö. 47-46’da eyaletin yöneticisi C. Vibius Pansa olmuştur. Amastris, 

Amisos, Kalkhedon, Prusias ad Mare (Kios) özgür kent statüsüne getirilir ve M.Ö. 46-45 Apameia, Herakleia ve 

Sinope’de Roma kolonileri kurulur. Caesar’ın öldürülmesinden sonra (M.Ö. 44), Asia ve Bithynia Eyaletlerine 

Gaius Trebonius ve Lucius Tillius Cimber gönderilir. M.Ö. 36’da Pompeius’un oğlu Pompeius Sextus’un 

Bithynia’ya geldiği bilinmektedir.  

Augustus’un düzenlemelerinde Bithynia-Pontus Eyaleti senato eyaleti olarak praetor rütbeli proconsul’ler 

tarafından yönetilmeye devam etmiştir. Ex-consul’ler tarafından değil de ex-praetor’lar tarafından yönetildiği 

için bu eyalet Senato eyaletleri içinde rütbe bakımından ikinci sırada yer almaktadır. 

Augustus Nikomedeia’da Bithynia Koinonu’nu kurmuştur. M.S. 29’da bölgedeki Latinler için Roma ve Divus 

Iulius kültleri kurulmuştur. M.S. 31’den sonra eyaletin Pontos kısmını Herakleia’dan Amisos’a kadar uzanan 

kıyı bölgesi oluşturmaktaydı. Vespasianus Dönemi’nde (M.S. 69-79) de bağımsız kent statüsündeki Byzantion 

bu eyalete dâhil edilmiştir.  
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 Antik filozof  yaşlı Gaius Plinius Secundus’a  göre, Kalkhedon ve Byzantion kentleri farklı bir yönetim tarzına 

sahip civitas libera yani özgür kent statüsündeydi.23 İmparatorlar tarafından kentlere bir ayrıcalık olarak 

bağışlanan bu statü kentlerin iç işlerinde serbest olmalarını, kendi yöneticilerini seçmelerini ve kendi yasalarını 
yapmalarını sağlıyordu. 

İmparator Traianus ekonomik gerekçelerle M.S. 110’da bu eyaleti senatodan alıp, imparator eyaleti yaptı. 

Traianus Dönemi’nde, M.S. 109-111 yılları arasında Plinius’un legatus pro praetore consulari potestate olarak 

eyalette görev yaptığı bilinmektedir. Bu dönemde eyalete coh. 6 equestris adlı bir cohort yani bir birlik 
bulunuyordu. 

Antoninus Pius dönemine kadar imparator eyaleti olarak kalan Bithynia-Pontus Eyaleti, bu dönemde legatus’lar 

(legati Augusti Propraetore) tarafından yönetildi. Antoninus Pius döneminde yeniden senato eyaleti olan Pontus-

Bithynia Eyaleti, Marcus Aurelius tarafından senatodan alındı, kendisinin atadığı legatus’lar tarafından yönetildi. 

Marcus Aurelius Dönemi’nde eyalete bağlı Paphlagonia kıyı bölgeleri olan Abonuteikhos (Ionopolis), Sinope ve 
Amisos Galatia’ya bağlanmıştır. 

MÖ 6-5 yılında metropolisi Gangra (Çankırı) olan Paphlagonia, M.Ö. 25 yılında kurulan Galatia Eyaleti 

sınırlarına eklenmiştir. MÖ 3-2’de metropolisi Amaseia olan Pontus Galaticus ve M.S. 34’de de Komana 

Pontika, Galatia Eyaleti’ne katıldı. Roma İmparatorluk Dönemi’nde eyaletin özellikle Karadeniz kıyısındaki ve 
iç Pontos’taki kentlerinin hangi eyalete ve koinona bağlandığını saptamak oldukça güçtür.  

1. Pompeius Dönemi: 

    Bithynia Eyaleti: Bithynia Koinonu 

    Pontos Eyaleti: Pontos Koinonu 

2. Antonius-Augustus Dönemi: 

   Pontus-Bithynia Eyaleti: Bithynia Koinonu, Diğer Pontos Koinonu (Herakleia, Tieion, Amastris 
[Abonuteikhos], Sinope, Amisos) 

   Galatia Eyaleti: Paphlagonia Koinonu (Pompeiopolis, Neapolis, Gangra, Kaisareia) Eparkhia Amaseia 
Eparkhia Karana-Sebastapolis 

3. Tiberius Dönemi: 

   Pontus-Bithynia Eyaleti: Bithynia Koinonu, Diğer Pontos Koinonu 

   Galatia Eyaleti: Paphlagonia Koinonu,  Amaseia, Sebastopolis, Komana 

   Cappadocia Eyaleti: Kerasous, Trapezus 

4. Nero Dönemi: 

   Pontus-Bithynia Eyaleti:  Bithynia Koinonu, Diğer Pontos Koinonu 

   Galatia Eyaleti: Paphlagonia Koinonu, Koinon Pontus Galaticus (Ameseia, Sebastopolis, Komana),          

Pontos Polemoniakos Koinonu (Neokaisareia, Polemonion,  Kerasous, Trapezus,  Zela, Sebasteia) 

5. Vespasianus- Marcus Aurelius: 

   Pontus-Bithynia Eyaleti: Bithynia Koinonu, Diğer Pontos Koinonu 

    Galatia Eyaleti: Paphlagonia Koinonu  

    Galatia-Cappadocia Eyaleti: Pontos Koinonu (Neokaisareia, Zela, Amaseia, Sebastopolis, Komana), Pontos 

Polemoniakos Koinonu,  Küçük Armenia Koinonu   

M.S. 230-235’te Amisos ve Sinope yeni düzenlenen Pontus Eyaleti’ne geçer. M.S. 305-306 öncesinde iç batı 

Paphlagonia ile birlikte Tieon, Amastris, Ionopolis ve Krateia topraklarında Paphlagonia Eyaleti kurulur. 

Iuliopolis, Diocletianus’un düzenlediği Galatia Eyaleti’ne katılır. M.S. 384-87’de Prusias ad Hypium, Herakleia 

ve Klaudioupolis yeni Honorias Eyaleti’ne dâhil olur. Başkenti Klaudioupolis olan bu eyalet ; Thedodosius 

Dönemi’nde oğlu Honorius’un adına izafeten Bithynia ve Paphlagonia topraklarında kurulmuştur. Pontus-

Bithynia Eyaleti’ne dâhil kentlerden Byzantion, Kalkhedon, Prusa ad Olympum, Prusias ad Hypium, Nikaia, 

Nikomedeia, Bithynion (Klaudiopolis), Herakleia Pontike, Amastris, Sinope ve Amisos’ta düzenlenen agon’lar 

antik yazarların kaynaklarından faydalanılarak çalışılmıştır. 

 

Kaynaklar 



20 
 

Bir Belgeselcinin Gözünden Türkiye’deki Antik Bölgeler ve Kentleri Bitinya 1. bölüm 

 
 

 E. Ritterling, “Military Forces in the Senatorial Provinces” JRS 17, (1927) 

 B. F. Harris, “Bithynia: Roman Sovereignty and the Survival of Hellenism” ANRW II.7.2. Politische Geschichte. Ed., H. 

Temporini, Berlin-New York, Walter de Gruyter, (1980) 

 Aliye Erol-Özdizbay ,‘’Roma İmparatorluk Dönemi’nde Bithynia-Pontus Eyaleti’’ (2011)-s.70,76 

 Mehmet Ali Kaya, Anadoludaki Galatlar ve Galatya Tarihi, İzmir, İlya Yayınları, (2000) 

 Eric Guerber, Les cités grecques dans l’Empire romain. Les privilèges et les titres des cités de l’orient hellénophone d’Octave 

Auguste à Dioclétien, Collection Histoire, Presses universitaires de Rennes, (2009) 

Bitinya’daki Civitaslar (Doç.Dr. Kamil Doğancı’ya Teşekkür) 

Bitinya bölgesi ve Civitaslar hakkında uzun süre araştırma yapan Esi Çağ tarihçisi Doç. Dr. Kamil Doğancı 

Civitas (çoğ. civitates) Cumhuriyet döneminde “Roma Yurttaşları” anlamında kullanılan bir terimken, 

imparatorluk döneminden itibaren Grekler’deki polis sözcüğünün yerine kullanılmaya başlanmıştır diye sözcük 

anlamını ifade eder. Ancak kelimenin tam anlamı belirsiz olup; devlet, site, vatan, ülke anlamlarına da 

gelmekteydi. Cicero’ya göre civitas, bir birlik halinde örgütlenmiş yurttaşlar topluluğudur ve onların hukuki 

durumunu ifade eder; diğer bir ifadeyle yurttaşlık anlamına gelir. Başka bir tanıma göre civitas, yurttaşların 

çoğunluğunun üzerinde ikamet ettiği yerdir. Buna göre civitas’lar imparatorluktaki şehirleri ifade etmektedir. Biz 

de makalemizde civitas’ı bu tanıma uygun olarak kullanacağız. Civitas’ların da polis’ler gibi kendi demos, 

ekklesia ve boule gibi meclisleri ve buralarda görevli magistrat’ları vardı. Ancak civitas’lardaki memuriyet 

görevlerini sadece zengin vatandaşlar üstlenebiliyordu. Yaptıkları görevler için hiçbir ücret almıyorlar ve bunun 

karşılığında ömür boyu kent boule’sinin üyesi oluyorlardı. Eyalet valisine karşı sorumluydular. Roma’ya 

ödenecek vergi miktarı eksik ise tamamlamak, kamu harcamaları, caddelerin ve suyollarının bakımı, oyunların 

düzenlenmesi, dini festivallerin organizasyonu vb. gibi pek çok sorumluluk kentteki bu zengin sınıfa 

yüklenmişti. Roma civitas’larının Yunan polis’lerinden temel farkı egemenlik unsuruna sahip olmamalarıydı. 

Civitas’lar kendi meclisleri olan otonom yapılarmış gibi görünseler de aslında tamamen Roma’nın eyalet 

valisinin denetimi altında idiler. Roma’nın özellikle M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren  doğudaki Yunan polislerini 

egemenlik altına almasıyla birlikte polis’lerin yerini civitas’lar almaya başlamıştır. Her civitas ordunun yürüyüşü 

sırasında ihtiyaçlarının karşılanması, vergilerin toplanması, yolların bakımı ve yapımında önemli rol oynar. 

Eyaletlerdeki yolların yapım ve onarımı bizzat imparatora karşı sorumlu olan procurator’ların yetkisinde 

olduğundan civitas’lar böyle durumlarda procurator’lara her türlü yardımı yapmak zorundaydılar. Civitas’lar 

gerektiğinde Senatus’a yada imparatora sorunlarını iletmek için kentin ileri gelen vatandaşlarından elçiler seçip 

gönderip sorunlarına çözüm aramışlardır. Civitas terimini bu şekilde açıklığa kavuşturduktan sonra ele 

alacağımız Bithynia bölgesinin sınırları, coğrafi durumu ve tarihi hakkında kısa bir giriş yapmanın faydalı 

olacağını düşünüyorum. Roma öncesi yerleşim yerlerinin tespiti bize Roma dönemi yerleşmeleri hakkında 

önemli ipuçları verecektir. Ayrıca civitas olarak nitelendirilebilecek yerleşmelere de ışık tutacaktır. Bir yerleşime 

civitas denilebilmesi için bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyordu: kentin sorunlarının görüşülüp karara 

varıldığı meclislere sahip olmak, sikke basmak, tiyatro, agora gibi kamu binalarının bulunması, vb. Bithynia 

bölgesindeki civitas’ları değerlendirirken de antik dönemdeki kriterleri sağlayıp sağlamadıklarına bakacağız. 

Bithynia M.Ö. 74 yılında Roma’nın miras yoluyla devraldığı Hellenistik krallıklardan biridir. Kuzeybatı 

Anadolu’nun dağlık coğrafyasında yer alır. Kuzeyinde Pontus Euxenius (Karadeniz), batısında Hellespontus  ve 

Rhyndakos  (Kocaçay), güneyinde ise Sangarios (Sakarya) nehri tarafından sınırlandırılmıştır. Doğusunda 

Paphlagonia, güneyinde Phrygia ve Galatia, batıda ise Mysia bölgeleriyle komşudur. Bithynia topraklarının 

doğuda tam olarak nerede son bulduğunu söylemek oldukça güçtür. Kıyı kesiminde Bithynia’nın Herakleia 

(Karadeniz Ereğlisi) topraklarına kadar uzanması mümkün görünmemektedir. Kabaca ana hatlarını verdiğimiz 

bu sınırlar dönem dönem değişikliklere uğramıştır. Özellikle yayılmacı politikalar izleyen Bithynia kralları bu 

sınırların çok ötesine geçmişlerdir. Ancak siyasal sınırlar zaman zaman değişmiş olsa da coğrafi olarak yukarıda 

sınırlarını verdiğimiz bölge Bithynia olarak adlandırılmıştır. Bithynia terimi siyasal değil daha çok coğrafi bir 

anlam ifade etmektedir. M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında Bithynia kralı Ziaelias tarafından ele geçirilen Cretia 

(Gerede) ve Paphlagonia sınır bölgesindeki Bithynium (Bolu) kentleri Bithynia sınırları içinde idi. 1. Prusias 

(M.Ö. 232- M.Ö.183) Herakleia sınırları içerisindeki Kieros ve Tieion’u Bithynia topraklarına katmıştır. 

Ardından Bithynia’nın sınırlarını Rhyndakos Irmağı (Kocaçay) ile Olympos’a (Uludağ) kadar genişletmiştir. 

Karadeniz kıyısındaki Herakleia kentinin kültürel açıdan Paphlagonia veya Pontus bölgelerinden birine verilmesi 

daha uygun olsa da bu kenti farklı bir yere koymak gerekir. M.Ö. 74 yılında IV. Nikomedes’in krallığını 
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Roma’ya miras bırakmasıyla Bithynia bölgesi Roma sınırları içerisine alınmıştır. Pontus kralı VI. Mithridates bu 

oldubittiyi kabul etmeyerek Roma’ya savaş açmıştır. Bunun üzerine Roma Senatosu Pompeius’u VI. Mithridates 

ile savaşmak üzere Küçük Asia’ya göndermiştir. VI. Mithridates’i yenen Pompeius bölgede yeni düzenlemeler 

yapmıştır. Lex Pompeia adı verilen bu düzenlemelere göre Pontus Krallığı topraklarının büyük bölümü 

Bithynia’ya dahil edilmiş ve Bithynia-Pontus eyaleti oluşturulmuştur. II. Triumvirlik ile Doğunun tek hakimi 

olan Marcus Antonius doğudaki birçok bölgeyi birbirinden ayırarak yeni düzenlemeler yapmıştır. Buna göre 

daha önce Lex Pompeia ile Bithynia eyaleti sınırları içerisine almış olan Pontus toprakları; Pontus Polemoniacus 

ve Pontus Galaticus olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu toprakların bir daha asla Bithynia-Pontus eyaleti ile 

birleşmediğini ifade etmek gerekir. Sözü geçen bölgenin bu şekilde tanzim edilmesi sonrasında Eupoteria-

Magnapolis, CaberiaNeoCaesarea, Zela, Megalopolis-Sebasteia ve Phazimos-Neapolis kentlerinin Bithynia-

Pontus eyalet birliğinden ayrıldığı anlaşılmaktadır.16 Augustus (M.Ö. 27-M.S. 14) birçok alanda olduğu gibi 

eyalet yönetiminde de köklü değişiklikler yapmıştır. Roma’da Cumhuriyet döneminde Senato tarafından seçilen 

proconsuller tarafından yönetilen eyaletler M.Ö. 27 kabul edilen bir Senatus Consultum ile Senato eyaletleri ve 

imparator eyaletleri olarak iki gruba ayrılmıştır. Bununla birlikte BithyniaPontus eyaleti eskiden olduğu gibi yine 

Senato idaresine bırakılmıştır. İmparator Domitianus civitas’ların ekonomik durumunu denetlemek amacıyla 

curator’larını göndermiştir. Böylece görünüşte otonom olan civitas’ların içişlerine müdahalede bulunmuştur. 

Roma imparatorları Traianus (M.S. 98-117) ve Hadrianus (M.S. 117-138) yeni bir eyalet politikasının temellerini 

atmışlardır. Bu politika değişikliğinin temel nedeni eyalet şehirlerinin aşırı harcamaları ve bunun neticesinde 

içine düştükleri mali çöküntüdür. Traianus Bithynia’daki civitas’ların mali durumlarını düzeltmek amacıyla da 

birtakım tedbirler almıştır. Öncelikle BithyniaPontus eyaleti geçici olarak imparator eyaleti statüsüne alınmış ve 

Plinius tek yetkili olarak eyalete vali olarak gönderilmiştir. Bithynia-Pontus eyaleti hakkındaki bilgilerimizin 

çoğunu Plinius’un eyalet valisi olduğu dönemde imparator Traianus’a yazdığı ve imparatorun da bunlara verdiği 

cevabi mektuplara borçluyuz. Bu mektuplar eyaletin idaresi, sosyo-ekonomik durumu, adli yapısı, eyaletteki 

civitas’lar ve statüleri, civitas’lar ile eyalet valisi arasındaki ilişkiler, eyaletin sınırları vb. gibi konularda önemli 

bilgiler vermektedir. Antik kaynaklar Bithynia’daki civitas’lar hakkında farklı bilgiler vermektedirler. Bu bilgiler 

ancak nümizmatik ve epigrafik malzemelerle desteklenirse güvenilir sonuçlara ulaşılabilir. Çünkü bazen antik 

yazarların bahsetmediği bazı yerleşimlerin sikke bastıklarını, siyasal organlara sahip olduklarını nümizmatik ve 

epigrafik malzemeler yardımıyla öğreniyoruz. Bir nevi civitas olan bu yerleşimlerden antikçağ yazarlarının 

bahsetmemiş olmaları da diğer bir soru işareti olarak kalmaktadır. Biz öncelikle antikçağ yazarlarının 

eselerinden yola çıkarak Bithynia civitas’ları hakkındaki görüşlerine değineceğiz. Daha sonra da bu yerleşimleri 

teker teker ele alıp nümizmatik, epigrafik ve arkeolojik malzemeler yardımıyla civitas olma kriterlerini sağlayıp 

sağmadıklarını inceleyeceğiz. Bir yerleşim yerine civitas denilebilmesi için orada mutlaka bir boule’nin 

bulunması gerekiyordu. Roma döneminde boule imparatorun özel onayıyla veya yerel censor’lar tarafından 

seçilen varlıklı insanlardan oluşmaktaydı. Bu meclisin üyelerine bouleutai denilmekteydi. Lex Pompeia’da yerel 

meclisteki senatörlerin censor’lar tarafından bu görevi ömür boyu üstlenmek üzere seçildikleri ve bu kişilerin 

ancak belirli nedenlerden ötürü görevlerinden azledilmelerinin mümkün olduğuna işaret eden bir takım maddeler 

yer almıştır. Boule kentin resmi yönetim organıydı. Burası kent siyasetinin şekillendiği ve vatandaşlık 

sorunlarının görüşüldüğü bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Boule’nin Roma açısından en önemli işlevi 

civitas’tan toplanan vergilerin eyalet valisine ulaştırılması idi. 

 

Bithynia’da ele geçen cursus yazıtları kentlerdeki kamu görevlileri hakkında önemli bilgiler vermektedir. 

Kentlerdeki en düşük kamu görevlileri Augusteia Antoninia oyunlarının agonothetes’i ve dekaprotos idi. 

Dekaprotos’un görevi öncelikli olarak finansal konularla ilgiliydi. Bu görevlinin yaptığı işler kentin finansal 

işleriyle ilgilenen agoronomos tarafından denetlenmekteydi. Agoronomos kentin mali işlerini yürüten en üst 

makamdı. Bu görevi başarıyla yürüten kimseler bir üst göreve, yani grammateus veya boule sekreterliğine 

getirilirlerdi. Bu memuriyetleri yerine getiren kişiler boule üyesi olurlardı. Boule içindeki diğer bir memuriyet 

ise poleitographon idi. Bu görevlinin kayıt tutan bir memur veya grammateus’a bağlı bir çeşit sekreter olduğunu 

söyleyebiliriz. Ayrıca çok ayrıcalıklı bir memuriyet olan censor (timetes) şehir yönetimindeki en yüksek 

makamdı. Boule üyelerini seçmek, üyelikten çıkarmak, vatandaş listelerini gözden geçirerek gereken 

düzeltmeleri yapmak vb. gibi önemli görevleri yürütüyordu. Eyalet şehirlerindeki en yüksek memuriyet ise 
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arkhon’luk idi. Bithynia coğrafyası ve buradaki civitas’lar hakkında bilgi veren antikçağ yazarlarının başında 

Amasyalı ünlü coğrafyacı Strabon gelir. Strabon Geographika adlı eserinde Bithynia’daki Nikaia, Nikomedia, 

Prusa, Apameia, Khalkedon, Kios gibi belli başlı civitas’lardan bahsetmektedir. Strabon’a göre imparator 

Tiberius döneminde (M.S. 14-37) Bithynia ile ilintili olan Pontus ise şu civitas’lardan oluşuyordu: Herakleia, 

Tios, Amastris, Abonoteishos, Sinope ve Amisos. Strabon eserinde CretiaFlaviopolis, Prusias, Iuliopolis ve 

Caesarea-Germanice gibi Bithynia civitas’larından bahsetmez. Bithynia’daki civitas’lar hakkında bilgi veren 

diğer antikçağ yazarı Yaşlı Plinius’tur. M.S. 77’de yazdığı Historia Naturalis adlı eserinde Bithynia’da 12 tane 

civitas olduğunu belirtmektedir. Plinius bu civitas’ları batıdan doğuya doğru şu şekilde sıralanmaktadır: 

Caesarea-Germanice, Apamea, Prusa, Prusias ad Mare, Nikaia, Nikomedia, Prusias ad Hypius, Iuliopolis, 

Bithynium-Claudiopolis (Bolu), Creteia-Flaviopolis, Khalkedon ve Byzantium. Şimdi antikçağ yazarlarının 

civitas olarak nitelendirdikleri veya nitelendirmedikleri bu yerleşimleri teker teker ele alıp makalemizin başında 

belirttiğimiz civitas olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakacağız. Burada öncelikle Bithynia’daki kentlerin 

kuruluş dönemleri ve statülerine değinmek gerekir. Khalkedon, Kios ve Herakleia eski Grek yerleşimleriydi. 

Deniz kıyısında kurulmuş olan bu kentler Bithynia krallık döneminden önce sikke basma hakkına sahiptiler. 

Bithynia krallık döneminde bunlara ek olarak Nikomedia, Nikaia, Apameia, Prusa, Bithynium, Cretia ve Prusias 

kentlerini görüyoruz. Ancak bu kentlerin hiç biri krallık döneminde sikke basmamıştır. Neticede antikçağ 

yazarlarının eserlerindeki eksiklikleri epigrafik ve nümizmatik malzemeler yardımıyla tamamladığımızda 

Bithynia’da civitas özelliği taşıyan oniki adet yerleşim olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bu civitas’lar şunlardır: 

Nikomedeia, Nikaia, Prusa, Kios, Khalkedon, Byzantium, Bithynium, Apameia, Caesarea-Germanice, Cretia-

Flaviopolis, Prusias ad Hypius, Iuliopolis. Nikomedia kenti Bithynia kralı I. Nikomedes tarafından kurulmuş ve 

krallığın başkenti yapılmıştır. M.Ö. 74’den itibaren de Roma’nın Bithynia eyaletinin başkenti olmuştur.  

Cumhuriyet döneminde Lex Pompeia ile civitas statüsü verilen kent sikke basmaya başlamıştır.  İlk bronz 

sikkeler M.Ö. 47’de eyalet valisi olan Gaius Vibius Pansa döneminde basılmıştır. Yazıtlar kentte önemli 

meselelerin görüşüldüğü bir boule olduğunu teyit etmektedir. Ayrıca eyaletin başşehri olarak kentte koinon 

(eyalet meclisi) binası da bulunuyordu. Nikomedia, neokoros unvanını alarak Roma’nın dostu ve müttefiki 

olmuştur. Augustus döneminde “Roma ve Augustus” kültü önem kazanmıştır. Kent, imparatorluk döneminde 

Claudius’dan Hadrianus’a kadar olan zaman diliminde kendi adına sikke basmıştır. Yazıtlardan kentte protos 

arkhon ve gymnasiarch gibi memurların kent yönetiminde etkin roller üstlendikleri anlaşılmaktadır. Nikaia, 

Askanios Gölü kıyısında kurulmuş eski yerleşimlerden biridir. İlk olarak Ancore veya Helicore olarak 

adlandırılmış, Hellenistik dönemde İskender’in generallerinden Antigonos burayı Antigoneia adıyla yeniden 

kurmuştur. Daha sonra Lysimakhos kentin adını Nikaia olarak değiştirmiştir. M.Ö. 4.-3. yüzyıllardan itibaren 

Askanios Gölünün doğusundaki verimli topraklardan elde ettiği ürünlerle ve Kios üzerinden yaptığı ticaretle 

zenginleşmiştir.Strabon tarafından metropolis olarak adlandırılmakla birlikte hiçbir zaman resmi olarak bu 

unvanı kullanmamıştır. Lex Pompeia ile civitas statüsü verilen Nikaia Roma Cumhuriyet döneminden itibaren 

sikke basmıştır. M.Ö. 47’de eyalet valisi olan Gaius Vibius Pansa döneminde kente bronz sikke basma hakkı 

verilmiştir. Kentte bir boule ve demos’un varlığını biliyoruz. Yazıtlara göre kentteki en yüksek yönetim organı 

Arkhon’lar Kurulunun başkanı protos arkhon olarak adlandırılmaktaydı. Bithynia valisi Genç Plinius imparator 

Traianus’a yazdığı mektuplarda Nikaia’nın yanlış inşaat projeleri ve Nikomedia ile arasındaki rekabet yüzünden 

mali açıdan çok kötü durumda olduğundan bahsetmektedir. Plinius kentin mali durumunun düzeltilmesi için 

tedbirler almıştır. Prusa kenti Mysia Olympos’unun kuzeybatı yamaçlarında Hannibal’in tavsiyesiyle Bithynia 

kralı I. Prusias tarafından kurulmuştur. M.Ö. 74’de Roma’nın Bithynia eyaletinin bir parçası olmuştur. 

Cumhuriyet döneminde Lex Pompeia ile civitas statüsü kazanan Prusa aynı dönemde sikke basma hakkı 

kazanmıştır. Bronz olan bu ilk sikkeler eyalet valisi C. Papirius Carbo tarafından M.Ö. 61’den itibaren basılmaya 

başlanmıştır. Prusa, M.Ö. 47’de eyalet valisi olan Gaius Vibius Pansa döneminde de bronz sikke basmaya devam 

etmiştir. Caesar’ın öldürülmesinden sonra patlak veren iç savaş döneminden itibaren sikke basmayan kentin 

Nero (M.S. 54- 68) döneminden itibaren yeniden sikke basımına başladığı anlaşılmaktadır. Prusa Traianus’dan 

(M.S. 98-117) Gallienus (M.S. 253-268) dönemine kadar bir dizi kent sikkesi basmıştır. Lex Pompeia kentteki 

boule’yi kalıcı hale getirmiştir. Traianaus ekonomik nedenlerle kent boule’sine yeni üyeler alınmasına izin 

vermiştir. Plinius’un mektupları kentte yoğun bir imar faaliyetinin olduğunu da göstermektedir. Bu dönemde 

kütüphane ve hamam gibi kamu binaları inşa edilmiştir. Prusa’nın eyaletteki önemli civitas’lardan biri olduğunu 

gösteren diğer bir kanıt da kentin sahip olduğu mahkeme düzenleme hakkıdır (conventus). Kios Gemlik 

Körfezinin doğu ucunda kurulmuş bir liman yerleşimidir. Kentin kuruluşu Arganoutlara kadar dayanmaktadır. 
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M.Ö. 4. yüzyılıda zenginleşmiş ve ilk altın stater’lerini basmıştır. Hellenistik dönemde Makedonya Kralı V. 

Philip kenti ele geçirip Bithynia kralı I. Prusias’a vermiştir. Kral da kentin ismini Prusias olarak değiştirmiştir. 

Diğer Bithynia kentleri gibi Kios da M.Ö. 74’de Roma’nın Bithynia eyaletinin bir parçası durumuna gelmiştir. 

Lex Pompeia ile birlikte başta Kios olmak üzere eski yerleşimlerden birkaçına sikke basımı ile ilişkili bir takım 

sınırlamalar getirilse de M.Ö. 47’de eyalet valisi Gaius Vibius Pansa döneminde tekrar bronz sikke basma hakkı 

verilmiştir. Kentle ilgili sorunların görüşüldüğü bir boule bulunuyordu. Yazıtlarda kentte görevli 

gymnasiarch’lardan bahsedilmektedir. Bithynium kenti Nikomedia’dan başlayıp Paphlagonia üzerinden Pontus’a 

giden yol üzerinde kurulmuştur. Bithynia kralı I. Nikomedes tarafından kurulduğu düşünülen kent Bithynia’nın 

en doğusundaki yerleşimlerden biridir. Lex Pompeia’dan önce burası tam bir civitas değildi. Lex Pompeia ile 

civitas statüsü kazanan kent sikke basmaya başlamıştır.  Bitynia eyaleti valisi Gaius Vibius Pansa döneminde 

M.Ö. 47’de bronz sikke basmaya devam etmiştir. İmparator Claudius’un Bithynium için oldukça uğraş verdiği 

anlaşılmaktadır. Kent halkı da imparatora olan minnettarlığını ifade etmek için kentin ismini Claudiopolis olarak 

değiştirmiştir.  Bithynium Hadrianus’un gözdesi olan Antonius’un doğum yeri olması nedeniyle imparatorun 

özel ilgisine mahzar olmuş ve Hadriane unvanını almıştır. Bu dönemde basılan kent sikkeleri üzerinde 

Antonius’a yer verilmesi de bununla ilgili olmalıdır. Bithynium bir civitas olarak kent meselelerinin konuşulup 

karara bağlandığı bir boule’ye sahipti. Ayrıca yazıtlarda kentte görevli gymnasiarch’lardan bahsedilmektedir. 

Prusias ad Hypius ilk olarak Cierus adıyla bugünkü Düzce yakınlarındaki Konuralp/Üskübü yöresinde 

kurulmuştur. Bithynia kralı I. Prusias burayı ele geçirmiş ve Prusias ad Hypius adıyla yeniden kurmuştur. 

Ptolomaios Prusias ad Hypius’u civitas olarak nitelendirmekte ve söz konusu yerleşimin Bithynia-Pontus eyaleti 

sınırları içinde olduğunu ifade etmektedir. Kent imparator Vespasianus döneminden itibaren sikke basmıştır.  

Kentte kamu yaşamı hakkında bilgi veren birçok yazıt bulunmuştur. Cursus yazıtları kentte agonothetes ve 

dekaprotos gibi kamu görevlilerinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca yazıtlarda gördüğümüz boule ve demos’un 

grammateus’u olarak adlandırılan memuriyet kentte siyasal meselelerin görüşüldüğü bir boule bulunduğunu 

açıkça göstermektedir. Yazıtlar yardımıyla Prusias kentinde en yüksek memurluk olan arkhon’luk kurumunun 

varlığını kesin olarak biliyoruz. Iuliopolis Bithynia’nın iç bölümünde doğudan gelip Nikaia’ya giden anayol 

üzerinde kurulmuştur. Hem Yaşlı Plinius hem de Genç Plinius tarafından Bithynia kentleri arasında 

gösterilmektedir. İlk olarak Gordiu Come adıyla kurulan kent Augustus döneminde Bithynia eyaletine katılmış 

ve Iuliopolis adını almıştır. Ancak fazla büyümemiş ve Plinius’un tabiriyle “prexeigua civitas” olarak kalmıştır. 

Iuliopolis, imparator Vespasianus (M.S. 69-79) döneminde sikke basma hakkı kazanmıştır.  Ptolemaeus bu 

yerleşimin Bithynia-Pontus eyaleti içindeki bir civitas olduğunu ifade etmektedir. Cretia-Flaviopolis (Gerede) 

Bithynium’un doğusunda aynı yol güzergahı üzerinde kurulmuştur. Bithynia kralı Ziaelas tarafından Bithynia 

topraklarına katılmıştır. Krallık döneminde adı çok fazla duyulmasa da doğuya giden yolların kavşak noktasında 

bulunması nedeniyle imparator Vespasianus’un dikkatini çekmiştir. Vespasianus burayı Flaviopolis adıyla 

yeniden kurmuş ve kent bu dönemden itibaren civitas statüsünü kazanmıştır.  Vespasianus ile birlikte boule’ye 

sahip olma hakkını elde etmiştir. Bir civitas olarak Antoninus Pius döneminden itibaren sikke basmaya 

başlamıştır. Yaşlı Plinius Cretia-Flaviopolis’i Bithynia civitas’ları arasında saymamaktadır. Ancak Plinius’un 

bahsettiği Agrippenses’in CretiaFlaviopolis olması muhtemeldir. Cretia-Agrippenses eşleşmesini öneren görüşü 

kabul edersek Cretia-Flaviopolis’in Plinius’un 12 Bithynia kentinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ptolemaios 

kenti Bithynia civitas’larından biri olarak göstermektedir. Caesarea-Germanice imparatorluk döneminde 

Bithynia’da kurulan üç kentten biridir. Augustus döneminde M.Ö.20’de kurulmuştur. Daha sonra Germanicus 

M.S. 17-19 yıllarında doğuya yaptığı gezi sırasında kenti yeniden kurmuş ve bu nedenle kent Germanice 

unvanını almıştır. Antik yazarların kent hakkında verdikleri bilgiler yetersizdir. Yaşlı Plinius kentin Rhyndakos 

(Kocaçay) ile Apameia arasında bir yerde kurulduğunu belirtmiştir.99 Ptolemaios ise Caesarea’yı iç kısımdaki 

kentler arasına yerleştirir. F.W. Hasluck Caesarea’nın lokalizasyonu için Prusa’nın 15 km. batısında Olympos’un 

eteklerindeki Tahtalı Köyünü önermektedir. Hasluck’a göre kent liman olarak Trigleia’yı (Tirilye) kullanmıştır. 

Civitas statüsü kazanan kentin geçici de olsa hemen sikke basımına giriştiği saptanmıştır.  Strabon’un eserini 

kaleme aldığı tarihte bu yerleşimin çoktan kurulduğunun bilinmesine karşın yazarın kentin varlığından henüz 

haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Myrleia Prusa’nın kuzeybatısındaki Kios Körfezinde Kolophonlular 

tarafından kurulmuştur. Makedonya kralı V. Philip Pergamon Krallığı ile yaptığı savaşta kenti ele geçirmiş ve 

kayınbiraderi olan Bithynia kralı I. Prusias’a vermiştir. I. Prusias kenti yeniden inşa etmiş ve kentin adını 

Apamea olarak değiştirmiştir. Prusalı hatip Dion Chrysostomos Apameia’nın gemi yapımı ve ticaret sayesinde 

zenginleştiğini ve Prusa’ya liman olarak hizmet ettiğini belirtmiştir. Pompeius’un Doğudaki düzenlemelerinden 
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sonra sikke basmaya başlamıştır. M.Ö. 47’de Gaius Vibius Pansa’nın eyalet valiliği sırasında bronz sikke 

basmaya devam etmiştir. Apameia’ya Roma döneminde Caesar tarafından colonia statüsü verilmiş ve M.Ö. 44 

yılından itibaren Colonia Iulia Concordia Apameia adını almıştır.  Apameia coloniae olarak gerek politik gerekse 

vatandaşlarına sunduğu haklar bakımından eyaletin diğer kentlerinden farklı bir statüye sahipti. Bir colonia 

olarak Ius Italicum’a tabii idi ve bu yasa eyalet görevlilerinin müdahalesine karşı yerel yönetime belli bir derece 

yerel yargılama yetkisi veriyordu. Kent imparator Traianus dönemine kadar eyalet valilerinin denetiminden 

muaftı. Ancak imparator Traianus eyalet valisi olan Plinius’un kenti mali konularda denetleyebileceğini 

belirtmiştir. Kentte sorunların görüşüldüğü bir boule de bulunmaktaydı. Khalkedon ve Byzantium Bithynia 

eyaletindeki civitas libera (hür ve özgür) statüsündeki kentlerdi. Khalkedon M.Ö. 7. yüzyılda Bosphorus’ta 

Byzantium’un karşısında Megaralılar tarafından kurulmuştur. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda geniş bir özgürlük ve 

bağımsızlığa sahipti. Bu statüsünü Bithynia kralları zamanında da korumuştur. Kent M.Ö. 74’de Nikomedes’in 

ölümünden sonra kurulan Bithynia eyaletine civitas libera olarak dahil edilmiştir. Pompeius’un Bithynia’daki 

düzenlemelerinden sonra sikke basmaya başlamış ancak sikkelerde civitas libera unvanını kullanmamıştır. 

Kentin vatandaşları eyalet valisinin başkanlık ettiği conventus mahkemelerine tabi değildi. Genç Plinius 

mektuplarında kent hakkında bilgi vermez. Byzantium kenti Lex Pompeia ile Bithynia-Pontus eyaletine 

bağlanmıştır. Biçimsel olarak eyalet valisinin denetimi altındadır ancak toprak egemenliğine de sahiptir. Kendi 

kamu görevlileri, boule’si ve mahkemeleri vardır. Augustus döneminde otonom tipte gümüş sikkeler basmıştır. 

İmparatorlar kentin güvenliğini sağlamak amacıyla sınırları içine bir garnizon yerleştirilmesini de içeren bir dizi 

önlemler almışlardır. Byzantium’un önemli yolların kesişme noktasındaki konumu bağımsızlık statüsü 

tanınmasında etkili olmuştur. Bosporus’un Avrupa yakasında olmasına rağmen Byzantium kenti idari açıdan 

Bithynia’ya bağlıydı. Sonuç olarak Bithynia’da bir kısmı eski Grek döneminden kalma, bir kısmı Bithynia 

krallarının kurduğu, diğer bir kısmı da Roma döneminde kurulmuş toplam 12 tane civitas olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu sonuca antikçağ yazarlarının verdikleri bilgileri epigrafik ve nümizmatik malzemelerle 

destekleyerek ulaştık. Bithynia eyaletindeki civitas’ları bu şekilde sıraladıktan sonra genel bir değerlendirme 

yapmanın faydalı olacağına inanıyorum. Roma’nın civitas’lara karşı uyguladığı politikalar dönem dönem 

farklılık göstermiştir. Cumhuriyet döneminde yeni kurulan eyaletlere siyasi ve ekonomik açıdan yararlanılması 

gereken birer unsur olarak bakılmıştır. İmparatorluk döneminde ise Roma’nın eyaletlere bakış açısı tamamen 

değişmiştir. İmparatorlar, Cumhuriyet döneminin eyaletleri bir sömürü unsuru olarak gören politikasını terk 

etmiş ve eyaletlerdeki civitas’ların ekonomik bakımdan kalkındırılması ve idari açıdan geliştirilmesi için çaba 

harcamışlardır. Bu amaçla civitas’lardaki bayındırlık faaliyetlerine büyük katkıda bulunmuşlardır. Örneğin 

imparator Vespasianus döneminde Prusa, Tieium ve Sinope gibi birbirinden oldukça uzak mesafedeki kentlerde 

bulunan mil taşları imparatorun eyaletteki ulaşım ağına ne derece önem verildiğinin bir işaretidir. M.S. 2. 

yüzyıldan itibaren Bithynia’daki civitas’ların büyük miktarda sikke basmış olmaları eyaletteki refah seviyesinin 

yükseldiğini göstermektedir. Eyaletteki bütün civitas’lar M.S. 3. yüzyılın ikinci yarısına kadar sikke basmaya 

devam etmişlerdir. Roma normal koşullar altında kentleri yerel idarede serbest bırakmıştır. Ancak gerek 

gördüğünde de müdahale etmekten çekinmemiştir. Özellikle M.S. 1. ve 2. yüzyıllar boyunca civitas’ların 

özgürlükleri genişletilmiş ve yerel yönetimdeki etkinlikleri kademe kademe arttırılmıştır. Ancak M.S. 3. yüzyıl 

ortalarından itibaren şehirlerin içine düştükleri mali krizler nedeniyle yerel yönetimlerin yetkilerinde kısıtlamaya 

gidilmiştir. Neticede Roma döneminde civitas’lar daha önceden sahip oldukları güçlerini kaybetmişler ve 

Roma’nın çıkarlarına hizmet etmişlerdir.  
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Bithynia Krallığının Tarihsel Kesiti 

Yöneticiler 

1) – Doidalses : (M.Ö. 435 –  M.Ö. 405) 

2) – Boteiras : (M.Ö. 430 – M.Ö. 377) , İlk Bağımsız Hükümdar 

3) – Bas : (M.Ö. 377 - M.Ö. 327), İkinci Bağımsız Hükümdar 

4) –1. Zipoites : (M.Ö. 327 - M.Ö. 279) 

5) -1. Nikomedes : (M.Ö. 279 - M.Ö. 246) 

6) - Ziaelas : (MÖ 246 – MÖ 232)  

7) -1. Prusas : (M.Ö. 232 – M.Ö. 183) 

8) -2. Prusas : (M.Ö. 183-M.Ö. 149) 

9) -2. Nikomedes, Epiphanes   : (M.Ö. 149-M.Ö. 127) 

10) -3. Nikomedes, Euergetes  : (M.Ö. 127-M.Ö. 94) 

11) -4. Nikomedes, Philopator  : (M.Ö. 94-M.Ö. 74) 

 

BİTİNYA BÖLGESİ KRONOLOJİK DÖNEMLERİ 

Bithynia’da Hellen Kolonizasyonu ve Hellen Kolonileri  

Yapılan araştırmalar neticesinde Bithynialılar, bölgelerini M.Ö. 8. yüzyılda başlayan Hellen Kolonizasyon 

hareketi sonucu yeni yerleşimcilerle paylaşmak durumunda kaldığı görülmektedir. Hellen kolonizasyonu M.Ö. 9. 

yüzyılın başlarında başladığı tespit edilirken, Gürcü tarihçi Gocha R. Tsetskhladze tarafından hazırlanan liste ile 

karşılaştırıldığında, Karadeniz’e yönelik Hellen ilgisinin M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında başladığını ortaya 

koymaktadır. Böylece Bithynia bölgesinin Miletos ve Megara tarafından kolonize edildiği görülmektedir.Ayrıca 

Astakos, Kallipolis, Kios, Myrleia (Brylleion) ve Thynias Hellen Kolonizasyonu boyunca M.Ö. 8.. ve 7. 

yüzyıllarda, Bithynialılar'ın genel olarak yetiştiği bölgede, Miletos ve Megara tarafından kurulduğu bilinen 
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kolonilerdir. Nüfus artışı, yiyecek sıkıntısı, toprak azlığı ve hammadde arayışı genel olarak Hellen 

Kolonizasyonu’nun temel nedenleri olarak sıralanmaktadır. 

Araştırmalar Bithynia Bölgesi’nin kolonizasyon alanı olarak seçilmesindeki nedenler konusunda özellikle 

Ksenophon M.Ö. 400 yıllarında Kalpe’de yaptığı gözlemler önem arz etmektedir.  Sokrates'in öğrencisi olan 

Yunan filozof, Ksenophon, Kalpe ve çevresinin 1000 kişinin yerleşip yaşayabileceği kadar büyük olduğunu 

eserinde bolca yer vermektedir. Çünkü Kalpe coğrafya bakımından  su kaynaklarının bulunduğu, her türlü tahılı, 

baklagili ve özellikle incir ve tatlı bir şarabı yapıldığı üzümün yetişmesinin yanı sıra gemi yapımı için elverişli 

ahşapın elde edildiği, çok farklı ağaç türünün bulunduğu verimli topraklara sahiptir. Diğer taraftan, Marmara 

Denizi (antik Propontis) zengin balık kaynaklarına sahip bir denizdi (özellikle ton balığı). Yine, Astakos kenti 

ismini İzmit Körfezi’nin sığ kesimlerde bolca bulunan ıstakozdan almış olmalıdır ki bu nedenle ıstakoz betimi 

kentin günümüze ulaşan sikkelerinde de tasvir edilmiş olduğu arşiv kayıtlarında bulunmaktadır. Bölge coğrafyası 

Asya’dan Avrupa’ya Akdeniz’den Karadeniz’e uzanan ticaret yollları üzerinde bir geçiş güzergahı 

oluşturmaktadır. Saydığımız coğrafi zengin özellikler  bu bölgede koloni kurulmasında etkili olduğu 

görülmektedir.. Ksenophon’un aktardıkları . yüzyılın sonlarına yani kolonizasyondan iki-üçyüz yıl sonrasına ait 

olmasına rağmen, Kalpe ve çevresinin bitki örtüsü ve verimliliği tarih boyunca kaynaklarda yerini almıştır. 

Antik yazar ayrıca Kalpe ve çevresinde her türlü ürünün yetişmesine rağmen sadece zeytinin bulunmamasını iki 

farklı parçada yinelediği görülmektedir. Muhtemelen Kalpe’nin bulunduğu Kandıra Bölgesi ikliminin zeytin 

yetiştirmek için uygun olmaması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Çünkü burada görülen iklim, İzmit 

Körfezi’nde görülen Akdeniz iklimine kıyasla daha yağışlı ve soğuktur. Dahası, tarih boyunca Kandıra’yı ziyaret 

eden hiçbir seyyah burada zeytinin yetiştiğinden bahsetmemiş  ve  günümüzde de Karadeniz’e bakan bu bölgede 

zeytin yetişmemektedir. Bilindiği gibi şarap ve zeytinyağı Hellen beslenme kültürünün vazgeçilmez besin 

maddeleri arasında yer almaktadır. S. Mitchell bu bölgede zeytinin yetiştirilmemesinin bölgedeki Hellen 

kültürünün yokluğuyla ilintili olabileceğini ileri sürer. Gerçekten de Kalpe, yerel halk olan Bithynialılar ile 

çevrilmiş bir bölgedeydi. Ancak yine de burada zeytinin yetiştirilmemesi, kültürel bir farklılıkla ilgili olabileceği 

gibi iklim şartlarıyla da ilgili olmalıdır. Daha önce belirttiğimiz Bithynia’da kurulan bu kolonilerde genel olarak 

kolonizasyon öncesi yerel bir halka ya da Bithynler’e ait arkeolojik bir ize rastlanmamıştır. Fakat  Astakos ve 

Myrleia’daki durum konusunda az da olsa ipuçları mevcuttur. M.S. 2. yüzyıl yazarı Polyainos Astakos kenti 

egemenlik alanındaki (khora) bataklık bir alanda Thrakialılar’ın (Thrakes) yaşadığından bahseder. Bu ifade 

kaynağın İngilizce çevirisinde atlanmış görünmektedir. Ancak orijinal Eski Yunanca metinde Khora’daki 

Thrakialılar (Thrakes...ek tes khoras) ifadesi bulunmaktadır. H. Berve bu dönemde Astakos’un Bithynialılar’ın 

kontrolünde olduğunu yazarken, G. Busolt ve H. Swoboda, khora kırsal alanı ifade ettiği için bahsedilen 

topluluğun muhtemelen Bithynialı köleler olabileceğini ileri sürmektedir. 

Roma Dönemi 
Bitinya devletinin bir kralı olan ve sonraki yıllarda devletin adı olarak kullanılmaya başlanan Nikomedia (İzmit), 

Roma'nın bir eyaleti haline gelmiştir. M.S. 284-305 İlliryalı imparator olan Diocletianus döneminde Nikomedia 

(İzmit) İmparatorluğun yeni başkenti olmuştur. M.S. 326 eski Bizantion şehrinin yerine Constaninople (İstanbul) 

şehrinin temelleri atıldı. M.S. 395 Büyük Roma İmparatorluğunun son İmparatoru Roma'yı Doğu Roma ve Batı 

Roma İmparatorluğu şeklinde ikiye bölerek 17.01.395 yılında ölmüştü. 

 

Bizans Dönemi 
Bu dönemde, eski adıyla Bitinya krallığı olan Nikomedia (İzmit), Bizansın bir eyaleti konumundaydı. M.S. 330 

yılında Constantinople (İstanbul) şehri imparatorluğun başkenti konumundaydı ve M.S. 292 Diocletianus 
döneminde Nicomedia (İzmit), imparatorluğun başkenti olmuştur. Bundan dolayı Nicomedia'nın (İzmit) değeri 

de artmıştı . 

M.S.358 yılı 1. Konstanius döneminde meydana gelen büyük bir depremle bölge sarsılır. İki ay süren yangınların 

da eklenmesiyle Roma, İskenderiye ve Antakya'dan sonra dünyanın en önemli dördüncü büyük kenti olan 150 

bin nüfuslu Nicomedia (İzmit) harap olmuş ve 30 bin insanı kaybetmiştir. 

M.S.362 yılında, dört yıl aradan sonra yine büyük bir deprem meydana gelerek bu sefer de 20 bin insan hayatını 

kaybeder. Bu depremde Brunga (Yarımca) liman bölgesi haritadan silinir. 

M.S. 458 Brunga (yarımca), Piskopos düzeyinde Nicomedia (İzmit), Nicaia (İznik) ve Chalcedonia (Kadıköy) 

piskoposları gibi doğrudan doğruya İmparatora bağlandı. Bu durum M.S.5.Yüzyıla kadar devam etti. 

Konstantinopolis'in (İstanbul) Anadolu'ya bağlantısı Dil İskelesi ile Hersek Burnu arasından sağlandığı M.S. 869 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sokrates
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yılına kadar Nicomedia'nın (İzmit) önemi azaldı. Brunga (Yarımca), M.S.869 yılında Basil döneminde yeniden 

piskoposluk derecesine yükseltilerek önemini tekrar kazandı. Konstantinopolis (İstanbul) zamanında 554 ve 557 

tarihlerinde merkez üssü Nicomedia (İzmit) ve Brunga (Yarımca) arasında iki deprem meydana gelerek şehirler 

harabeye dönmüştür. Arkasından veba, kolera gibi salgın hastalıklar nedeniyle nüfus yarı yarıya azalmıştır. 

Surlar, limanlar, rıhtımlar, saray ve yapıtların çoğu onarılamayacak durumda yıkıldı. 

 

Selçuklu Dönemi 
1071 yılında Malazgirt savaşından sonra Anadolu'yu ele geçiren Selçuklular Nikomedia (İzmit) önlerine kadar 
inmişlerdir. İznik'i (Nikaia) ele geçirerek başkent yaptılar. Bölge tamamen kuşatılarak Konstantinopolis'e 

(İstanbul) kadar Selçukluların eline geçti. Bizans tahtında I. Aleksi Kommen (1081-1118) tek başına Selçuklu 

Türkleri ile baş edemeyeceğini anlayınca, çağrıda bulunarak Haçlı akını düzenleyerek Nikomedya'nın (İzmit) 

kuzeyindeki kentler tekrar Bizanslıların eline geçti. İznik'te düşerek Selçuklular Anadolu'ya dönerek Konya'yı 

başkent yaptılar. Selçukluların Nikomedya'daki bu dönemi 11 yıl sürdü. 

 

Latin'ler ve Bizans'ın Son Döneminde Brunga 
1204 yılında 4.Haçlı akınının Konstantinopolis'e (İstanbul) gelmesi taht kavgalarının başlamasına ve Latin 

İmparatorluğunun kurulmasına neden oldu. Nikomedia (İzmit), Brunga (Yarımca) bölgesi 1210 yılında 

Latinlerin eline geçti. Amaç İznik Bizans krallığını kaldırmaktı. Latinlerle Bizanslılar arasında yapılan savaşlar 

kısa sürdü. Bu dönemde Brunga'nın (Yarımca) adı bir süreliğine Grünge (yeşillikler anlamına gelen) olarak 
değiştirildiyse de 1228 yılında Bizanslılar tarafından tekrar ele geçirildi. Bu dönem Anadolu'da Türk devletinin 

başına Osmanoğullarının gelmesi ile son buldu. 

 

Osmanlılar Dönemi 
M. S. 1328 yılında Anadolu'daki Türk devletinin başına Osmanoğullarının gelmesiyle Kocaeli (İzmit) ve 

çevresine hakim olan Türkler tarafından Osmanlı devletinin ilk yıllarında Yarımca'nın Brungaolarak kullanılan 

adı Burunca olarak değiştirildi. İstilalar nedeni ile terkedilmiş bir kent konumunda olan Yarımca, Orhan bey 

zamanında tamamen Türk devletinin eline geçince kent onarılarak kiliseler camiye çevrilmiş ve limana işlerlik 

kazandırılarak Yarımca'nın adı da bu dönemde Burunca olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

1420 yılında Yarımca bir köy durumundaydı. Sürekli istilalara uğrayan bölgede halk, güvenlik bakımından 

kıyılardan uzak sırtlarda ve tepelerde yaşamayı tercih ediyordu. Ancak halkın yaşaması için en önemli gelir 
kaynakları, Yarımca ovası ve sahil liman işletmeciliği olduğundan, buralara da yerleşmeleri gerekiyordu. Bu 

sebeple, çeşitli dönemlerde yapılan yerleşmeler her defasında düşman istilaları, sel baskınları, yangınlar ve tabii 

afetler nedeni ile yıkılmış harap olmuş olduğundan, yerleşim tekamül gösterememiştir. Bundan dolayı, sürekli 

yerleşim, her defasında yarım kaldığından bölgenin adına Yarımca denmiştir. 

            Tarih boyunca Tütünçiftlik sahil bölümü Körfezin en dar yeri olduğundan deniz feneri amaçlı olarak 

kullanılmıştır. 1854 Yılında Abdülmecit zamanında buraya bir deniz feneri yaptırılmıştır. Bölgede konut yoktu 

ve eski Bağdat caddesinin kuzeyi mera alanı olarak askeri hayvanlar için kullanılmaktaydı. Bölge, 1854 yılında 

dönemin İzmit Sancak beyi Topal Osman Paşa tarafından doğal güzelliklerinden dolayı çiftlik olarak 

kullanılmakta ve bu sebeple, istasyon ve çevresi açılarak çiftlik olarak tescil edilmiştir. Devlet karayolunun 

Ağadere bölümünde beylik kışlası vardı ve sahil bölümünde ise deniz ve kara hayvanlarının bol olmasından 

dolayı av yeri olarak kullanılmaktaydı (1). 

           22 Mayıs 1766 yılında 2 dakika süren deprem Körfez kıyısında bulunan tüm köy, kasaba, oba ve kentler 
yerle bir olmuştu. Ancak sırtlarda kurulu bulunan sağlam yapılar ayakta kalabilmişti. İki ay aralıklarla süren 

depremde pek çok Yarımca'lı hayatını kaybetmiş ve halk, kıyı Yarımca'dan tepelere doğru yönelmişti. 

 

           

Cumhuriyet Dönemi 
Bu dönemde, 1937 yılında Romanya'dan 60 göçmen getirilerek her bir aile reisine 15 ve ailelerin her birine ise 

10'ar dönüm arazi verilmiştir. 1939 yılında da gelen göçmenler bu bölgeye yerleştirilmiştir. 1951 yılında 

Yarımca köyü muhtarlığına bağlanan çiftliğin bu ilk yerleşmecilerinin önemli bir bölümü sıtma vb. gibi çeşitli 

hastalıklar nedeni ile daha sonraki yıllarda başka bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. 

Kiraz ve üzüm bağlarıyla kaplı olan Yarımca bölgesi köy yaşamını ve durgun ekonomisini gerilerde bırakarak, 

1950 yılından itibaren hızlanan sanayileşme sürecine girmiştir. Sanayileşmeyle birlikte hızla göç alan 
Yarımca'nın yanında Tütünçiftlik bölgesinin de gelişmesine neden olmuş ve bu günkü yerleşim alanları 

oluşmuştur.   

Devlet karayolunun ortasından geçtiği Çiftlik bölgesinin değeri her geçen gün artarak hızlı bir gelişme 

göstermiştir. 1970 yılında yapılan bir referandumla belde olarak Yarımca Belediyesi sınırlarına dahil edilmiş ve 

23 Aralık 1970 tarihinde Bakanlar Kurulunca onanarak Yarımca'nın bir mahallesi olmuştur. Gelişim hızlı bir 
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şekilde artarak 1971 yılında karayolu referans alınarak iki mahalleye ve daha sonra da bu günkü idari 

yapılanmaya dönüştürülmüştür. 

 

 

 

 

 

BİTHYNİA TİCARET YOLLARI 
 

Bithynia Bölgesinin Deniz Ticaret Yolları Ve Önemli Liman Kentleri 

Nicomedia  
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Günümüz Kocaeli il sınırları içerisinde yer alan Nicomedia’nın 

bölgedeki siyasi olaylara yön vermesi bulunduğu coğrafyada  

varlığının önemini kanıtlamaktadır. Karayolu ve ticaret olarak 

Hacıyolu güzergâhı kullanan Nicomedia kentinin modern kara 

bağlantılı ticaret yolu olduğu arkeolojik araştırmalar neticesinde 

kesinlik kazanmaktadır. Nicomedia-Nikaia güzergâhı 

Konstantinopolis- Nicomedia  güzergâhı olduğuna göre. 

Anadolu’da boğazlar nedeniyle stratejik açıdan çok önemli bir 

konuma sahip olduğu ve bir köprü vazifesi gördüğü 

düşünülmektedir. Bu sebepten dolayı kent gerek coğrafi 

konumu gerek ekonomik durumuyla sürekli gündemde kalmış ve adını sürekli güncellediği antik kaynaklar 

neticesinde kanıtlanmış olduğu görülmektedir. Nicomedia kenti Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan deniz yolu ve 

Mezopotamya, Mısır ve Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan kara yolunun geçiş noktasında olduğu ve 

Nicomedia’nın iyi bir limana sahip olmasından dolayı 

gerek kara gerek deniz ulaşımı kolaylığı açısından 

doğu ve kuzey sınırlarına ulaşımı rahatça 

sağlanmaktadır. Tüm bu avantajlarından dolayı 

başkent olarak seçilen kentin limanında sürekli olarak 

Roma filosu bulundurulmaktadır. O halde kentte 

bulundurulan Roma filosunun sürekli olması kentin 

stratejik ve jeopolitik öneminin ispatladığı 

görülmektedir. Kent’te yapılan arkeolojik araştırmalar 

ve kazılar neticesinde elde edilen nümizmatik veriler 

üzerinde yer alan kadırga betimlerinin oldukça fazla olması, kent limanında yer alan filonun göstergesi 

muhtemel olasılıklar arasında yer almaktadır. Antik yerleşim kara ve deniz yolları üzerindeki konumu ve 

limanının yanı sıra, gemi yapımına elverişli ahşap kaynağına sahip olduğu için. Stader’e göre:  Nicomedia, bu 

avantajı kullanarak Arrianos’un da belirttiği üzere büyük ticaret gemileri (holka Nikomedis) inşa etmiştir ve 

Latince adı navesonerariae olan bu gemiler insan ve hayvan taşımacılığının yanı sıra ahşap, mermer, buğday, 

şarap gibi malların taşınmasında kolaylık sağlayan bir 

araç olduğu Nicomedia sikkeleri üzerinde gemilerin 

birebir tasviri olmasa da corbita ve ponto tiplerine 

benzeyen tasvirler gemi taşımacılığı ticaretini 

güçlendirmektedir. Ayrıca gemilerin bir liman kenti 

olan Nikomedeia’da üretilen gemiler olduğu 

düşünülmektedir. O halde Commodus Dönemi’nde 

Nikomedeia’da basılan sikkenin bir arka yüz tipinde 
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çekiçle gemi pruvası üzerinde çalışan bir kişinin tasviri yer almaktadır. Bu tip nümismatik betimler Alman 

tarihçi Clemens Bosch tarafından gemi yapımına ilişkin bir kanıt olarak değerlendirilmektedir. Antik kentin 

ticari önemini anlatan bir başka örneği ise Roma Dönemi’ne ait çok sayıda sikkelerin Asia, Galatia, Kilikia, 

Lykia-Pamphylia, Phrygia, Paphlagonia, Pontos, Trakya, 

Makedonia, Italia, Moesia, Dacia, Pannonia, Aegyptus, 

Kyrenaica, Afrika, Gallia, Dalmatia, Britannia ve 

Hispania’da tespit edilmeş olması bu olasılığı daha fazla 

güçlendirmektedir. Nikomedeia’lıların Roma Dönemi’ndeki 

dağılımı yazıtlar ışığında değerlendirildiğinde; Roma 

Cumhuriyet Dönemi’nde zenginleşen Nicomedia’nın önemi 

ağırlıklı olarak şehrin etrafında bulunan verimli araziler, 

Avrupa’yı doğuya bağlayan ticaret yol ağının üstünde olması 

ve liman ve başkenti olmasına bağlamak mümkündür. 

Nicomedia limanı M.S. 2. ve 3. Yüzyıllar’da savaş  gemilerine üs olarak daha fazla önem kazanmış olduğu arşiv 

kayıtlardan anlaşılmaktadır.  Bölge coğrafyası bakımından ele alındığında antik limanın kötü hava koullarında 

bile gemiler için oldukça güvenli bir demirleme yeri olarakta değerlendirmemiz muhtemel olasılıklar arasında 

yer almaktadır ve antik yerleşim Nicomedia için son derece 

önemli olduğu görülmektedir. Kent’in bölgedeki coğrafi 

özellikleri arasında yer alan körfeze hâkim bir durumda 

olması ve limanı kullanan gemilerden vergi almak daha kolay 

ve uygun olmaktadır. Böylece Nicomedia antik kenti Roma 

sikkeleri üzerinde yer alan yelkenli kadırga, gemi pruvası 

benzeri betimleri, Nicomedia kentinin limanı ve deniz 

ticaretinin önemi hakkında fazlaca veri aktarmaktadır. Antik 

yerleşim limanı daha sonraki yıllarda büyüyüp gelişerek daha 

fazla deniz ticareti yolunun genişlemesine ve kuzeybatı 

kısmına doğru kaymaya başladığı görülmektedir. Bundan 

dolayıdır ki Smyrna gibi Anadolu’nun batı kıyılarında olan birçok liman kenti önemini yitirdiği görülmektedir. 

Rota üzerinde yer alan şehirler ise ön plana çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı kentin ticari önemi ve alanı daha da 

yükselmektedir. M.S. 2. yüzyıldan itibaren Nicomedia kentinin Pergamon, Smyrna ve denizle doğrudan 

bağlantısız olan Laodikeia  antik yerleşimleri gibi kentler arasındaki yapılan arkeolojik araştırmalar ışığında 

çıkarılan nümismatik verilerin, (homonoia sikkeleri) bu kentler arasındaki artan ticari bağlantılarının olduğunu 

göstermektedir. Commodus Dönemi’nde Laodikeia-Nicomedia, Smyrna-Nicomedia arasında, Augustus 

Döneminde Smyrna-Nicomedia 

ve Pergamon-Nicomedia 

arasında homonoia sikkeleri 

basılmıştır. Ticaret bağlantısı 

sikkeler sayesinde tespit 

edilebilmektedir . Silah 

imalathanesi ve Darphane 

bölgenin ve kentin ekonomisi 

için oldukça önemli bir yer 

teşkil etmektedir. Silah 

imalathanesi temel ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla yapılan 

yapılardan biridir. Burada 

kalkan ve ağır zırhlar 

üretilmektedir . Nikomedeia‟da 

Kutluca taş ocağındaki occhiodipavone (marmor Triponticum) mermerinin Roma Dönemi’ndeki dağılımı ve 

Interamna’da tespit edilen Nikomedeia’lı mermer tüccarı, özellikle Roma’ya ve genel olarak İtalya’ya yapılan 

mermer ihracatını ve mevcut ticari ilişkileri göstermektedir. Sonuç olarak kentin Karadeniz, Ege, Doğu ve Orta 

Akdeniz’de etkili olduğu ve ekonomik faaliyetlerini bu geniş coğrafik alanda yürüttüğü kanısına varılmaktadır. 
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iç bölgelerle yapılan ticaretinde de Sophon (Sapanca) Gölü Nicomedia kentine büyük avantaj ve ayrıcalık 

sağlamıştır. Güney’e göre: Plinius bu göl üzerinden ticareti yapılan malları şu şekilde sıralamıştır: “Marmora 

(mermer), ligna (kereste), fructus (meyve), materiae (gemi yapımında kullanılan kereste türü)” . Nicomedia’nın 

Bithynia Bölgesi’nin başlıca deniz kenti olma konumuna Nikaia bile meydan okuyamamıştır. Yeni başkent 

büyük bir pazar statüsü oluşturur bu durumda yanı başındaki Nicomedia’nın bu arzın karşılanması hususunda 

çok önemli rol oynar. Bahsi geçen kentten Konstantinopolis’e yapılan büyük çaplı ihracat kentin zenginliğini 

daha da artırır. Bu durumda tüketim merkezi konumunda olan başkent Konstantinopolis, üretim merkezi 

konumunda olan kent ise Nicomedia kenti olduğundan dolayı kent bölgede söz sahibi olma konusunda önemine 

devam etmektedir. M.S. 330 yılında yeni başkent olarak Konstantinopolis’in seçilmesi kentin başkentliğini 

elinden almış olsa da jeopolitik önemini kaybettirmemiştir. Bizans Dönemi’nde de tahıl ambarı ve askerî bir üs 

olarak kullanılan, başkent Konstantinopolis’i besleyen ve koruyan bir kale görevini üstlenen kent, günümüze 

gelindiğinde ise gerek liman, kara ve deniz yolu üzerindeki konumu, gerekse doğal kaynakları ile ülkemizin en 

önemli sanayi ve endüstri kentlerinden biri olarak hizmet vermektedir.  

Nikaia 

Bursa‟nın İznik ilçesinde yer alan Nikaia kenti Ascanius 

Gölünün (İznik Gölü) doğu ucunda ve Sangarius 

ırmağının 25 km. batısında kurulmuştur. Antigonus’un 

M.Ö. 301’de ölmesiyle Antigoneia’yı işgal eden 

Lysimachus buraya ilk eşinin adına izafeten Nikai ismini 

vermiştir. Tarih boyunca sürekli gelişen bir kent 

görünümü gösteren Nikaia, Bizans (Doğu Roma) 

İmparatorluğu, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı 

İmparatorluğu gibi büyük imparatorluklara başkentlik 

yapmıştır. Konumu itibarıyla Antik Çağ’da ticari açıdan oldukça önemli potansiyele sahip olan kent bu önemini 

Ascania Limne (İznik Gölü) kıyısında kurulması sebebiyle 

verimli arazilere, ılıman bir iklime ve savunmaya elverişli 

imkânlara sahip olmasına borçludur. Bu sebepten dolayı 

kent halkı, tarımsal açıdan çeşitli ürünler yetiştirmiş, İznik 

Gölü’nden birçok balık avlamıştır. Kent gerek göl 

üzerinden gerekse kara yolu üzerinden elde ettikleri 

ürünleri diğer Anadolu kentlerine güvenle ihraç etmiştir. 

Kentte özellikle ağır yüklerin taşınmasında Askanius Gölü 

kullanılmıştır. Bu gölün batı sınırıyla Kios limanı 

arasındaki mesafe yaklaşık olarak 15 km’dir. Bu aradaki 

arazi düz olduğundan dolayı pek fazla güç gerektirmez. Bu 

sebepten dolayı Nikaia kenti için deniz taşımacılığı oldukça 

önemlidir. Bu yol ticaret açısından öncelikle Kios’a ardından da 

Nikaia’ya refah ortamı sağlamıştır. Irmağın aşağı tarafları da gemi 

ulaşımına uygun durumda olması sebebiyle aynı mantıkla hizmet 

vermiş ve Pontus Euxenius’a ulaşım olanağı sağlamıştır. Kent 

denizden uzak mesafede olsa da hem Propontis’e hem de Pontus 

Euxenius’a ulaşım 

sağlayabiliyordu. Nikaia 

kentinin M.S. III. ve IV. 

yüzyıllardan itibaren Kios 

üzerinden yapmış olduğu 

ticaret ve özellikle Askanius Gölü’nün doğu kısmındaki verimli 

arazilerden elde ettiği ürünlerden dolayı refahını arttırmıştır. Nikaia 

çevresinde, yoğun bir bağcılık vardır. Müşküle üzümü Nikaia kentinin 

en önemli ihraç kaynağıdır. Antik kentin üzüm ve şarabından 
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bahseden tanrı Dionysos ile olan bağlantısı hiç şüphesiz çevrenin bu özelliğinden yani Helikore asmasının, 

üzümün bol oluşundan kaynaklanmıştır. Ayrıca kent haberleşme ve ticari faaliyetleri için Kios’u liman 

statüsünde kullanmıştır. Genel olarak kentin verimli arazileri, ticaret ve hac yolları gibi oldukça önemli konum 

üzerinde yer alması Bizans Dönemi’nde başlayan çini üretiminin Osmanlı Dönemi’nde devamlılık göstermesi 

kentin çini üretiminde bir merkez olmasına zemin hazırlamıştır. Yapmış olduğu çinilerle ünlenmesi burada 

ekonominin gelişmesine ve dolayısıyla kent içerisinde nüfusun artmasına neden olmuştur. Kent içerisinde ve 

çevresinde artan nüfusla birlikte çok sayıda konut, dini yapılar, kamu yapıları ve üretim merkezlerinin 

kurulmasına olanak sağlamıştır. 

 

Myrleia/Apamea  

Kent Bursa‟nın Mudanya ilçe 

sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Apameia kenti 

Bithynia Bölgesindeki Prusa 

antik kentinin kuzeybatısında, 

Kios körfezinde yer almaktadır. 

Propontis’in güney sahili 

boyunca uzanan kent Bithynia Bölgesinde yer alan ticari kentler 

arasındadır. Kentin en önemli ekonomik geliri deniz ticaretidir. 

Oldukça yoğun bir ticaret şehri olan Apamea kenti Prusa’ya liman 

olarak hizmet vermiştir. Kent şimdi olduğu gibi antik dönemlerde de 

Prusa’ya gidenler için doğal bir 

iskele vazifesi görmüştür. Kent 

Bursa için günümüzde ve 

Osmanlı Dönemi’nde ne kadar 

önemli ise Roma Dönemi’nde 

de Prusa ad Olympum için oldukça önemlidir. Yazılı kaynaklarına göre, 

kentin Osmanlı Dönemi’nde Bursa’nın Trilye, Kumla, Gemlik, Kurşunlu, 

gibi birçok limanı olmasına rağmen, Bursa’ya en yakın liman olmasından dolayı ana liman görevini görmüştür. 

Bahsi geçen yerleşimlerin arasındaki mesafe 10 km, karayoluyla ise 20 km’dir. 

 

Kios  

Bursa‟nın Gemlik ilçe sınırları içerisinde yer alan Apameia kentinden sonra Kios körfezi üzerinde yer alan ikinci 

liman kenti Kios’tur. Günümüz Gemlik’te çıkartılmış yazıtlar Kios antik kentinin yakınlarda bir yerde kurulmuş 

olduğunu göstermektedir. Hatta bazı araştırmacılar Cius 

adının Kiye şeklinde günümüze kadar geldiğini ileri 

sürmektedirler. Bazı coğrafi avantajlara sahip bir 

yerleşme olarak görünen kent, öncelikle körfezin iç 

tarafında gemilerin kolaylıkla demirleyebileceği uygun 

bir alanda kurulmuştur. Diğer bir özelliği ise doğuya 

doğru iç bölgelere uzanan hinterlandın naturel bir limanı 

olma özelliğini taşımaktadır. Kentin güneyinde ve 

kuzeyinde yükseklikleri 900m ile 1300m arasında 

değişiklik gösteren ve dolayısıyla ulaşımı kötü yönde 

etkileyen dağları yer almaktadır. Oysa doğu tarafa doğru 

ilerleyen ve Askanius Gölüne varan bir koridor avantajı ile ulaşım çok daha kolay sağlanmaktaydı. Ayrıca ticaret 

yollarının kesişme noktasında olmasından dolayı önemli bir konumda olan kent Bithynia ticareti için oldukça 
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önemlidir. Mela ve Plinius Kios’un ve Phrygia’nın yakın bölgelerinin ana emporion’u (Pazar yeri) olduğunu 

belirtir. Nikaia kenti kurulduktan sonra aynı bağlantı Kios-Nikaia arasında sürmüştür. Nikaia‟nın limanı olarak 

hizmet eden Kios bu sayede zenginleşmiş ve refah düzeyi artmıştır. Kios’un refahı ve zenginliği özellikle ticaret 

sayesinde elde edilmiştir. Bu ticarette Nikaia ile olan ilişkileri Kios için hayati önem taşımaktadır. Bu arada 

Nikaia için de Kios limanı önem arz etmekteydi 

çünkü Nikaia kentinin denize ulaştığı en kısa yol 

Kios üzerinden gittiğinden dolayı ticari malların, 

yolcuların ve tüccarların kullandığı bir güzergâh 

durumundaydı. Kios ve Apameia, Bithynia’nın 

iki önemli kenti, Nikaia ve Prusa’dan ticari 

anlamda daha zengin oldukları görülmektedir. 

Fakat kentin önemi ne kadar fazla olursa olsun 

Roma Döneminde daha çok Nikaia’nın limanı 

olma işlevini üstlendiğinden dolayı sürekli ikinci 

planda olmuştur. Yukarıda bahsedildiği gibi M.Ö. VI. yüzyıldan itibaren liman faaliyetleri göstermektedir. 

Bunun yanında Gemlik’te tersane bulunduğu ifadesi ilk kez Anadolu Selçuklu Devleti’nin Ebul Kasım zamanına 

denk gelmektedir. Bu tersaneyi Ebul Kasım’ın, Anna Komnena’dan Kios’u ele geçirdiğini ve burada gemi inşa 

ettiğini öğrenmekteyiz. Kios’ta ki tershane M.S. 1334 yılında Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra da 

kullanılmaya devam etmiştir. Günümüzde de Gemlik’te yer alan bir tershanenin yerleşimin isminin “Gemilik”ten 

geldiği belirtilmiştir. 

Khalkedon  

 İstanbul’un Kadıköy ilçe sınırları içerisinde yer alan 

kent Bithynia Bölgesinin en önemli ticaret yollarından 

biridir. Kent Asya’yı Avrupa’ya bağlayan uluslararası 

karayolunu 

ve 

Propontis’i 

Pontus 

Euxenius’a 

bağlayan 

deniz yolunu 

kontrolünü 

sağlayan bir 

noktada kurulmuştur. Kent bu denli önemli konumda olmasından dolayı ekonomik olarak kendisine çok fazla 

avantajlar sağlamıştır. İki limanı bulunan Khalkedon’un bir kolu doğuya diğeri ise batıya bakıyordu. Kentin 

topraklarının hepsi Bithynia sınırları içerisinde yer almakta olup Nicomedia’nın batısında Propontis ve Pontus 

Euxenius arasında bir bağlantı sağlanıyordu. Bu bağlantı kentin ticari önemi ve stratejik konumunu açıkça 

göstermektedir. Xenophon burasını askerlerin ele geçirdikleri malları satabilecekleri bir emporion (Pazaryeri) 

olarak belirtmiştir.  

 

Herakleia Pontika  

Adını ünlü kahraman Herakles’ten alan ve Bithynia 

Bölgesi’nin önemli biri olan kentlerinden biri olan Herakleia 

Pontika, Zonguldak ilinin Karadeniz Ereğli ilçe sınırları 

içerisinde kurulmuştur. Ereğli adının gelişi üzerine ortaya 

atılan düşünce ise halk ağzında Herakleia kelimesinin 

sürekli telafuz edilmesi sonucu bu isme dönüştüğü 

Haydarpaşa 
Kadıköy 
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sanılmaktadır. M.Ö. II. Yüzyıl’da Bithynia kontrolüne girmiş olan Herakleia Pontika, M.Ö.. I.yüzyıl’da ise 

Romalıların hegemonyasına girmiştir. Bölgede hâkimiyeti sağlayan Roma, bölgeye tüccarlar ve yatırımcılar da 

göndermiştir. Roma’nın Herakleia’ya önem vermesi sebebi sonucu nüfus da doğal olarak artış göstermiştir. 

Buradaki büyüme sadece nüfus anlamında değil, tabii olarak imar ve ticari faaliyetleri de süreklilik ve artış 

göstermiştir. Antik Çağ’da gerek Karadeniz açısından büyük bir ticaret merkezi olması gerekse donanması, 

bakımından oldukça büyük bir öneme sahip Herakleia Pontika’nın antik kaynaklardan edindiğimiz verilere göre 

balıkçılık, deniz ticareti ve tarım ile uğraştıkları da düşünülmektedir. Fakat şu var ki, Herakleia Pontika’nın 

ticaretteki en önemli etkeni deniz ticaretidir. Atina başta olmak üzere, Grek karasında ve Ege’de kıyısı olan 

şehirlerin ticarî ilişkileri sadece kendi aralarında değil, bu şehir devletlerinin uzak bölgelerde kurmuş oldukları, 

kendilerine bağlı olan kolonilerle de gelişim göstermiştir. Bu koloniler kesinlikle bağımsız değillerdir ve bağlı 

olduğu şehrin yönetimine, kültürüne v.b. dolaylı dolaysız olarak her şeyine bağlıdırlar. Buna dayanarak, 

Herakleia’yı bir koloni olarak değerlendirmek veya söylemek doğru olmaz. Çünkü bahsi geçen yerleşim bir asıl 

şehir niteliğindedir ve en parlak döneminde 41 tane 

yerleşimin kendisine bağlı durumda olduğundan 

bahsedilmiştir. Herakleia Pontika çok yakınında bulunan 

Nicomedia ile birlikte, bulunduğu bölge bakımından son 

derece önemli stratejik yerlerden birisi konumundadır. iki 

şehir arasındaki stratejik benzerlik şu şekildedir: 

Nicomedia’nın yanında Sakarya nehri yer alırken, Herakleia 

Pontika’da ise Gülüç nehri uzanmaktadır. Nicomedia diğer 

ticari ilişkilerin yanı sıra Sakarya nehri vasıtasıyla antik 

dönemde özellikle Batı Anadolu'da en çok bilinen 

Prokonnessos ve Dokimeion İscehisar mermerlerinden 

Dokimeion mermer ticaretinde bile esas pay sahibidir. Bahsi geçen kent ise iç bölgelerden kuzeye kola yapılan 

ticaretin Karadeniz’deki kilit konumunda olduğu için bu bölgede kendisine bağlı olan çok sayıda kolonisinin 

olması sebebi ile deniz faaliyetli ticaret ağının kontrolünü elinde tutmuştur. Söz konusu şehir bölgedeki tüm 

unsurların ulaşımının ticari merkezi olduğu gibi, deniz yoluyla Ege ve Marmara’dan, Anadolu’dan dolayısıyla 

Nicomedia’dan gelen mermerin dağıtımının da merkezi konum görevini üstlendiği düşünülmektedir. Karadeniz 

deniz ticareti açısından bu ticaret ağına bakıldığında, Herakleia Pontika’nın önemini açıkça ortadadır. Karadeniz 

ticaretinin ve Karadeniz’deki kolonilerin başlıca merkezi Herakleia Pontika olduğu düşünülmektedir. Gerek 

Karadeniz Bölgesi’ndeki Herakleia Pontika merkezli koloni-yerleşimlerinde gerekse Karadeniz’in Anadolu 

kıyılarındaki yerleşimlerinde bulunan seramik, heykel ve mimarî örnekleri göz önünde bulundurulduğunda, 

Karadeniz açısından bu unsurların nakliyatının deniz yoluyla Herakleia Pontika’dan yapıldığı yorumu ortaya 

çıkmaktadır. Buna istinaden Sakarya nehri üzerinden yapılan mermer nakliyatının Nicomedia kentine kadar olan 

kısmında akıllarda bir soru işareti yoktur. Ne var ki, bahsi geçen mermer nakliyatının bir kısmı Sakarya nehri 

üzerinden Karadeniz’e, buradan da Herakleia Pontika’ya ulaştırılmakta ve daha sonrasında ise Karadeniz’de 

ticareti yapılmakta olduğu düşünülmektedir. Nicomedia kentinden kontol edilen mermer ticaretinin 

Karadeniz’deki dağıtımının bir kısmı Herakleia Pontika üzerinden yapılıyor olmalıydı. Sakarya üzerinden suyolu 

ile getirilen söz konusu mermerin yanı sıra, kara yolu üzerinden de Herakleia Pontika’ya yine Nicomedia 

kontrolünde mermer nakliyatının yapıldığı düşünülmektedir. Antik dönemde kara ticaret yolları açısından da 

oldukça elverişli bir konumda yer alan Herakleia Pontika’ya bu yollar vasıtasıyla da mermer taşımacılığının 

yapılmış olduğu akla gelmektedir. Herakleia’nın 

güçlü donanması sayesinde Karadeniz siyasi 

sınırları bakımından oldukça önemli bir yere 

sahip olduğu zaten bilinmektedir. Deniz ticareti 

açısından bu durum elbette başlıca önemli 

etkenlerden birisidir. Sonuç itibariyle, güçlü 

deniz ticareti, güçlü donanma yorumunu ortaya 

koyar. Bu sebepten dolayı gerek Bithynia gerekse 

Pontus sürekli Herakleia’nın güçlü donanmasını 

kendi taraflarına çekmeye çalışmıştır. Ticari 

amaçla deniz taşımacılığında kullanılan gemiler, bu iş için özel yapılmış olan öznel gemiler statüsündedir. 
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Karadeniz’de kolonileri olduğunu bildiğimiz ve oldukça güçlü bir donanmaya sahip olan Herakleia’nın, 

dizginlenmesi çok zor olan Karadeniz’i aşabilecek dayanıklılıkta gemilere sahip olduğu bilinmekle beraber, 

mermer ticareti için bu iş yüküne uygun gemilere, bölge açısından Nicomedia ve Herakleia’dan başka kentlerin 

sahip olmaları zaten düşünülemezdi. Sonuç itibariyle Karadeniz kıyısında son derece önemli bir koloni merkezi 

bulunurken ve tüm ticarî unsurlar açısından önemi ortada iken, denizlerdeki ticaret açısından Herakleia Pontika 

oldukça önemli bir yere sahiptir.  

Tios-Teiton  

Strabon’un bir zamanlar önemsiz bir kent olarak ifade 

ettiği bu yerleşim, günümüzde Zonguldak ili, Çaycuma   

ilçesine bağlı Filyos Beldesi sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Karadeniz kıyısında yer alan Tios-Tieion, 

antik kenti üzerinde herhangi bir modern yerleşim 

bulunmamaktadır. Kentin hemen doğusunda bulunan 

Billaios Irmağı’nın Paphlagonia ile Bithynia bölgeleri 

arasında sınır teşkil ettiğini ve günümüzdeki adıyla 

Filyos Irmağı'nın yakınında, Karadeniz’i takip eden bir 

yarımadanın üzerinde kurulduğu düşünülmektedir. 

Arrianus ise Teiton ile Billaios Irmağı arasındaki mesafenin 20 stadia kadar olduğunun belirtmektedir. Kent, 

aşağı ve yukarı şehir olmak üzere iki ayrı bölümden meydana gelmektedir. Tios-Tieion topoğrafya açısından 

hâkim tepe şeklinde bir akropolis olarak bilinen kentin kuruluş dönemine ait tabakaları yer almaktadır. ilk olarak 

burada kurulmuş olan kent ve zamanla genişleyerek yaklaşık 60 hektarlık bir alan oluşturmuştur. Tios-Tieion, 

kentinde yer alan ve ticari bir suyolu olduğu bilinen Billaios Nehri’nin denize döküldüğü yerde nehir vadisi 

boyunca verimli tarım arazilerinin yer alması kente oldukça büyük zenginlik kazandırmıştır. Ürünler, iç 

bölgelerden elde edilir ve nehir üzerinden Tios limanına getirildikten sonra kentin antik limanı aracılığıyla 

Karadeniz ve Akdeniz’e ihraç edilmektedir. Antik kaynaklardan, kentteki halkın halkın Roma dönemi geçim 

kaynakları arasında balıkçılık ve Ģarap üretimi, tarım, nehir ve deniz ticareti olduğunu anlaşılmaktadır. Kent’te 

yer alan kırsal kesimlerde ve köylerdeki toprakların su 

ihtiyacı doğal kaynak suları ve Billaios Nehri sayesinde 

karşılanmaktadır. Bu doğruldu da tarım arazilerinin 

verimliliği artarken bu topraklarda yetiştirilen ürünlerin, 

kalitesinin artmasına olanak sağlamaktadır. Kentte, Billiaos 

Nehri ve Tios kent limanı aracılığıyla oluşturulmuş bir ticaret 

ağı yer almaktadr. Bu ticaret ağının sistemli ve düzenli 

üzerine olması, kentte yer alan ürünlerin başka bölgelere 

taşınmasına ve satılmasına kolaylık sağlamaktadır. 

Dolayısıyla buradan hareketle halkın en fazla gelir getiren 

geçim kaynakları arasında tarım işlerini göstermek 

gerekmektedir. iç bölgeler aracılığıyla gerçekleştirilen nehir ticareti bakımından Karadeniz’e dökülen nehirler 

oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu nehir ticaretlerinden Tios antik kenti de iç bölgelerle yapıldığı ticaret 

organizasyonunu hem karayolu ile hem de nehir vasıtasıyla sağlamaktadır. Bu aşamada karşımıza 2009 yılında 

Gökçebey-Üçburgu yakınlarında ortaya çıkarılan emporionu durumu destekler niteliktedir. Suyolları ve 

karayollarının kesiştiği bir noktada yer alan bu yer, Tios antik kenti ticaretinin en önemli kısmını oluşturan köşe 

başlarından birisi olmuştur. Karadeniz’de yapılan nehir ticareti ile ilgili oldukça önemli ipuçları veren Üçburgu 

emporionunda ortaya çıkarılan arkeolojik malzemeler iç bölgeler ile kıyı arasında yürütülen ticaret ile alakalı 

ticaretin niteliği, hacmi ve de ticareti gerçekleştirilen bu ürünler gibi birçok önemli noktanın aydınlatılmasına 

ciddi katkılar sağlamıştır. Üçburgu emporionunda bulunan arkeolojik malzemeler arasında seramikler özellikle 

belirleyici faktör durumundadır. Amphoralar seramik buluntularının arasında önemli bir bölümü 

oluşturmaktadır. Ören yerinde yer alan depolarda yoğunlaşan amphoralar üzerinde Karadeniz ve Ege menşeili 

üretimlere çok fazla rastlanılmıştır. Bu amphoralar M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 4. yüzyıl sonları arasına 

tarihlendirilmektedir. Ayrıca amphoraların yanında sürahiler ve kylix, kantharos gibi içki kapları da çok sayıda 
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karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen emporionda çok sayıda sikke ele geçmiştir. 2012-2013 yılı çalışmaları da 

dâhil toplam 167 adet sikke kaydı yapılmıştır. Tüm eyalet darplarının %70‟lik bölümünü Tios sikkelerinin 

oluşturuyor olması ekonomi açısından kentin önemini ortaya koymaktadır. Gökçebey Üçburgu emporionunda 

bulunan yine bir diğer önemli buluntu da nehir kenarındaki idari bir yapı olarak düşünülen odalardan birisinin 

içinde bulunan çeşitli tip ve ölçülerdeki kurşun ağırlıklardır. İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilen Grekçe 

yazıtlı kurşun ağırlıklar, Kentteki sosyo-ekonomik durumu başta olmak üzere hem dinsel inanışların 

anlaşılmasına hemde siyasi hayata yönelik önemli arkeolojik belgeler arasında yerini almıştır. Ayrıca kentin 

ticareti ile ilgili Billaios Nehri vadisinde bulunan ormanlar ekonomi açısından son derece önemlidir. Kent Batı 

Karadeniz bölümünün yoğunluk ve tür bakımından en zengin orman alanları arasında yer almaktadır. Bu 

doğrultuda antik çağlardan beri yapılan ormanlardan elde edilen kereste ile ticari açıdan kente büyük katkılar 

sağlamıştır. Ayrıca elde edilen kerestelerin muhtemelen 

gemi veya tekne yapımında kullanılmış olma ihtimali 

düĢüncesini ortaya çıkarmaktadır. Tios’u diğer kentlere ve 

bölgelere bağlayan oldukça gelişmiş deniz ve kara yolu ağı 

sayesinde kent, bölgede oldukça önemli ticari merkezler 

arasında yer almıştır. Ayrca bu yol ağını destekler nitelikte 

Tieion’dan Amastris'e giden yol üzerinde Antoninus Pius 

Dönemi’ne ait mil taşı bulunmuştur. Bu mil taşında H harfi 

(Yunanca’da 8 rakamına işaret eder) Tieion'dan çıktıktan 

sonra 8. Mile işaret eder. Diğer bir örnek olarak Septimus 

Severus Dönemi (M.S. 198) Galatia Legatusü Petronius Verus'a ait miltaşı Pompeio polis territoryumunda yer 

alan mil taşı gösterilebilir. Bölge içerisinde yer alan Klaudiupolis antik kent üzerinden gelen karayolu Billaios 

Nehri boyunca yani denize/Tios antik kentine doğru uzanmaktadır. Roma imparatorluk Dönemi’nde oldukça 

önem arz eden bu yol, Provincia Pontus et Bithynia isimli eyaletin ana ulaşımlarından biri olduğu bilinmektedir. 

Tios antik kenti çevresinde bulunan miltaşlarında yer alan bilgilere göre bu yolun kalıntılarının günümüzde ne 

yazık ki çok az bir bölümü bulunmuştur. M.S. 3. ve M.S. 4. Yüzyıla tarihlen miltaşlarının büyük bir bölümü 

Billaios Nehri’nin etrafında ya da içinde bulunmuştur. Buna örnek olarak nehrin içinde bulunmuş olan imparator 

Caracalla’ya ait miltaşını gösterebiliriz. Billaios Nehri’nin ticari bir suyolu olduğunu kanıtlayan önemli 

buluntular arasında Roma İmparatorluk Dönemi otonom Tios sikkeleri de yer almaktadır. Bu gelişmiş 

karayolları, nehir ve deniz ağı ile kent, Batı Karadeniz’de yer alan iç bölgelerde üretilen hammadde ve 

mamullerin, Tios limanı aracılığıyla ilk önce Karadeniz, daha sonrasında ise dış dünyaya açılmasına aracılık 

ettiği düşünülmektedir. 

Prusias Ad Hypium Düzce ili, Konuralp Mahallesi’nde yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti, Hypios ismini 

taşıyan Melen Nehri kenarındaki korunaklı bir tepenin güney yamacında kurulmuştur. Kentin territoriumu 

içerisinde kalan bereketli ova Prusias ad Hypium’un güneyinde yer almaktadır. Bahsi geçen ovayı 

Hypios/Hypius Dağı Pontos Euxeinos’tan ayırmaktadır. Birçok antik yazara göre kent güneyde Modrena 

(Mudurnu), doğuda Bithynion/Claudiopolis (Bolu), batıda ise yazıtlara göre Prusias ad Hypium ile Nicomedia 

arasında başka herhangi bir kentin bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Plinius’un İmparator Traianus’a yazmış 

olduğu mektuplarındaki ifadelerden, Prusias ad Hypium 

territoriumunun Sophon (Sapanca) Gölü’ne kadar uzandığı 

düşünülmektedir. Diğer yandan Konstantinopolis ile 

imparatorluğun doğusundaki kentler arasındaki ulaşımı 

rahatlatmak ve kolaylaştırmak amacı ile Sangarius Nehri 

üzerine, Justinianus tarafından, ( M.S. 559 – 562) yılları 

arasında yaptırılan bir köprü ile bahsi geçen kentler arasında 

karayolu bağlantısı sağlanmıştır. Antik çağ’da dağlar ve diğer 

engellerin aşılmasında nehir yataklarının büyük kolaylıklar 

sağladığı bilinmektedir. Ulaşımın daha kolay ve hızlı sağlanması sebebi ile birçok önemli liman kentleri 

nehirlerin ağız kısımlarında yer almaktadır. Karadeniz’de dağların denize paralel uzanması nedeniyle sahil 

Ģeridi boyunca çoğunlukla nehir ağzına kurulan kentler, nehir taşımacılığının çok sayıda olmasına neden 
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olmuştur. Bu bağlamda denizden içeride olmasına ve bir liman kenti olmamasına rağmen, Hypios kıyısında yer 

alan Prusias kenti, Melenağzı’ndan Pontos Euxeinos’a dökülen ve taşımacılıkta kullanılan nehrin, doğal 

avantajlarından yararlanmıştır. Nehir taşımacılığının en önemli kanıtlarından biri de sikkelerdir. Prusias ad 

Hypium sikkeleri üzerinde yer alan betimde, önce Melen yanında bulunan kentin emporion'una (pazar yeri) da 

sonra ise Prusias'lı bir emporioi (tüccar) tarafından Karadeniz'e yüzdürüldüğü düşünülen kütükler bir dal ile 

temsil edilmiştir. Prusias ad Hypium halkının en önemli gelir kaynaklarının başında muhtemelen tarım 

gelmektedir. Kentin territoriumundaki verimli ova ve bol su, tarım, meyvecilik ve hayvancılık için yeterli 

imkânları sağlamaktadır. Hypios Nehri ovadaki zirai faaliyetler için gerekli suyu bol miktarda sağlamış 

olmalıdır. Sikke üzerinde yer alan gemi tasvirleri savaş ve ticaret gemisi olarak iki şekilde betimlenmektedir. 

Savaş gemisi tasvirinde gemiler mahmuzları ve kürek sıraları ile gösterilirken ticaret gemileri ise yelkenli ve 

küreksiz olarak betimlenmiştir. Prusias ad Hypium sikkelerindeki betimlerinde ise gemilerde ticaret gemisi 

tasvirleri yer almaktadır. Ticaret gemilerinin kıç tarafı çoğunlukla kuğu boynu şeklinde zarif bir biçimde 

kıvrılarak bir kuşbaşı şeklinde sonlanır. Pruva kısmı ise 

bir blok şeklindedir. Antik yazarlar isimlerini 

öğrendiğimiz ve hali hazırda lokalizasyonları yapılmış 

Melenağzı, Dia (Akçakoca), ve Elaios (Akkaya Köyü) 

gibi doğal demirleme yerleri olan emporion’lar 

aracılığıyla denize açılan Prusias ad Hypium kentinin 

malları, buradan Herakleia Pontike, Perge, Olbia, 

Pantikopaion, Tomis gibi önemli kentlere 

ulaştırılmış olduğu düşünülmektedir. Özellikle 

Karadeniz’in batı kesimi ile yoğun ticari ilişki 

kurdukları bilinen Prusias’lı emporoi’lerden Gaius’lu Metrodos ve Stratokles’in Tomis kentinde faaliyet 

gösterdikleri burada bulunmuş yazıtlar aracılığıyla doğrulanmaktadır. Öyle ki iki kent arasındaki ticaret rotası, 

Anadolu ile Danubia kentleri ve Karadeniz‟in 

batısı arasındaki ticaretin şekillenmesini sağlamış, 

bununla birlikte Prusias’lılar Ege Denizi’nde de 

yoğun ticari faaliyet göstermekle beraber asıl 

büyük çaplı ticaretlerini Pontos ile yapmıştır. 

Prusias ad Hypium kenti, adına darp edilmiş 

sikkelerinden anlaşıldığı üzere ilk defa İmparator 

Vespasianus Dönemi’nde sikke basmaya başlamış 

ve kentin zenginliği sikkeler üzerinde tasvir 

edilerek vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu sebepten dolayı M.S. 1. yüzyılın sonlarına doğru kentin ticari açıdan 

önemli bir hamle gerçekleştirdiği ve imparatorluğun kalkınmada öncelik gösterdiği kentler arasına girdiği 

yorumu ortaya çıkmaktadır. Roma İmparatorluk Dönemi’nde ve özellikle İstanbul’un başkent olmasından sonra 

artan nüfusun ihtiyacı ve donanma için gerekli ahşap malzemenin kaynağı, başta Nicomedia ve Prusias ad 

Hypium territoriumları tarafından karşılanmış olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Prusıas Ad Hypıum kentinde son 

yıllarda yapılan kazılardan elde edilen verilere göre tabanı mozaik döşemeli villa rusticalar ve işlikler dışında 

müzede sergilenen amphoralar, ticari ve tarımsal faaliyetlerdeki zenginliğinin bir yansımasını ortaya 

koymaktadır. 

Iuliopolis  

 Iuliopolis antik kenti iç Bithynia bölgesinde, eyaletin güney sınırında 

Sakarya vadisinin üst kısmından doğudan gelip Nicaea kentine giden 

anayolun üzerinde kurulmuştur. Günümüz Ankara kentinin yakınlarında 
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bulunan Iuliopolis’in orijinal adı Γορδίουκώμη’dir. Kentin toprakları güneyde Sangarius ırmağıyla, doğuda ise 

Hierus/Siberis (=Aladağ Çayı) ile sınırlanmıştır. Esas kısmı kuzeye doğru dağların arasında yer almış ve 

Claudiopolis ve regio Doris’e kadar uzanmıştır. Kent Galatia ile Bithynia  Bölgesi arasındaki sınırda bulunması 

ve Trakya ve Balkanlardan Anadolu’nun iç kısımlarına geçiş koridoru üzerinde yer alması açısından oldukça 

önemli bir konuma sahiptir. Kentin oldukça önemli konumda olduğunu çok açık bir şekilde Genç Pilinius’un 

imparator Traianus ile arasındaki mektuplaşmadan anlaşılmaktadır. İmparator Traianus zamanında Bithynia 

valiliği yapan Genç Plinius’un imparatora yazdığı mektuplarda kabaca Iuliopolis’in kendisinin küçük ama 

sorunlarının büyük olduğunu söyleyerek Iuliopolis’in bölge trafiği içindeki stratejik önemini belirtmiştir. 

Bithynia bölgesinin genelinde etkili olan bu sorunlar o dönem de ekonomik kargaşanın bir parçasıdır. Iuliopolis 

her ne kadar Galatia sınırında yer alan küçük bir kent olmuş olsa da bu tür sıkıntılara maruz kalmıştır. Çünkü 

kent dini, ticari ve askeri amaçla kullanılan birçok önemli konuma sahip yol güzergâhındadır ve Bithynia 

bölgesinde yer alan bütün gelişmelerden iyi ya da kötü etkilenmesi kaçınılmazdır. Iuliopolis kenti coğrafik 

olarak diğer Bithynia kentlerine oldukça uzak mesafede yer almaktadır. Iuliopolis’e En yakın kentler Nikaia ve 

Bithynion – Klaudiopolis idi. Bu durumun kentin diğer kentlerle olan sosyal ve ticari ilişkilerini ne derece ve 

nasıl etkilediği konusunda bir bilgimiz yoktur fakat sikke tipleri 

bakımından diğer Bithynia kentleri ile etkileşim içinde olduğunu 

söylemek doğru olacaktır. Bunun dışında Iuliopolis antik kentinin 

komşularından en çok Nikaia kenti ile ilişki içinde olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü ona coğrafi olarak bölgedeki en yakın kent 

Nikaia’dır. Kentin hacıyolu üzerinden Nikaia ile ulaşımı kolay olduğu 

için Iuliopolisliler gereksinim duyulan hallerde büyük şehir olarak 

Nikaia kentini en çok gidilen şehir olarak yorumlamak doğru olacaktır. 

Kentin nekropolünde yer alan komşu şehirlerden en çok Nikaia kentine 

ait sikkelerin ele geçmesi bu düşünceyi desteklemektedir. Bu 

sikkelerin ticaret amaçlı kente geldiği ihtimali akla gelmektedir. 

Iuliopolis‟in M.S. II. ve III. yüzyıllarda daha gelişmiş ve canlı bir kent olduğunu kentin darphane 

faaliyetlerinden ve nekropol buluntularından anlaşılmaktadır. Erken imparatorluk döneminde büyüme sürecine 

girdiği düşünülen kent M.S. II. ve III. yüzyıllarda gelişmiş ve zenginleşmiş olmalıdır. Gerek ticari gerekse 

stratejik açıdan son derece önemli bir konumda olan Iuliopolis kenti nehirler açısından coğrafi olarak oldukça 

şanslı bir bölge içerisinde yer almaktadır. Çünkü batıdan gelen Aladağ Çayı ve doğudan gelen Siberis ile 

Güneyden gelen Sakarya Nehri, birleşerek devam eder. 

Alüvyon açısından verimli olan Iuliopolis kentinin arazisi 

tarım açısından çok uygundur. Gerek bu nehirlerin beslemiş 

olduğu verimli tarım arazileri gerekse halka sunulan zengin 

balık çeşitliliği neticesinde kent sikkelerinde, Aladağ Çayını 

ve Sakarya Nehrine yer vermiştir. Kentin gerek tarımda gerek 

taşımacılıkta gerekse balık konusunda faydalanmış olduğu bu 

nehirler Iuliopolis kenti için hayati önem arz etmektedir. 

Ioulioupolis kenti, Konstantinoupolis ve Ankyra arasındaki 

kilit antik  güzergâh üzerinde yer aldığı için, antik güzergâh 

rehberlerinde de kayıtları vardır. Bu güzergâh Septimius 

Severus, Elegabalus ve Carcalla tarafından seyahatleri ve doğu seferleri için kullanılmıştır. Severuslar 

döneminde oluşturulduğu düşünülen ve yüksek ihtimalle araba kullanımına uygun olan yollar Ioulioupolis ile 

Dadastana arası yaklaşık 31 km uzakta, Ioulioupolis’ten sonra 

ise yaklaĢık 36 km mesafede Lagania yer almaktadır. 

Bordeaux’dan (Burdigala/Bordegala) Jarusalem (Kudüs)’e kadar 

giden güzergahın mesafeleri ve istasyonlarını listeleyen 

Itinerarium Burdigalense de Dadastana mansio’sundan Trans 

monte mutatio’suna yaklaşık 8, 9 km, buradan ise Milia 

mutatio’suna yaklaşık 16, 3 km, buradan da Ioulioupolis 

civitas’ına yaklaşık 11, 9 km vermektedir. Ioulioupolis’ten 

yaklaşık 19, 2 km sonra ise Hycronpotamum (Hieronpotamon), ondan yaklaşık 16, 3 km sonra ise mansio 
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Aganuia (Lagania) verilmiştir. Sonuçta Dadastana ile Ioulioupolis arasındaki mesafe yaklaşık 37 km kadardır. 

French ise Trans monte mutatio’suna toplam mesafenin yaklaşık 44,4 km olduğunu belirtmektedir.  Prokopios 

Ioulioupolis’in Justinianus döneminde batısında akan nehre karşı inşa  edilmiş duvarlarından bahsetmektedir. 

İlgili kısım, Ioulioupolis’in yaklaşık 15 km doğusunda olduğu ifade edilen Siberis Nehri’nin neden olduğu 

sellerden bahsetmektedir. Bu doğrultuda verimli tarım arazileri bulunan kentte yer alan bir nehrin olduğu ve bu 

nehir üzerinden yapılan taşımacılıkların iç bölgeler arasında gerçekleştiği yorumunu ortaya çıkmaktadır. 

Iuliopolis, M.S. II. Yüzyıl’da Ptolemaios tarafından Bebryka’nın (Bithynia’nin eski adı) doğusunda yer alan son 

kent olarak gösterilmektedir. Kent M.S. III. yüzyıl sonları ya da M.S. IV. yüzyıl başlarında Lagania ve 

Ioulioupolis, Galatia’ya geçmiş olarak görünmektedirler . Ioulioupolis, M.S. IV. Yüzyıl’dan itibaren tutulan 

kilise kayıtlarında 7. Yüzyıl’dan itibaren Opsikiontheması, 8. Yüzyıl’dan itibaren Boukellarion theması 

içerisindeki Pontike diocese’sine bağlı olan Galatia I eyaleti piskoposluk merkezlerinden birisi olarak 

listelenmektedir. M.S. VII. Yüzyıl’da kentin erken tarihine izafeten Bithynia’nın en önemli dört kentinden birisi 

olarak gösterilmiştir. 

 

 

Prusa-Appollonia Ad Ryndacum Yolu  

Bursa’nın Nilüfer ilçesinin antik çağdan beri önemli yerleşim 

yerlerinden biri olan Apollonia, Bursa Karacabey kara yolu üzerinde 

35 kilometre sonra güney yöne doğru sapıldığında 7 kilometre iç 

kısımda yer almaktadır. Antik Çağ’da Bithynia Bölgesini Mysia 

bölgesinden ayıran ve sınır kenti konumunda olan Apollonia antik 

kenti, Prusa'dan Apollonias Gölü’ne kadar Rhyndacus (Orhaneli 

Çayı) vadisini takip etmektedir. Mustafakemalpaşa’dan çıkıp Uluabat 

Gölü’nün güney tarafından Söğüt alan bucağı üzerinden Bursa’ya 

gelen tali bir yol daha vardır. Bu yol diğer yola nazaran 20 km daha 

yakındır ve dolayısıyla genelde bu yol tercih edilmektedir. Apollonia 

Ad Ryndacum M.Ö. I. yüzyıldan itibaren kentte bir zenginleşme 

görülmektedir. Kent sikkeleri üzerindeki betimlerden anlaşıldığı 

kadarıyla bunda kerevit ticaretinin gelişmesi gözlenmektedir. Ayrıca 

yine özellikle Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait sikkelerde nehir 

taşımacılığının yapıldığı tasvirler yer almaktadır. Deniz ticaret ağını 

nehir ve göl gibi coğrafik imkânlardan yararlanarak iç kesimlere 

taşımayı gerçekleştiren Apollonia’nın bu sayede zenginlik kazandığı 

bastırmış oldukları sikkelerden anlaşılmaktadır. Liman kayıtlarına 

göre İmparatorluk Dönemi’nde bir liman şehri olarak anılan kentin 

Marmara Denizi’ne bağlantısı doğrudan Kocasu/Mustafakemalpaşa 

(Rhyndakos)/Susurluk çayı üzerinden sağlanmaktadır. Efes’te 

bulunan bir yazıta göre, kentte İmparatorluk adına liman vergisi toplamakla görevli bir procurator (müdür) 

bulunmaktaydı. İmparatorluğunda desteği ile artan ticaret hacmi Apollonia kentindeki refah seviyesini M.S. II. 

yüzyılda daha fazla yükseltmiştir. Kentin Roma İmparatorluğu egemenliğine geçiş döneminde Mihridates 

isyanlarında Roma’ya karşı olan bağlılığı ve katkısı, kentin imparatorluğun himayesini ve desteğini kazanmasına 

sebep olmuştur. Bizans Dönemi boyunca kentte kilise ve manastır gibi dini yapılar inşa edilmiş ve böylece kent 

önemli bir dini merkez haline gelmiştir. Kent M.S. VII. yüzyıl Piskoposları listesinde “Theotokiani” adı ile yer 

almıştır. Osmanlı Dönemindeki yazılı kaynaklar, Apollonia kentinin Osman Gazi tarafından 1307-1308 yılları 

arasında fethedildiğini aktarmaktadır.  
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Bitinya Bölgesi Antik Kentleri 

 

 Adraneia/Adranos= ORHANELİ 

 Agrillon Belokome= BEŞİKTAŞ-Bilecik(5Km.)-Bilecik 

 Antigoni= BURGAZ ADA 

 Apameia/Myrleia= MUDANYA 

 Apollonia= Apollonia 

 Astakos= Başiskele-İzmit-? 

 Basilinopolis= Çeltikçi K.-Orhangazi 

 Bithynion/Cloudipolis= BOLU 

 caisarea germanice/helgai= Dereköy 

 dablis= Kayabaşı ? 

 dadastana= Karahisar ? 

 dakibyze= GEBZE 

 drepanon/helenopolis= Hersek 

 gordioukome= Sarılar 

 hadrianoi= ORHANELİ 

 Helenopolis=?-hersek K.  
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 Herakleia Pontika= Karadeniz EREĞLİSİ 

 Kabaia= Geyve 

 KALPE= Kerpe 

 Kanzeres= Kandra 

 Khalkedon= KADIKÖY 

 Khalki= HEYBELİ ADA 

 Khrysopolis= ÜSKÜDAR 

 Kios= GEMLİK 

 Ksenodokhion =Yalova 

 krateia/flavipolis= Gökçesu 

 Laganeia/Anastasiopolis= Dikmenhöyük/Beypazarı 

 Lamneis= Taraklı ? 

 Lamounia= BOZÜYÜK-? 

 Leukai/Melangina= OSMANELİ 

 Libyssa= Karaburun 

 Lopadion= Uluabat 

 Malagia= Mekece 

 Maneta= Hacıköy 

 Modrene= Mudurnu 

 myrleia/brylleion/apameia= MUDURNU 

 niandros= TAVŞANADASI 

 Nikaia= İZNİK  

 Nikomedia= İZMİT 

 Okseia= SİVRİADA 

 Otroia= Yenişehir/Çor 

 Pita= KAŞIKADASI 

 Plati= YASSIADA 

 Ponti-Proti= KINALI ADA 

 Prinkipos= BÜYÜKADA 

 Pronektos/praınetos= KARAMÜRSEL 

 Prousa= BURSA-Hisar semti 

 Prousia/kios= GEMLİK 

 Posedion burnu=Armutlu 

 Prousias ad Hypium= KONURALP-Düzce 

 pythia thermai= GÖKÇEDERE 

 rhoe= CEBECİ 

 strobilos= Çiftlikköy/Karakilise 

 tarsia= Tersiye/Küçük esence 

 tataouion= Gölpazarı ? 

 terebinthos= SEDEF ADASI 

 thynias= Kefken adası 

 tieion= Hisarönü/Filyos 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ksenodokhion&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yalova
https://tr.wikipedia.org/wiki/Armutlu
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Kazı ve araştırmalar 

Buluntular 

2010 ve 2011 yılları arasında Kocaeli Müzesi  başkanlığında  Astakos (İzmit Körfezi)’ta  gerçekleştirilen sondaj 

kazılarında Demir Çağı’ndan Hellenistik Dönem sonuna kadar geniş bir döneme tarihlenen bulgular saptanmış 

olduğu gözükmektedir. Özellikle höyükte Demir Çağı’na tarihli el yapımı siyah hamurlu bir kap parçasının 

bulunması araştırma heyetini heyecanlandırmıştır. Gün yüzüne çıkan bu veriler neticesinde Astakos antik 

yerleşimin temel izleri Hellen kolonizasyonu öncesi yerleşim gördüğüne işaret etmektedir. Ayrıca kazılar 

sırasında M.Ö. 6. yüzyıla ait, Atina üretimi ve Siyah Figür Tekniği’nde yapılmış kaplara ait parçalar, Klasik 

Devir’e ait (M.Ö. 5.-4. yüzyıllar) arasında tarihlenen çok sayıda Siyah Firnisli gruba ilişkin parçalar ve Kırmızı 

Figür Tekniği’nde yapılmış seramikler ele geçmiştir. Siyah Firnisli kaplar arasında kantharos, skyphos, balık 

tabakları ve kandiller çoğunlukta ölduğu gözlenmiştir. Söz konusu sondaj kazısı dışında, Antik Astakos’ta daha 

önceleri ele geçen Arkaik ve Klasik dönem seramiği Müze envanterine alınmış, Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde 

sergilenmektedir. Ayrıca Thynias (Kefken) Adası’nda Arkaik ve Klasik dönemlere tarihlenen sur kalıntıları ve 

M.Ö. 5.-4. yüzyıllara ait Atina üretimi siyah figürlü kap parçaları bulunmuş gün yüzüne çıkarılmış ve Attika 

siyah figürlü seramiği ilk defa M.Ö. 610-600 yıllarında Hellas’tan Batı Anadolu’ya ithal edilmiş ve bu ithalat 

M.Ö. 5. yüzyılın ortalarına kadar devam ettiği sanılmaktadır. Kocaeli Müzesi’nde sergilenen Astakos’ta bulunan 

seramik parçaları lekythoi, aryballos, kylix, kandilleri ve pişmiş toprak figürinleri içermekte olup müzede M.Ö. 

6.-5. yüzyıllara tarihlenmiştir.  

Kalıntılar 

Bithynion Antik Kentinin, Bithynia krallarından 1.Nikomedes ( M.Ö. 280-260) ya da Ziaela (M.Ö. 260-228) 

döneminde kurulduğu sanılmaktadır. Bithynion sözcüğü Hellen dilinde “Bithynios yeri” anlamına gelmektedir. 

Claudiopolis de “Cladius kenti” anlamındadır. 

Bithynion Antik Kentinde yaşayan halkın  Yunanistan’da Arkadia bölgesindeki Mantineia kentinden gelme 

göçmenlerdir. Bithynia kralları kendilerinden önceki Karia kralı Mausolos’un yaptığı gibi, kendi ülkelerini 

Hellenleştirme politikasını izlemişlerdir. Bithynhlerden sonra, yöre Romalıların egemenliğine geçmiştir. 
C. Papirius Carbo, Domitianus, Hadrianus, İulia Domna, Caracalla, Macrinus, Elagabalus, İulia Paula, Severus 

Alexandres, Maximinus, Philip, Galianus’un bastırdığı paralara çok miktarda rastlanmakta olup, bunların bir 

kısmı müzelerde korunmaktadır. 

Roma Cumhuriyeti döneminin Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof ( MÖ 64 – MS 24) Strabon‘a göre, Bithynia 

antik bölgesinin iç kısımlarında, Tieion’un üst tarafında kurulmuş olup, sığırlar için en mükemmel otlak olan ve 

Salanites peynirinin yapıldığı Salona etrafındaki toprakları da içine alan Bithynion ve aynı zamanda Bithynia’nın 

merkezi olan (Bithynion) ve çok geniş ve verimli olduğu halde, yazın sağlık için hiç de iyi olmayan bir ova 

tarafından çevrili bulunan Askania gölünün kenarında kurulmuş Nikeia da yer almaktadır. 

Milattan Sonra 1. yüzyılda antik kent İmparator Claudius (41-54) kendi adına aynı yerde yeni bir şehir inşa 

ettirdi. Bu kente Claudiopolis ismini verdi. Kalıntılardan anlaşıldığına göre bu şehir Bithynion Antik Kentinin 

kalıntıları üzerinde kurulmuştur. 

Claudiopolis Antik kenti, MS.2.yüzyılda tam bir Roma kenti özelliğine kavuşmuştur. Claudiopolis’in 

güneyinde Olympus Bithynicus Ala Dağ eteğindeki sıcak su banyoları da Plinius ile Traianus arasındaki bir 

mektuba konu olmuştur. 
Plinus’un Mektubu Türkçe çevirisi şöyledir; “Claudiopolis’de bir dağın eteğinde bir hamam yeri kazıyorlar. Bu 

işler hakkında ne yapayım? Bana önerilerde bulunabilecek bir mimar gönderebilir misiniz?” diye mektup 

yazdığında Traianus da şu cevabı göndermiştir; “Siz yerinde bulunuyorsunuz. Kendiniz karar veriniz. Mimarlara 

gelince; Roma’da olan bizler onları Yunanistan’dan çağırıyoruz. Siz de o civarda bulunanlarından temin yoluna 

gidiniz”. 

Roma İmparatoru Hadrianus (117-138) da bu kente özel ilgi göstermiştir.Claudiopolis, İmparator Hadrianus 

döneminde daha da gelişmiş bir kent olmuştur. İmparatorun gözdesi olan Antinous adlı bir delikanlının doğum 

yeridir.Nitekim, Claudiopolis sikkelerinde Antinous’un profilden şekillendirilmiş portresine tesadüf 

edilmektedir. Sikkeler üzerinde görülen tapınağın cephesi sekiz sütunlu ve korint stilindedir. 
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Claudiopolis, Roma’nın dörtlü idare zamanında da önemini korumuştur. Nicomedia’nın doğu başkenti olarak 

seçilmesinin de bunda önemli rolü vardır.Diocletianus zamanında Hıristiyanlık Bithynia’da kalıcı bir suretle 

yayılmaya başlamış, Romalılar bu din taraftarlarına eziyette bulunmuştur. Buna rağmen paganizm Hristıyanlık 

karşısında tutunamamış, kısa zamanda Bithynia’nın bir çok yerine kiliseler yapılmıştır. 

Claudiopolis, Heracleia ve Prusias ad Hypium gibi merkezlerde de büyük kiliseler yapılmış, ancak bunların 

hiç biri günümüze kadar gelememiştir. 

Bolu’da belirgin bir Roma dönemi yapılarına rastlanmamaktadır. Kentin Osmanlılar döneminde kuruluşu 

sırasında, bunların büyük bir kısmının tahrip edildiği sanılmaktadır. Yalnızca, temel kazılarından rastlantı sonucu 
Roma dönemine ait mimari yapı kalıntıları ile çeşitli buluntular çıkmaktadır. 

 

Arkeolojik Yüzey Çalışmaları 

Bolu yöresindeki ilk antik kentin Bithynion olduğu bilinmekle birlikte, bu kentin, bugün Bolu Müzesinin 

bulunduğu tepe üstü alanda ya da, yöre halkının Eskihisar-Hisartepe dedikleri alanda mı yer aldığı kesinlik 

kazanamamıştır. 

Günümüz yerleşiminin, antik şehrin üzerine kurulması nedeniyle ayakta kalmış hiçbir yapı bulunmamaktadır. 
Çeşitli yıllarda yapılan kazılarda bir tapınak ve tiyatroya ait olduğu sanılan parçalarla, çeşitli dönemlere ait 

sikkeler, kaplar, şişeler, heykeller ve mezar stelleri bulunmuştur. 

Bolu Müzesi detaylı Bilgi 

Prof. Dr. S. Eyice Antik Kent ve İlkçağ kenti ile ilgili şunları yazmaktadır: 

“Bugün şehrin ortasında yükselen büyük tepe ise herhalde ilk yerleşmenin izlerini taşıyan yer olmalıdır. Bunun 

üstü, insan eli ile düzleştirilmiş olup, burasının bir höyük olduğuna da pek şüphe edilmez. Mortdman, 1854 de 

Bolu’ya geldiğinde bu tepe etrafında iri taşlardan yapılmış bir duvar ile tepenin üstünde ve tam ortada büyük ve 

uzun bir yapının temellerini görmüştür. O sırada bu kalıntı taş ocağı olarak kullanılmaktadır. Bolu’da her 

tarafta eski pek çok işlenmiş mimari parçalar görülür. Nitekim Vilayet Konağı’nın girişindeki sütunların 

başlıkları bile eski harabelerden devşirilmiş parçalardır… 

Bolu’da ilkçağ nekropolünden bazı izler bulunmuştur. Fakat değerli ve önemli buluntular veren mezar odası 

Bolu’nun uzağında Hıdırlar yakınında meydana çıkarılmıştır. İstanbul-Ankara yolunun yapımı sırasında Bolu 

tepesinin yamacında bazı mimari parçaların Bithynium-Claudiopolis şehrinin tiyatrosunun kalıntıları 

olabileceği ileri sürülmüştür”. 

Antik Kentte bulunan stadion ise  Hisar Tepesi’nin güney yamacında gün ışığına çıkarılmıştır. Fakat Bolu’daki 
bazı yetkililerin de sadece “bir taş yığını” olarak algılayabildikleri tarihi stadion kalıntısının bulunduğu alan “1. 

Derece Arkeolojik Sit” olarak tescil edildi. Ayrıca kitabesi de 

okunarak, stadion’un günümüzden 19 asır önce kimin tarafından ve kimler için yaptırıldığı bilgisine de ulaşıldı. 

2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu geçen ayki 

toplantısında, Hisar Tepesi’nin güney yamacında bir süre önce ortaya çıkarılan ve Bolu’daki bazı yetkililerin ne 
yazık ki sadece “taş yığını” olarak algılayabildikleri stadionla ilgili tarihi bir karara imza attı.Bakanlığın aldığı 

karar şöyledir; 

Bolu İli, Merkez, Akpınar Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunan 15-16-17-18-42-43-61 ve 84 
no.lu parsellerde Bolu Müze Müdürlüğü’nce yapılan kurtarma kazısı sonucu ortaya çıkan stadion kalıntısının 

bulunduğu alanın ekli haritada gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, yine bu 

alanda bulunan (Hisartepe’nin güney yamacı) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın ekli haritada gösterildiği 

şekilde genişletilmesine, Bithynia Bölgesi’nde açığa çıkarılan ilk stadion olması ve Bolu (Claudiopolis) kentinde 

günümüze ulaşan en büyük anıtsal yapı olması nedeniyle, söz konusu anıtsal yapıyı tanıtacak bir levhanın 

hazırlanarak Müze Müdürlüğü’nce uygun bir yere konulmasına,Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna karar verildi. 

Antik Bölgede belkide bir ilk sayılan bu Stadion hakkında, Bolu Müze Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 

şöyledir; 

“Kurtarma kazısında açığa çıkarılan kitabesine göre; stadion, Roma İmparatoru Hadrianus (MS 117 – 138) 

döneminde inşa edilmiştir. Günümüzden yaklaşık olarak 1880 yıl (diğer bir deyişle 19 asır) önce inşa edilen söz 

konusu yapı ilimizde ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde açığa çıkarılan ilk stadion olma özelliğini taşımaktadır” . 

2011 yılında ise,  Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 5770 sayılı kararı ile 3. Derece SİT 

alanı kategorisine düşürülen Hisar Tepesi bölgesi 2012 yılında tekrar Bolu Mimarlar Odası İl Temsilciliği ve 

Ankara Mimarlar Odasının Koruma Kontrol Kurulununun itiraz başvuruları sonrası sonucunu verdi. Hisar tepesi 

tekrar 2. Derece SİT alanı statüsüne kavuştu. 
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Buluntular 

2010 ve 2011 yılları arasında Kocaeli Müzesi başkanlığında  Astakos (İzmit Körfezi)’ta  gerçekleştirilen sondaj 

kazılarında Demir Çağı’ndan Hellenistik Dönem sonuna kadar geniş bir döneme tarihlenen bulgular saptanmış 

olduğu gözükmektedir. Özellikle höyükte Demir Çağı’na tarihli el yapımı siyah hamurlu bir kap parçasının 

bulunması araştırma heyetini heyecanlandırmıştır. Gün yüzüne çıkan bu veriler neticesinde Astakos antik 

yerleşimin temel izleri Hellen kolonizasyonu öncesi yerleşim gördüğüne işaret etmektedir. Ayrıca kazılar 

sırasında M.Ö. 6. yüzyıla ait, Atina üretimi ve Siyah Figür Tekniği’nde yapılmış kaplara ait parçalar, Klasik 

Devir’e ait (M.Ö. 5.-4. yüzyıllar) arasında tarihlenen çok sayıda Siyah Firnisli gruba ilişkin parçalar ve Kırmızı 

Figür Tekniği’nde yapılmış seramikler ele geçmiştir. Siyah Firnisli kaplar arasında kantharos, skyphos, balık 

tabakları ve kandiller çoğunlukta ölduğu gözlenmiştir. Söz konusu sondaj kazısı dışında, Antik Astakos’ta daha 

önceleri ele geçen Arkaik ve Klasik dönem seramiği Müze envanterine alınmış, Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde 

sergilenmektedir. Ayrıca Thynias (Kefken) Adası’nda Arkaik ve Klasik dönemlere tarihlenen sur kalıntıları ve 

M.Ö. 5.-4. yüzyıllara ait Atina üretimi siyah figürlü kap parçaları bulunmuş gün yüzüne çıkarılmış ve Attika 

siyah figürlü seramiği ilk defa M.Ö. 610-600 yıllarında Hellas’tan Batı Anadolu’ya ithal edilmiş ve bu ithalat 

M.Ö. 5. yüzyılın ortalarına kadar devam ettiği sanılmaktadır. Kocaeli Müzesi’nde sergilenen Astakos’ta bulunan 

seramik parçaları lekythoi, aryballos, kylix, kandilleri ve pişmiş toprak figürinleri içermekte olup müzede M.Ö. 

6.-5. yüzyıllara tarihlenmiştir.  

Önemli insanlar 

 Hipparchus (MÖ 2. yüzyıl) Yunan gökbilimci, devinimi keşfetti ve tutulmaların zamanlamasının nasıl 

tahmin edileceğini keşfetti 

 Theodosius (MÖ 2. yüzyıl) Yunan astronom ve matematikçi 

 Antinous (2 yüzyıl) catamite ait Roma İmparatoru Hadrian 

 Cassius Dio (c. 155 - c. 235) Romalı tarihçi, senatör ve konsolos 

 Arrian (Lucius Flavius Arrianus) Tarihçi, yak. 86-160 

 Helena (İmparatoriçe) , Aziz ve Büyük Konstantin'in annesi c.  250  - c.  330 

 Phrynichus Arabius , (2. yüzyıl) Dilbilgisi uzmanı 
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