Sempozyum
Açılış Oturumu

Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Konuklar, Sayın Katılımcılar, Değerli
Basın Mensupları,
Sizleri Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu Düzenleme Kurulu
adına saygıyla selamlıyorum. Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’na hoş geldiniz.
Sayın Valim, Sayın Başkanım, değerli misafirler,
Üzerinde yaşadığımız topraklar, dünyada kültürel miras açısından en zengin yaşam alanıdır.
Anadolu’nun dört bin yıllık tarihi her yönüyle araştırmaya değer, dikkat çekici özelliklere sahip.
Özellikle yaşadığımız Kocaeli Yarımadası bu sürecin tamamını kapsamaktadır ve insanlar için
hayat alanı olmuştur.
Akça Koca, Karamürsel Alp, Gazi Süleyman Paşa, Gazi Çoban Mustafa Paşa ve Orhan Gazi tarihin derinliklerinden bizlere bir şeyler fısıldıyor. Fethin, iskânın ve yeni bir doğuşun habercisi
olan bu kurucu beyler bugün bize büyük vazifeler yüklüyor.
Onların önderlik yaptığı devlet anlayışının hayat felsefesi araştırılıp ortaya çıkarıldıkça bizlerde
gelecekte daha büyük işler yapma azmi ve gayreti doğuyor. Günümüz dünyasında ve özellikle
ülkemizde kültür ve medeniyet alanında yapılacak çalışmalar çok büyük önem arz etmektedir.
Günümüz gençliği maalesef tarihi bilgilerini dizilerden ve romanlardan inşa etmektedir. Gerçek bilgiye ulaşmak ve kamuoyu ile bu bilgileri paylaşmak birinci amacımızdır.
Bu düşünceyle, akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek ve yerelden başlayacak kültür
ve medeniyet çalışmaları bir bütünün parçalarını inşa edecektir. Bu parçalar inşa edilmeden
bütünü görmek ve tarihin toplumları harekete sevk eden gücünden faydalanmak imkânsız
görünmektedir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; kültür hayatımıza katkı sağlayan, ülkemiz, gençliğimiz ve Kocaeli şehrinin geleceğinin inşası adına bilimsel esaslar doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.
“Bilge Şehir Kocaeli” bu düşüncenin mahsulü olmuştur.
Bu noktadan hareketle, Kocaeli Üniversitesi’nin katkılarıyla, kültür hayatımızın daha etkin bir
şekilde devamını sağlamak ve gelecek nesillere daha mutlu yaşam ortamları ve kültürel alt
yapı kurulması adına yaklaşık bir yıl önce düzenlediğimiz Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi
Sempozyumu’nun en önemli meyvesi olan sempozyum kitabını bilim âlemi ve şehrimiz insanları ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kitapla elimizde 13 ciltte yaklaşık on bin
sayfalık bilimsel bir dokumana kavuşmuş oluyoruz. Artık bu bilgi birikiminin hayata ve uygulamaya geçirilme zamanı gelmiştir.
Dördüncü sempozyumumuzun sonuç bildirgesinde alınan kararlar doğrultusunda Orhan ve
Kocaeli Tarihi-Kültürü sempozyumunun hazırlıkları bir yıl önce başladı. Bu süreçte, Düzenleme Kurulumuz ve sekretarya 8 farklı toplantı yaptı. Düzenleme Kurulumuzun dört ana başlık
altında gerçekleştirmeye karar verdiği sempozyum aşağıdaki ana tema ve alt başlıklar altında
oluşmuştur. Bunlar;
• Osmanlı Fetihleri Döneminde Kocaeli ve Çevresi
• Orhan Gazi örneğinden hareketle Türk-İslam kültürünü hareket noktası olarak yönetim ve
imar faaliyetleri

16

• Osmanlı İdaresinde Kocaeli ve Çevresinin Sosyal ve İktisadi Tarihi
• Seyahatnamelerde ve Dönemin Kaynaklarında Kocaeli ve Çevresi
• Dönüşüm Sürecinde, XIX. Yüzyılda Şehir ve Mekânda Yeni Oluşumlar
• Milli Mücadele Döneminde Kocaeli Yarımadası
• Cumhuriyet Dönemi Çalışmaları ve Bu Dönemin Bölge için Önemi
• Sağlık, Eğitim, Mimari, Sanat ve Kültür Tarihi
Bu çerçevede kurgulanan sempozyumumuz, bugüne gelindiğinde elinizde olan sempozyum
programıyla hayata geçirilmiştir. Orhan Gazi etrafında oluşan Osmanlı klasik dönemi ve
Kocaeli, açılış oturumumuzun ana temasını oluşturmuştur.
Bu programla sempozyumumuz yalnızca İzmit şehrini ve Kocaeli vilayetini değil bütün Kuzeybatı Anadolu Bölgesi’nin tarihsel envanterini çıkarmak gibi önemli bir görevi de ifa etmiş
olmaktadır.
Bu vesileyle kongremizin gerçekleşmesi yolunda her türlü desteği veren Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na ve bilimsel imkânlarını bizimle paylaşan
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Sadettin Hülagu Hocamıza, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığına Sempozyum Düzenleme Kurulu adına içtenlikle teşekkür ederim.
Kültürel çevrenin ve tarihî alt yapının inşası adına başlattığımız çalışmalar kapsamında, sempozyuma sunulan 160 tebliğ, kısa süre içerisinde kitap haline dönüştürülerek büyük bir külliyatın beşinci nüvesini oluşturacaktır. Bu sempozyumda sunulan bütün tebliğler tek başına
büyük bir kitap halinde neşredilebilecek bir bilgi birikiminin oluşmasını sağlamıştır. Bu sebeple
sempozyumumuz, Türkiye’de süreklilik arz eden ender programlardan birisini sizinle buluşturmuş oluyor.
Kıymetli akademisyenler, değerli meslektaşlarım, özverili çalışmalarınız için Sempozyum Düzenleme Kurulu adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu yılki tarih bilim ödülümüze, Türk Tarihine,
Kocaeli Tarihine yaptığı katkılardan, bu alanda yetiştirdiği akademisyenlerden dolayı Prof. Dr.
Enver Konukçu Hocamız layık görülmüştür. Kendisini tebrik ediyoruz.
Bu yılki sergimizin konusu Marmara Bölgesindeki Orhan Gazi Dönemi eserleri fotoğrafları ve
minyatürlerle kuruluş dönemi olacaktır.
Kongremizin daha verimli geçmesi noktasında, başta destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara,
Kongre Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu ve Bilim Kurulu üyelerine, bildiri sunan ve destek
veren tüm katılımcılara ve Kongre Sekreterlerimize katkılarından dolayı teşekkür eder, kongremizin başarılı geçmesi dileğiyle tüm konuklarımıza ve katılımcılara saygılarımı arz ederim.
Prof. Dr. Haluk SELVİ
Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
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