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U� nite	numarası	ve	adı	
bu	bölümde	yer	alır.

Konu	başlıkları
bu	bölümde	yer	alır.

Konuyla	ilgili	kısa	bilgiler
bu	bölümde	yer	alır.
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Sayfa	numaraları
bu	bölümde	yer	alır.

Bu	bölümde	öğrendiklerinizi
pekiştireceğiniz	etkinlikler	

yer	alır.

Çatalhöyük	-	Konya

Göbeklitepe	-	Şanlıurfa





Merhabalar

Benim adım GEZGİN

Sizlerle birçok yer

gezeceğiz ve neler 

göreceğiz neler...

Haydi o zaman seyahate

hazır mısınızzzz ?

Merhabalar 

Ben de BİLGİN

Gezgin ile gezdiğimiz yerleri 

sizlere tanıtacağım ve

bigiler vereceğim.



A)	BİRLİKTE	

YAŞAMANIN	

GEREKLİLİĞİ

U� NI�TE	1	
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				Bir	yolcu	gemisi	aniden	kopan	bir	

fırtınanın	etkisiyle	parçalanır	ve	

dalgalar	geminin	içindeki	

yolculardan	birini	sürükleyerek	

adaya	kadar	götürür.	Yolcu,	

kendisiyle	birlikte	kıyıya	sürüklenen	

sandıklardaki	yiyecek	ve	çeşitli	

eşyalarla	hayatta	kalma	mücadelesi	

verir.	Yolcu	günler	geçtikçe	

yaşadıklarını	sandığın	birinden	

çıkan	deftere	not	eder.	Şimdi	onun	

yazdığı	notlara	göz	atalım:

Kendime	geldikten	sonra	adayı	baştan	sona	dolaştım.	

Hiçbir	insana	rastlamadım.	Galiba	uzun	bir	süre	bu	ıssız	

adada	tek	başıma	yaşamak	zorunda	kalacağım.

Geminin	karaya	vuran	enkazından	kurtarabildiğim	eşyaları	

toplayarak	küçük	bir	mağarayı	barınabileceğim	şekilde	

düzenledim.

Adada	en	büyük	sorun	vahşi	hayvanlar.	Bu	hayvanlardan	

korunmak	için	mağaranın	girişini	büyük	ağaç	dalları	ile	

kapattım.

Gemi	enkazından	kurtarabildiğim	yiyeceği	saklamak	için	bir	

depo	inşa	ettim.

Adanın	içlerine	giderek	çeşitli	meyveler	topladım.	

Bu	meyveleri	kışın	da	yiyebilmek	için	kuruttum.



Öğretmenim olmasa 

bu kadar bilgiyi nasıl

 
öğrenirdim?

 

  
 

 

Pek çok insanın katkısıyla 

sütüm içmeye hazır. Peki ya 

öyle
 
olmasaydı?

 

Arkadaşlarımla ne kadar 
çok şey paylaşıp eğlenceli 
vakit geçiriyorum. 
Ya onlar olmasaydı? 

Terziler olmasaydı 

kıyafetlerimi nasıl 

dikerdim? 

Bu yollar 

yapılmasaydı, araba 

ya da
 

şoför olmasaydı 

okula
 

nasıl ulaşırdım? 
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									Adaya	sürüklenen	yolcu	birçok	sorunla	tek	

başına	mücadele	etmek	zorunda	kalmış.	 	Kendi	

yaşamımızı	 düşünelim.	 Bir	 gün	 içinde	 nelere	

ihtiyaç	duyuyoruz?	Bu	ihtiyaçları	tek	başımıza	

mı	yoksa	birilerinin	desteğiyle	mi	karşılıyoruz?



	 	 	 	 	 	 	Günlük	yaşamımızı	sağlıklı	şekilde	sürdürmek	için	birçok	şeye	ihtiyaç	duyarız.	Yemek	yemek,	
giyinmek,	 barınmak,	 eğitim	 görmek	 ve	 çevremizle	 iletişim	 kurmak	 bu	 ihtiyaçlarımızdan	 yalnızca	
birkaçıdır.	Tüm	bu	ihtiyaçlarımızı	tek	başımıza	karşılamamız	mümkün	değildir.	Bu	nedenle	topluluk	
hâlinde	 yaşarız.	 Yaşadığımız	 yer	 bir	 köy	 olabileceği	 gibi	 bir	 şehir	 de	 olabilir.	 Nerede	 yaşarsak	
yaşayalım	her	zaman	bir	iş	bölümü	ve	iş	birliği	içindeyiz.	

											Günlük	hayatımızı	düşünelim.	Sabah	kahvaltısında	tükettiğimiz	yiyecek	ve	içecekler	farklı	kişiler	
tarafından	 üretilip	 bizlere	 ulaştırılmaktadır.	 O� rneğin	 yediğimiz	 ekmek,	 soframıza	 gelinceye	 kadar	
birçok	aşamadan	geçer.	Buğdayın	ekilmesi,	hasat	edilmesi,	öğütülerek	un	hâline	getirilmesi	ve	unun	da	
hamur	yapılarak	pişirilmesi	gerekir.	Bu	işleri	yapabilmek	için	birçok	araç	gerece	ihtiyaç	duyulur.	Bu	
araç	gereçleri	 üretebilmek	için	de	çeşitli	mesleklerden	insanlara	ihtiyaç	vardır.	Tek	bir	insanın,	bu	
işlerin	hepsinin	üstesinden	gelmesi	oldukça	zordur.	

Yemek	
ihtiyacımızı	karşılarız

Giyinme
ihtiyacımızı	karşılarız

I�letişim	ihtiyacımızı	
karşılarız

Barınma	ihtiyacımızı	
karşılarız

Eğitim	ihtiyacımızı	
karşılarız

U� NI�TE	1	

ŞEHRI�MI�Z	KIRKLARELI�14

ŞEHI�RLERI�N	HI�K YESI�A�



EKMEĞİN ÖYKÜSÜ

	 	 	 	 	Gün	içerisinde	ulaşımımızı	sağlayan	şoförler,	okulda	eğitim	aldığımız	öğretmenler	iş	bölümü	
içinde	 ihtiyaçlarımızı	 karşılayanlardan	 birkaçıdır.	 O	 hâlde	 iş	 bölümü	 yaparak	 ihtiyaçlarımızı	
kolaylıkla	karşılayabiliriz.

					Toplumsal	yaşamın	temelini	kişiler	
arası	iletişim	oluşturur.	Yaşamımız	
boyunca	ailemiz,	arkadaş,	akraba	ve	
komşularımız	başta	olmak	üzere	toplum	
ile	iletişim	hâlinde	oluruz.	Sosyal	
çevremizi	oluşturan	insanlarla	sağlıklı	
ilişki	kurmak	için	doğru	bir	iletişim	
kurmak	gerekir.	Bu	iletişim	karşılıklı	
sevgi	ve	saygıya	dayalı	olmalıdır.	Böyle	
bir	iletişim	bizlere	yardımlaşma	ve	
dayanışma	duygularını	aşılar.	Böylece	
çevremizdeki	insanların	sorunlarına	
duyarlı	bireyler	olarak	mutluluklarını	ve	
üzüntülerini	paylaşırız.
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	B)	ŞEHRİ	

TANIYORUZ

	“Tarih	öncesi	
dönemlerde	insanlar	
yaşamlarını	nasıl	
sürdürüyorlardı	?
Hiç	düşündünüz	mü?”	

									Şimdi	geçmişe	bir	yolculuk	yapalım	ve	bu	sorunun	cevabıyla	birlikte	insanların	yerleşik	yaşama	
nasıl	geçtiğini	ve	bu	yerlerin	şehir	hâline	nasıl	geldiğini	öğrenelim.

U� NI�TE	1	
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	 	 	 	 	 	 	 Günümüzden	 yaklaşık	 12.000	 yıl	 öncesine	 kadar	
insanlar	 yaşamlarını	 göçebe	 olarak	 sürdürüyorlardı.	
Yiyecek	 bulmak	 için	 sürekli	 yer	 değiştiriyor,	 hayvanları	
av l aya rak 	 ve 	 b i t k i l e r i 	 t op l aya rak 	 ka r ın l a r ın ı	
doyuruyorlardı.	 Mağaralarda	 ya	 da	 geçici	 barınaklarda	
yaşıyorlardı.	Sonra	yaşamlarını	 tamamen	değiştirecek	bir	
gelişme	 yaşandı.	 I�nsanlar	 tarım	 yapmaya	 başladılar	 ve	
vahşi	hayvanları	evcilleştirdiler.	Çiftçilik	yapmaya	başlayan	
insanlar	 ekinlerine	 ve	hayvanlarına	bakmak	 için	 yerleşik	
yaşama	geçtiler.	Yerleşim	yeri	olarak	nehir	kenarlarındaki	
düz	ve	verimli	arazileri	seçtiler.	Böylece	arazilerini	kolayca	
sulayabildiler.	Kendilerinin	 ve	hayvanlarının	 su	 ihtiyacını	
karşılayabildiler.	 Tarım	 ve	 hayvancılıkla	 birlikte	 besin	
kaynaklarının	artması	nüfusun	da	artmasını	sağladı.	Nüfus	
artışıyla	 birlikte	 bu	 ilk	 yerleşim	 yerleri	 köylere	 dönüştü.	
Köylerde	yaşayan	insanlar	ihtiyaçlarından	fazla	ürün	elde	
ettiler.	Kendilerini	ve	ürünlerini	saldırılardan	korumak	için	
köylerin	 etrafını	 çevirdiler.	 Fazla	 ürünleri	 diğer	 köylerde	
yaşayanlara	 sattılar.	 O	 köylerdeki	 insanlardan	 da	 kendi	
ihtiyaç	duydukları	ürünleri	aldılar.	Böylece	ticaret	hayatını	
başlattılar.

Çatalhöyük	-	Konya

Göbeklitepe	-	Şanlıurfa

Aşağı	Pınar	Açık	Hava	Köy	Müzesi	-	Kırklareli	



			I�şte	bu	şekilde	ortaya	çıkan	köylerden	bazıları	zaman	içinde	

o	 kadar	 büyüdü	 ki	 köy	 olmaktan	 çıkarak	 şehir	 hâlini	 aldı.	

Şehir	 olarak	 nitelendirilebilecek	 ilk	 büyük	 yerleşim	

yerlerinden	 biri 	 de	 ü lkemizde	 Konya'da	 yer	 alan	

Çatalhöyük'tür.	Çatalhöyük	günümüzden	yaklaşık	9.000	yıl	

önce	 10.000'e	 yakın	 nüfusa	 sahip	 büyük	 bir	 şehirdi.

	 	 	 	Çatalhöyük	gibi	ilk	şehirler	genellikle	su	kaynaklarında,	

verimli	ovalarda,	ulaşım	yolları	üzerinde,	güvenlik	açısından	

savunması	 kolay	 yerlerde	 kuruldu.	 Kalabalık	 nüfusun	

ihtiyaçlarının	 karşılanması	 için	 şehirde	 fırıncılık,	 kasaplık,	

demircilik,	marangozluk,	terzilik	gibi	meslekler	ortaya	çıktı.	

Zaman	 içinde	 büyüyen	 şehirlerin	 belirli	 bir	 düzen	 içinde	

yönetilebilmesi,	 dış	 saldırılardan	 korunabilmesi	 gibi	

ihtiyaçlar	yönetim	birimlerinin	kurulmasını	sağladı.	Böylece	

kral	 ya	 da	 meclis	 tarafından	 yönetilen	 şehirler	 doğdu.	

Şehirler	 barınma,	 güvenlik,	 eğitim,	 sağlık	 gibi	 insani	

ihtiyaçların	en	uygun	şekilde	karşılanabileceği	yerler	hâline	

geldi. 		yeryüzünde	en	eski		Türkiye,	Irak,	Hindistan	ve	Mısır

şehirlerin	 kurulduğu	 bölgelerdir.	 I� lk	 Çağ'da	 kurulan	

şehirlerde	evler,	ibadethaneler,	idari	yapılar,	dükkânlar,	pazar	

yerleri	şehri	meydana	getiren	başlıca	unsurlardır.

	 	 	 Geçmiş	 çağlarda	 kurulan	 şehirlerin	 bazıları	 büyüyüp	

modernleşerek	 günümüzde	 de	 varlığını	 sürdürmektedir.	

Buna	karşılık	 gibi	ülkemizdeki	pek	çok	Truva,	Efes,	Hattuşa	

şehir	deprem,	sel	ve	benzeri	doğal	afetler,	salgın	hastalık	ve	

savaş	 nedeniyle	 yıkılmış	 ve	 yok	 olmuştur.	 Günümüzde	 bu	

şehirlerin	olduğu	bölgelerde	yapılan	arkeolojik	çalışmalar	o	

şehre	ait	birçok	eserin	gün	yüzüne	çıkmasını	sağlamaktadır.

						Günümüzde	şehirler	artık	eski	çağlardaki	görüntüsünden	

çok	farklıdır.	Teknolojik	gelişmeler	ve	ulaşımın	kolaylaşması	

yeryüzünde	 şehirlerin	 kurulmasına	 imkân	 sağlamıştır.	 19.	

yüzyılda	 Sanayi	 Devrimi	 ile	 fabrikaların	 yaygınlaşmaya	

başlaması	 şehir	 nüfusunun	 giderek	 artmasına	 neden	

olmuştur.	 Dünya	 nüfusunun	 büyük	 bölümü	 şehirlerde	

yaşamaktadır.

Truva 	- 	Çanakkale

Truva 	- 	Çanakkale

Efes 	- 	İzmir

Efes 	- 	İzmir

Çorum
	

Hattuşa 	(Boğazköy) 	- 	

Çorum
	

Hattuşa 	(Boğazköy) 	- 	
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							Ekonomik	ve	sosyal	açıdan	gelişmiş	şehirler	giderek	daha	fazla	göç	almaktadır.	Deniz,	hava,	
kara	veya	demir	yoluyla	insanların	kolayca	ulaşabildikleri	şehirler	ekonomik	olarak	da	ön	plana	
çıkmaktadır.	 	bu	şehirlere	örnek	olarak	gösterilebilir.	Kocaeli,	Gaziantep,	Bursa

	 	 	 	 	 	Tarih 	geçmişi	itibariyle	köklü	bir	medeniyete	ı̂

ev	 sahipliği	 yapan	 ve	 güçlü	 devletlerin	 başkenti	

olan	şehirler	ilgi	odağı	olan	şehirlerdir.	İstanbul,	

Konya	gibi	şehirler	bu	özellikleriyle	ülkemizde	ön	

plana	çıkmaktadır.	Bu	şehirlerdeki	 tarihı	̂yapılar	

ve	 sanat	eserleri	 turizm	açısından	da	 insanların	

ilgisini	çekmektedir.	Denizi,	ormanları,	gölleri	gibi	

doğal	 güzellikleriyle	 insanların	 hem	 yerleşmek	

hem	 de	 tatil	 yapmak	 istediği	 pek	 çok	 şehir	 de	

bulunmaktadır.	

	 	 	 Antalya,	 Bolu, Nevşehir	 	 gibi	 şehirler	 bu	

özellikleriyle	 ülkemizde	 sayılabilecek	 pek	 çok	

şehirden	 yalnızca	 birkaçıdır	. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

            
Kocaeli,	Kavaklı	Sahili																														

Konya

Bolu

U� NI�TE	1	
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İstanbul

Antalya Nevşehir

Gaziantep																																										 Bursa



	 	 	 	 	Şehirler	kırsal	kesimlere	göre	nüfusun	yoğun;	eğitim,	sağlık,	sanat	gibi	hizmetlerin	yaygın	olduğu	
yerlerdir.	Şehirlerde	yapılar	genellikle	çok	katlıdır.	Sanayi	faaliyetleri	ve	hizmet	sektörü	gelişmiştir.	
Kültür,		sanat	ve	eğlence	için	birçok	sosyal	mekân	bulunmaktadır.	Altyapı	ve	ulaşım	hizmetleri	planlıdır.	
Şehirler	 iş	 bölümünün	 hâkim	 olduğu	 planlı	 bir	 yönetime	 sahiptir.	 Okul,	 hastane,	 yol,	 çarşı,	 pazar,	
ibadethane,	sinema,	tiyatro,	park,	müze,	kütüphane	ve	fabrika	şehri	meydana	getiren	�iziki	unsurlardır.	
Şehir	bu	özellikleriyle	belirli	bir	mekânı	ifade	etmektedir.	I�nsan,	yaşadığı	bu	mekânı	yani	şehri	düzenler	
ve	şekillendirir.

	 	 	 	 I�nsan	 öncelikle	bir	mekânı	yaşanabilir	bir	yer	olarak	
seçer.	Daha	sonra	buranın	çevre	düzenlemesini,	alt	yapısını	
yapar.	 Çünkü	 şehirler	 insan	 eliyle	 yapılan	 ve	 geliştirilen	
yerlerdir.	I�nsan	ve	şehir	birbirini	tamamlar	ve	etkiler.	Biri	
olmadan	 diğeri	 olmaz.	 Mekâna	 anlam	 ve	 değer	 katan	
insanın	kendisidir.	Terk	edilmiş	şehirler	bunu	bize	en	iyi	
şekilde	 anlatır.	O� rneğin ilçesinde	yer		Muğla'nın	Fethiye	
alan	 	burada	yaşayan	Rumlar'ın	Yunanistan'a	göç	Kayaköy,
etmesiyle	terke	dilmiş	bir	yerleşim	yeri	hâline	gelmiştir.
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İzmir'in	Eski	ve	Yeni	Fotoğra�ları	(Liman,	Konak	Meydanı	ve	Genel	Fotoğra�ları)

 Kayaköy	-	Muğla	 	



	 	 	 	 	 	 “Medeniyet”;	 bir	 toplumun	 maddi	 ve	 manevi	 varlıklarının,	
düşünce,	sanat,	bilim	ve	teknoloji	 ürünlerinin	tamamını	 ifade	eder.	
Medeniyet,	 gelişmişliği	 ifade	 eder.	 Medeniyet	 kelimesinin	 kökeni	
Arapçada	 şehir	 anlamına	 gelen	 ve	 kökleri	 I�slam	 dininin	 kutsal	
şehirlerinden	 biri	 olan	 Medine	 şehrine	 dayanmaktadır.	 Medine,	
peygamberimiz	 Hz.	 Muhammed	 döneminde	 zamanının	 sosyal	 ve	
kültürel	bakımdan	en	ileri	şehirlerinden	biri	kabul	ediliyordu.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Büyümek,	nüfusun	artışı	ve	bina	sayısındaki	artış	şehirleşme	
için	yeterli	değildir.	Şehirler	adalet	ve	hukuk	anlayışı	ayrıca	karşılıklı	
saygı	 üzerine	 kurulur.	 Şehri	 oluşturan	 tüm	 insanların	 bu	 kurallara	
uyması	 gerekmektedir.	 Şehirler	 bu	 özellikleri	 ile	 farklılıkları	
buluşturan,	 insanları	 bir	 araya	 getiren	 mekânlardır.	 Günümüzde	
kültür	ve	ticaretin,	bilim	ve	tekniğin	zirvesini	oluşturan	şehirler	farklı	
özelliklere	ve	farklı	kültürel	birikimlere	sahip	insanların	kendilerini	
ifade	etmelerine	imkân	vermektedir.

	 	 	 	 	 	Şehir,	bir	medeniyetin	etkisinin	en	çok	hissedildiği	ve	 özelliklerinin	yaşandığı	yerdir.	Her	bir	
medeniyet,	kurduğu	şehirlerle	kendini	ifade	eder.	Şehir	ve	medeniyet	arasındaki	ilişki,	karşılıklıdır.	
Hem	medeniyetler	şehirleri	hem	de	şehirler	medeniyetleri	etkiler.	Şehirler,	şehri	meydana	getiren	
anlayışın	sahibi	olan	medeniyetin	bir	sonucu	olarak	kurulur.	Bununla	birlikte	şehirlerin	doğası	ve	
içindeki	insanı	şekillendirme	özellikleri	medeniyetin	şekillenmesine	de	etki	etmektedir.

										Şehirler	sadece	yerleşim	yeri	değildir.	Medeniyetler	tarihi,	bir	bakıma	şehirlerin	tarihidir.	Çünkü	
şehirler,	bir	toplumun	medeniyet	anlayışının	şekillendiği	mekânlardır.

U� NI�TE	1	
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					“Medeniyet”	ve	“şehir”,	
anlam	açısından	
birbirine	yakın	
kavramlardır.	

C)	ŞEHİR	ve	

MEDENİYET



	 	 	 	 	 	 	 Fenikeliler	 tarafından	bugünkü	 I�spanya'da	kurulmuştur.	Müslümanların	 I�spanya'ya	gelişiyle	
Endülüs	Emevi	Devleti'nin	başkenti	olmuştur.	Bu	dönemde	Avrupa'nın	en	önemli	eğitim,	bilim,	kültür	
ve	 sanat	 merkezidir.	 Burada	 açılan	 medreselerde	 dünyanın	 farklı	 bölgelerinden,	 farklı	 inançlara	
mensup	dünyaca	ünlü	bilim	insanları	yetişmiştir.	Kurtuba,	döneminin	en	iyi	eğitim	veren	okullarına	ev	
sahipliği	yapmıştır.	Ayrıca	ilk	ışıklandırılan	şehir	olan	Kurtuba,	Avrupa'da	ilk	üniversitesi	olan	şehirdir.	
Burada	yapılan	bilimsel	 çalışmalar	Avrupa'da	Rönesans'ın	ortaya	 çıkmasına	katkıda	bulunmuştur.	
Endülüs	 Emevi	 Devleti	 Dönemi'nde	 yapılan	 El	 Hamra	 Sarayı	 ve	 Kurtuba	 Ulu	 Camii	 bu	 şehirde	
bulunmaktadır.

				
Eski	 adı	 “Yesrip”	 olan	 Medine,	 günümüzde	 Suudi	
Arab i s tan' ın 	 öneml i 	 şeh i r l e r inden 	 b i r id i r.	
Peygamberimiz 	 Hz . 	 Muhammed	 ve 	 Mekkel i	
Müslümanlar,	622	yılında	Medine'ye	hicret	etmişlerdir.	
Hicret,	I�slam	tarihi	için	olduğu	kadar	Medine	şehri	için	
de	 dönüm	 noktası	 olmuştur.	 Mekke'den	 gelen	
“muhacirler”,	 Medineli	 Müslümanlardan	 oluşan	
“ensarlar”	ve	Yahudiler	hicretle	beraber	Medine'de	bir	
arada	 yaşamaya	 başlamışlardır.	 Medine'de	 farklı	
inançlara	 sahip	 insanların	 bir	 arada	 rahat	 yaşaması	
diğer	 I�slam	 şehirlerine	 örnek	 olmuştur.	 Medine,	
hicretten	 sonra	 şehir	 hâlini	 almıştır.	 Mescid-i	
Nebevi'nin	 şehrin	 merkezine	 yapılması,	 yollarının	
buraya	 kolay	 ulaşılabilir	 şekilde	 tasarlanması,	
merkezinde	 caminin	 bulunduğu	 şehirlerin	 ortaya	
çıkmasını	sağlamıştır.	Hicretten	sonra	yeni	bir	siyasi	ve	
hukuki	 yapı	 oluşturulmuştur.	 Sosyal,	 askerı̂	 ve	
ekonomik	yapılanma	gerçekleştirilmiş	ve	Medine	yeni	
kurulan	 I�slam	 Devleti'nin	 başkenti	 olmuştur.	 Şehir;	
açılan	eğitim	merkezleri,	camileri	ve	sosyal	yaşamı	ile	
sonraki 	 I� s lam	 şehir ler ine 	 model 	 o lmuştur.	
Peygamberimizin	 kabrinin	 burada	 olması	 nedeniyle	
Medine,	 her	 yıl	 milyonlarca	 Müslüman	 tarafından	
ziyaret	edilmektedir.
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Şimdi	dünyada	
medeniyetlere	
yön	veren	ve	
medeniyetleri	
temsil	eden	
şehirlere	
göz	atalım...

	 	 	 “Medine”,	 kültür	 tarihinde	 şehrin,	
şehirliliğin,	kültür	ve	medeniyetin	çıkış	
yeri	anlamlarına	gelmektedir.	



										I�stanbul'da	MO� 	5000'li	yıllarda	ilk	yerleşimlerin	kurulduğu	tahmin	edilmektedir.	I�stanbul;	Roma,	

Bizans	ve	Osmanlı	devletlerine	başkentlik	yapmıştır.	Avrupa	ile	Asya	kıtalarının	kesiştiği	bir	noktada	

yer	alır.	Yüzyıllar	boyu	çeşitli	din,	dil	ve	ırktan	insanların	bir	arada	yaşadığı	bir	şehir	olan	I�stanbul,	tarihi	

boyunca	farklı	kültürlere	ev	sahipliği	yapmıştır.	Osmanlı	Devleti'nin	bilim,	sanat	ve	kültür	alanlarında	

gelişmesi	ile	beraber	I�stanbul	bir	çekim	merkezi	olmuştur.	Eğitim	almak	için	çevre	şehir	ve	ülkelerden	

insanlar	buraya	gelmiş,	Ali	Kuşçu	gibi	bilim	 insanları	medreselerde	dersler	vermiştir.	Padişahların	

tanıdığı	haklar	sayesinde	farklı	medeniyetlerden	insanlar	burada	yaşamışlardır.	Cami,	sinagog,	kilise	

gibi	farklı	inançlara	yönelik		ibadethaneler	I�stanbul'da	yan	yana	bulunmaktadır.

MO� 	 3.	 yüzyılda	 Seine	

(Sen)	 Nehri	 etrafına	

kurulmuş	 olan	 Paris,	

Notre 	 Dame	 (Not ır	

Dam)	 Katedral i 'nin	

yapılmasıyla	Fransa'nın	

merkezi	 hâline	 gelmiştir.	 Sanayi	 Devrimi	 sonrası	 hızla	

göç	 alan	 şehirde	 Sorbonne	 (Sorbon)	 U� niversitesi'nin	

kuruluşu	 Paris	 şehrini	 bir	 bilim	 merkezi	 hâline	

getirmiştir.	 Paris,	 bütün	Avrupa'ya	 hatta	 dünyaya	 yeni	

siyasi	 �ikirlerin	 yayılmasında	 öncülük	 etmiştir.	 1789	

Fransız	 I�htilali,	 1830	 ve	 1848	 işçi	 devrimlerinin	

yaşandığı	 devrimler	 şehridir.	 Bilim,	 kültür,	 sanat	

alanlarında	dünyanın	önde	gelen	merkezlerinden	biridir.	

Modanın	da	başkenti	olarak	anılan	Paris,	turistlerin	en	

çok	ziyaret	ettiği	şehirlerdendir.

U� NI�TE	1	
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“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı 
devletlerine başkentlik yapmıştır.”
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Medeniyete	yön	vermiş	
Roma,	Konya,	Eskişehir,	Bağdat,	

Londra,	Viyana,	Şanghay,	
Dakar	gibi	şehirlerin	

kültürel	özelliklerini	yansıtan	
görseller	bulunuz.	Bu	görselleri	

sınıfta	arkadaşlarınızla	
paylaşınız.



	 	 	 	 	 	 	 	 	I�nsanın	şehirle	ilişkisinin	başladığı	ve	bittiği	yer,	evdir.	Evinden	dışarıya	adım	attığında	şehirle	
ilişki	kurmaya	başlayan	insan,	evine	döndüğünde	o	ilişkiye	bir	süreliğine	ara	vermiş	olur.	

	 	 	 	 	 	 	Şehirle	kurulan	ilişkiler	çok	farklıdır.	I�nsan,	şehrin	mimarı	̂yapısıyla	olduğu	kadar	işlevleriyle	de	
ilişki	 içindedir.	 Şehrin	mekânları	 olan	 sokaklar,	meydanlar,	 parklar,	 alış	 veriş	mekânları,	 kamusal	
alanlar	ve	ibadet	mekânları	farklı	anlam	ve	boyutlarıyla	şehirde	yaşayanları	etkiler.	Eğitim,	ticaret,	
ibadet,	 sosyalleşme,	 rekreasyon,	 sağlık,	 çalışma,	 spor	 ve	 daha	 birçok	 farklı	 faaliyet	 şehirle	 şehirli	
arasındaki	ilişkilerin	önemli	bir	kısmını	oluşturmaktadır.

	 	 	 	 	 	 	 O� nce	 insanlar	 kendi	 duygu	 ve	
düşüncelerine	uygun	şehirler	kurarlar.	Sonra	
şehirler,	kurulmalarında	etkili	olan	duygu	ve	
düşünceleri	 gelecek	 nesillere	 aktararak	
insanları	 etkiler.	 Belki	 de	 	 bu	 nedenle	
insanlar ı 	 tanımak	 is tedi ğ imizde 	 i lk	
sorduğumuz	sorulardan	biri	“Nerelisin?”dir.	
Sanki	 aynı	 şehirde	 yaşayanlar	 bir	 uzlaşma	
içindedir.	 Alışkanlıkları,	 davranışları	 ve	
yaşam	 biçimleri	 benzerdir.	 Çünkü	 insanlar	
yaşadıkları	 şehirlerin	 kültürel	 dokusundan	
etkilendikleri 	 gibi 	 ekonomik, 	 sosyal	
yapısından	ve	ikliminden	de	etkilenmektedir.	
Bulundukları	 ortamın	 imkânlarından	
yararlanarak	hayatlarını	sürdüren	insanlar,	o	
çevrenin	hayat	standardıyla	yetişir.

U� NI�TE	1	
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Ç)	ŞEHİRLE	

İLİŞKİMİZ

Şehirle	insan	arasında	
karşılıklı	bir	ilişki	
söz	konusudur.



	 	 	 	 	 	 	 Evimizden	 çıktığımızda	 şehirle	 ilk	 iletişimimiz	 sokak	 ile	 başlar.	 Sokaklar	 her	 şehirde	 farklı	

karaktere	 sahiptir.	Dar,	 geniş,	kıvrımlı,	dik	yokuşlu,	 taşlı	 ya	da	denize	açılan	sokaklar…	Sokakların	

yapısını	 şehrin	yer	 şekilleri	 ve	 iklimi	kadar	 insanların	yaşam	 tarzı	da	belirler.	 Sokaklar	bizi	 şehre	

ulaştırır.	Bu	görevinin	yanı	sıra	sokaklar	mahallenin	ortak	kullanım	alanlarıdır.	Komşuluk	ilişkileri	

burada	gerçekleşir.	''Bizim	sokak''	ifadesiyle	şehir	ilk	kez	burada	sahiplenilir.	O� nce	sokakla	sonra	da		

sokaktakilerle	iletişim	kurulur.	

	 	 	 	 	 	 	 Evden	 veya	 apartmandan	 çıkıldığında	 sokakta	 karşılaşılan	 insanlarla	 selamlaşmak,	 onlara	
hatırlarını	sormak	iletişimi	başlatır.	Pencere	önünde	oturan	ve	dışarıyı	izleyen	birini	tanımıyor	olsak	
da	 selamlaşmak,	 hem	 onu	 hem	 bizi	 mutlu	 edecek	 hem	 de	 sokağı	 sahiplenmemizi	 sağlayacaktır.		
Böylece	 sokak	 bizim	 için	 güvenli	 bir	 alan	 hâline	 gelecektir.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

					Sokağı	geçip	şehrin	merkezine	doğru	ilerlediğimizde	bizi	genellikle	bir	çarşı	karşılar.	Çarşı,	Osmanlı	
şehrinde	 toplumsal	 hayatın	 merkezidir.	 Günümüzde	 şehirlerde	 yaygınlaşan	 alışveriş	 merkezleri	
çarşılara	ilgiyi	azaltsa	da	bu	çarşılar	önemini	hâlâ	sürdürmektedir.	Hemen	her	türlü	ürünün	satıldığı	bu	
çarşılara	herkesin	yolu	düşer.	Şehirde	üretilenler,	insanların	ihtiyaç	ve	alışkanlıkları	buradaki	ticarete	
yön	verir.	Bazı	şehirlerde	bakırcıların,	demircilerin	ya	da	dokumacıların	çok	olması	tesadüf	değildir.
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 Beyoğlu	-	İstanbul	 	

Uzun	Çarşı	-	Hatay Kapalı	Çarşı	-	İstanbul Kapalı	Çarşı	-	Bursa
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	 	 	 	 	 	 I�nsanın	 şehirle	 ve	 şehrin	 mekânlarıyla	

kurduğu	ilişkinin	boyutu	kendisinin	de	şehirlilik	

düzeyini	 belirlemektedir.	 Çünkü	 şehirli	 olmak	

sadece	şehirde	yaşamaktan	ibaret	değildir.	Büyük	

I�slâm	düşünürü	ve	ilk	sosyolog	I�bn	Haldun'a	göre	

şehirli	 “Şehirde	 geniş	 ve	mükemmel	 bir	 surette	

medeni	 yaşayan	 kimse”dir.	 Geniş	 ve	mükemmel	

surette 	 yaşamak	 ise 	 şehirde	 yaşamanın	

gereklerini	yerine	getirmekle	sağlanabilmektedir.

	 	 	 	 	 	 Yaşadıkları	 çevreden	 etkilenen	 insanların	

içinde	 bulundukları	 çevreye,	 şehre	 ve	 insanlara	

karşı	sorumlulukları	ve	görevleri	bulunmaktadır.	

Bu	 sorumlulukların	 en	 önemlisi;	 atalarından	

miras	olarak	aldıkları,	binlerce	yıllık	geçmişi	olan	

şehri	gelecek	nesillere	yaşanabilir	bir	şehir	olarak	

bırakma	bilincidir.	Çevreyi	kirletmeden	ve	tahrip	

etmeden,	 tarihı̂ 	 ve	 kültürel	 dokuya	 zarar	

vermeden	yaşanmalıdır.	Birlikte	yaşamak;	anlayış	

ve	 saygı	 çerçevesinde	 komşuluktan	 alışverişe,	

tra�ikten	 gürültü	 yapmamaya	 kadar	 tüm	 insani	

ilişkileri,	 sevgiyi,	 yardımlaşmayı,	 dayanışmayı	

sağlamakla	mümkün	olur.

							Şehirde	yaşayan	insan	aynı	zamanda	yaşadığı	

mekânların	yapısını	da	belirler.	Düz	damlı	kerpiç	

evler,	cumbalı	ahşap	evler,	tek	katlı	evler,	çok	katlı	

evler,	 kapıları	 sokağa	 açılan	 ya	 da	 yüksek	

duvarlarla	çevrili	bahçelere	açılan	evler	o	şehrin	

doğal	koşulları	kadar	insanların	yaşam	biçimini	

de	yansıtır.

Ortamahalle	-	Trabzon	

Ortamahalle	-	Trabzon	

Şirince Köyü (Selçuk - İzmir)



ÜNİTE	2	

ŞEHİRDE	YAŞAM

konularını	göreceğiz.



	 	 	 	 Şehirler,	 kırsal	 alanları	 da	 içine	 alarak	 büyür.	
Günümüzde	şehirler,	 önemli	değişimler	yaşamaktadır.	
Bu	değişimin	başında	köyden	kente	nüfus	hareketleri	
gelmektedir.	 Türkiye'de	 2018	 yılı	 verilerine	 göre	
nüfusun	 %93,76'sı	 il	 ve	 ilçe	 merkezlerinde	 yaşarken	
belde	 ve	 köylerde	 yaşayanların	 oranı	 %6,24'tür.	
Dolayısıyla	 şehirler,	 nüfusun	 çoğunluğunun	 yaşadığı	
temel	 yerleşim	 yeri	 hâline	 gelmiştir.	 I�nsanların	 göç	
etmelerinin	 çeşitli	 nedenleri	 vardır.	 Günümüzde	
ekonomik,	 toplumsal,	 kültürel,	 eğitim,	 eğlence	 ve	
güvenlik	 gibi	 nedenlerden	 dolayı	 şehirlere	 göç	
edilmektedir.	 Nüfustaki	 değişime	 bağlı	 olarak	 da	
şehirlerde	çok	hareketli	bir	yaşam	vardır.
						Şehirlerde	nüfusun	fazla	olması;	çevre	kirliliği,	tra�ik,	
yoksulluk,	işsizlik,	gecekondulaşma,	alt	yapı	yetersizliği,	
kültürel 	 yabancılaşma	 gibi	 birçok	 soruna	 yol	
açmaktadır.	 Bireylerin	 birbirlerine	 karşı	 ilgisizliği,	
dayanışma	 ve	 yardımlaşmanın	 azalması,	 sosyal	
ilişkilerin	zayı�laması	da	başka	bir	önemli	sorun	olarak	
ortaya	çıkmıştır.	
	 	 	 	 	 	 “Dayanışma”;	 bir	 toplumu	 oluşturan	 bireylerin	
duygu,	 düşünce	 ve	 ortak	 çıkar	 birliği	 ile	 birbirlerine	
bağlanmaları	 ve	 her	 konuda	 birbirlerine	 destek	
olmalarıdır.	“Yardımlaşma”	ise	bireylerin	yalnız	başına	
üstesinden	 gelemeyecekleri	 durumlar	 karşısında	
başkalarından	aldığı	destek	ve	katkıdır.	
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A)	ŞEHİR	

VE	SOSYAL	

YAŞAM	

“Yaşam	mekânı	olarak	

şehirler	sosyal	hayatın	

çok	hareketli	olduğu

	yerlerdir.”

							Şehirler,	sosyal	hayatın	çok	hareketli	olduğu	yerlerdir.	Şehirlerde	insanların	gündelik	yaşamlarını	

sürdürmelerini	kolaylaştıran	çok	çeşitli	yaşam	alanları	ve	kurumsal	yapılar	bulunmaktadır.	Sinema,	

tiyatro,	lokanta,	pastane,	müze,	galeri,	kütüphane,	ibadethane,	otel,	kahvehane,	park	gibi	yerler	sosyal	

yaşamın	canlı	olduğu	mekânlardır.	Bu	mekânlarda	 insanlar	yeme,	 içme,	 ibadet	etme,	eğlenme	gibi	

ihtiyaçlarını	 yerine	 getirirler.	 Bu	 yaşam	 alanları	 ve	 kurumlar	 bir	 şehrin	 kimliğini	 yansıtır.	

1.	Şehirlerde	farklı	sosyal	gruplar	vardır.
2.	Şehirlerde	insanlar	birbirinden	farklı	işlerde	çalışırlar.
3.	Şehir	yaşamını	düzenleyen	yazılı	ve	yazısız	kurallar	vardır.
4.	Şehirlerde	çok	çeşitli	kültürel	faaliyetler	yapılmaktadır.
5.	Şehir	yaşamında	eğitim	kurumları	yaygın	ve	çeşitlidir.
6.	Şehir	yaşamının	temelinde	ekonomik	etkinlikler	
					önemli	bir	yere	sahiptir.

Şehrin	sosyal	yaşamının	
özellikleri	şunlardır:



	 	 	 	 	 	 	 Sosyal	yardımlaşma	ve	dayanışma	bir	milleti,	
toplumu,	şehri	ayakta	tutan	önemli	unsurlardandır.	

	 	 	 	I�nsanlar	genellikle	sadece	ihtiyaçlarını	karşılamak	
için	birbirleri	ile	iletişim	kurmaktadır.	Bundan	dolayı	
insanlar	 arasındaki	 dayanışma	 ve	 yardımlaşma	
duygusu 	 aza lmaktad ı r.		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

				Bu	ihtiyacı	karşılamak	üzere	günümüzde	şehirlerde	
profesyonel	 biçimde	 çalışan	 hayır	 kurumları,	
dernekler,	 vakı�lar	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bireyler	 dinı̂,	
ahlaki,	 insani	 ilkelere	 dikkat	 ederek	 dayanışma	 ve	
yardımlaşma	 duygusunu	 şehir	 yaşamında	 tekrar	
canlandırabilirler.	 I� slam	 dini	 yardımlaşmaya,	
dayanışmaya	 ve	 komşuluk	 ilişkilerinin	 gelişmesine	
büy ük 	 önem	 vermişt ir. 	 Peygamberimiz 	 Hz .	
Muhammed'in	 “Komşusu	 açken	 tok	 yatan	 bizden	
değildir.”	hadisi	komşuluk	ilişkilerinin,	dayanışma	ve	
yardımlaşmanın	önemini	vurgulamaktadır.

						Bir	toplumun	huzuru,	mutluluğu,	geleceği	bireyler	
arasındaki	sosyal	dayanışma	ve	yardımlaşma	ruhuna	
bağlıdır.	 Bazen	 insanlar	 sosyal	 hayatta	 kendi	
gayretleriyle	 üstesinden	 gelemeyecekleri	 sorunlarla	
karşı	karşıya	kalabilirler.	Böyle	durumlarda	toplumsal	
dayanışma	 ve	 yardımlaşma	 içerisinde	 hareket	
edebilmek,	 “millet”	 olmanın	 bir	 gereğidir.	 Bu	
dayanışma,	 yardımlaşma	 ve	 birliktelik	 duygusunu	
birçok	 örnek	 olayda	 görmek	 mümkündür.	 O� rneğin	
deprem	 ve	 sel	 gibi	 doğal	 afetlerde	 insanların	
birbirlerine	 yardım	 etmesi	 bunun	 bir	 göstergesidir.	
Türk	 milleti	 1999'da	 Marmara'da,	 2011'de	 Van'da	
meydana	gelen	depremlerde	büyük	bir	yardımlaşma	
ve	dayanışma	örneği	göstermiştir.	Türk	milleti	sadece	
doğal	 afetler	 karşısında	 değil	 toplumsal	 olaylar	
karşısında	 da	 bu	 dayanışma	 ve	 yardımlaşmanın	 en	
güzel	örneğini	vermiştir.	O� rneğin	15	Temmuz	2016'da	
hain	darbe	girişimine	karşı	milletimizin	kahramanca	
mücadele	etmesi	bunun	bir	kanıtıdır.	
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“Sosyal yardımlaşma 

ve dayanışma bir milleti, 

toplumu, şehri ayakta 

tutan önemli 

unsurlardandır.”



	 	 	 Ben	Melike,	 ailemle	birlikte	4	katlı	 bir	 apartmanda	

yaşıyoruz.	Evimize	girerken	ayakkabılarımı	kapı	önünde	

bırakmamaya	 dikkat	 ederim.	 Televizyonun	 sesini	

komşularımızı	 rahatsız	 edecek	 şekilde	 açmam.	 Ayrıca	

çöplerimizi	kapı	önüne	koyarken	apartman	yönetimince	

belirlenen	 saatlere	 uymaya	 özen	 gösteririm.	 Toplu	

taşıma	 araçlarını	 kullanırken	 diğer	 yolcuları	 rahatsız	

etmemek	 için	 yüksek	 sesle	 konuşmam.	 Bu	 araçlarda	

engelli,	yaşlı,	hamile	veya	çocuklu	yolculara	yer	veririm.	

	 	 	 	 	 Sizler	 de	 günlük	 hayatınızda	 uyduğunuz	
kuralları	düşünerek	Melike'nin	söylediklerine	
neler	ekleyebilirsiniz?

	 	 	 	 	 	 	Medeni	kelimesi	 sözlükte	 “şehirleşmiş,	uygar”	anlamlarına	gelmektedir.	 Şehirler	çok	sayıda	
insanın	bir	arada	yaşadığı	yerlerdir.	Şehirde	belirli	bir	düzen	içerisinde,	karşılıklı	saygı	çerçevesinde	
bir	 yaşam	 sürdürülmesi	 gerekmektedir.	 Medeni	 bir	 yaşantı	 sürdürebilmek	 şehirde	 yaşamanın	
gereklerindendir.	Şehirde	yaşayan	insanlar,	şehir	hayatını	düzenleyen	görgü	ve	nezaket	kurallarına	
uymak	 durumundadır.	 Bu	 kurallar,	 insanların	 bir	 arada	 bulundukları	 her	 ortamda	 davranışlarını	
düzenler.	 Apartman,	 park,	 alışveriş	merkezi,	 ibadethane	 ve	 toplu	 taşıma	 araçları	 insanların	 toplu	
olarak	bulundukları	yerlerdendir.	Bu	mekânlarda	belirli	kurallara	uygun	davranmak	gerekir.	Çünkü	
şehirde	yaşayan	 insan,	 şehri	paylaştığı	diğer	 insanlara	karşı	 sorumludur.	Bu	 sorumluluk	görgü	ve	
nezaket	kurallarına	uymayı	gerektirir.		Bakın	bir	arkadaşımız	bu	kuralları	yaşamında	nasıl	uyguluyor:
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B)	MEDENİ	
YAŞANTININ	
GEREKLERİ

					“Medeni	insan,	medeni	yaşam”	
gibi	ifadeleri	mutlaka	

duymuşsunuzdur.	Bu	ifadelerde
	geçen	medeni	kelimesinin	

ne	anlama	geldiğini	
hiç	düşündünüz	mü?



	 	 	 	 	 	 I�lk	 Çağ	 düşünürlerinden	 Aristoteles	
(Aristo)	 “Bir	 şehir,	 farklı	 insanların	 yaşadığı	
mekânlardan	oluşur.	Benzer	insanlar	bir	şehir	
meydana	 getiremezler.” 	 demiştir. 	 Yani	
şehirlerde	farklı	özelliklere	sahip	birçok	insan	
yaşamaktadır.	Bu	farklılıklara	saygı	göstermeli,	
bu	 farklılığın	 şehrimizi	 zenginleştirdiğini	
unutmamalıyız.

	 	 	 I�badethaneler,	 insanların	 dinı̂	 inançlarının	
gerektirdiği	 şekilde	 ibadet	 ettikleri	 yerlerdir.	
I�badethanelere	giderken	temiz	ve	uygun	kıyafetler	
giymeliyiz. 	 I� badethanelerde	 yüksek	 sesle	
konuşmamalı , 	 ibadet	 edenlerin	 dikkatini	
dağıtacak	davranışlarda	bulunmamalıyız.

	 	 	Piknik	alanları	ve	parklarda	ağaçlara	ve	diğer	
bitkilere	 zarar	 vermemeliyiz.	 Diğer	 insanların	
rahatsız	olacağı	şekilde	müzik	dinlemek,	gürültü	
yapmak	 gibi	 davranışlardan	 kaçınmalıyız.	
Çöplerimizi	çöp	kutularına	atmalıyız.

	 	 	 	Katılacağımız	törenlerin	türüne	uygun	şekilde	
giyinmeli,	 sessizce	 töreni	 izlemeli,	 gerekiyorsa	
beğenimizi	alkış	gibi	davranışlarla	ifade	etmeliyiz.	
Törene	vaktinde	gitmeliyiz.	Tören	akışını	bozacak	
söz	ve	davranışlardan	kaçınmalıyız

Şimdi	şehir	yaşamında	uymamız	gereken	kuralları	inceleyelim.
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“	Bir	şehir	

farklı	insanların	

yaşadığı	mekânlarda	

oluşur.	Benzer	insanlar	

şehir	meydana	

getirmezler.”

Aristoteles 



							Alışverişte,	alacağımız	ürünü	seçerken	ra�ları	
ve	tezgâhı	dağıtımamalı,	görevlilere	karşı	nazik	
olmalıyız.	 Alışverişimiz	 bittikten	 sonra	 kasada	
sıraya	 girmeliyiz.	 Yaşlı,	 engelli,	 hamile	 ya	 da	
çocuklu	kimselere	öncelik	vermeliyiz.

	 	 	 S inema	 ve 	 t iyatro 	 g ibi 	 kü l t ür -sanat	
faal iyet lerinin	 gerçekleşt i ğ i 	 mekânlara	
zamanında 	 g i tmel i , 	 cep 	 te le fonumuzu	
kapatmalıyız.	 Gösteri	 sırasında	 diğer	 insanları	
rahats ı z 	 ed ic i 	 her 	 t ü r 	 davran ış lardan	
kaçınmalıyız.

		 Sabahın	ilerleyen	saatlerinde	caddeler	iyice		 	 	 	 	 	
kalabalıklaşıyor.	Herkes	bir	yerlere	koşuşturuyor.

Yetişkinler	 işe	gitmek	 için	yola	 çıkmış,	 çocuklar	
ise	okullarına	gidiyor.	 Şehirde	pek	çok	okul	var,	
tabii	 pek	 çok	 da	 öğrenci.	 Caddeler	 otobüs	 ve	
arabalarla	doldu.	Neyse	ki	bir	yere	ulaşmak	için	
kullanabileceğimiz	 pek	 çok	 ulaşım	 aracı	 var:	
otobüs,	metro,	tren...	I�ki	araba	köşede	çarpışmış	
ve	 iki	 caddeyi	 de	 tıkamış.	 Araç	 kuyruğu	 uzayıp	
g i d e r k e n 	 i n s a n l a r 	 i ş l e r i n e 	 v a k t i n d e	
ulaşamayacakları	için	kaygılı.
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	 	 	 	 	Sabahın	erken	saatleri…	 	Şehir	sakinlerinin	
çoğu	 uyurken	 bazıları	 çalışmaya	 başlamış	 bile.	
Temizlik	 işçileri	 caddeleri	 süpürüyor,	 ardından	
araçla	caddeler	yıkanıyor.	Fırıncılar	çoktan	ekmek	
pişirmeye	başlamışlar.	Bazıları	 ise	daha	evlerine	
gitmemiş	 bile.	 Hastanedeki	 nöbetinden	 dönen	
doktor,	 güvenlik	 görevlileri	 ve	 daha	 birkaç	 kişi	
hâlâ	dışarıda.

ŞEHİRDE	SIRADAN	
BİR	GÜN

C)	ŞEHRİN	
FIRSATLARI	
VE	RİSKLERİ



	 	 	 	 Pazarcılar	 tezgâhlarını	 kuruyor.	

Dükkânlar	birer	birer	açılıp	müşteriler	için	

hazırlanıyor.	 Şehirde	 ne	 çok	 dükkân	 var.	

Ş eh r i n 	 h emen 	 ç ı k ı ş ı nda 	 ye r 	 a l a n	

fabrikaların	 bacalarından	 dumanlar	

tütmeye	başladı	bile.	Bu	dumana	araçların	

yaydığı	 egzoz	 gazları	 da	 eklenince	 bazen	

gökyüzü	 gri	 bir	 bulutla	 kaplanıyor.	 Müze	

ziyaretçilere	açıldı.	O� ğretmenleriyle	birlikte	

bir	 grup	 öğrenci,	 müzenin	 önünde	 içeri	

girmek	için	bekliyor.

	 	 	 	 	 	 	 Yol	 çalışması	 yapan	 işçiler	kazı	

yaparken	bir	su	borusunu	patlatmışlar.	

Etrafa	 yayılan	 su,	 bir	 aracın	 kayarak	

kaldırıma	 çıkmasına	 neden	 oluyor.	

K a l d ı r ımda 	 y ü r ü ye n 	 b i r 	 g e n ç	

yaralanıyor.	 Hemen	 bir	 ambulans	

çağrılıyor.	 Neyse	 ki	 şehirde	 pek	 çok	

hastane	 var.	 Ambulans	 yaralıyı	 alarak	

en	yakın	hastaneye	götürüyor.
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	 	 	 	 	O� ğlen	oldu.	Herkes	yemek	yemek	 için	
hazırlanıyor.	O� ğrenciler	öğlen	tatilinde	okul	
bahçesini	 dolduruyor.	 O�is	 çalışanları	
caddedeki 	 lokantalarda 	 karınlar ını	
doyuracakları	 bir	 yer	 arayışında.	 	 Ancak	
hava	 bozuyor. 	 I� lk 	 yağmur	 damlaları	
düşerken	insanlar	şemsiyelerini	açıyor	ya	da	
kapalı	 alanlara	 kaçıyor.	 Pazarda	 alışveriş	
sırasında	 çantasını	 kaybeden	 bir	 kadın	
çevresindekilerden	 yardım	 istiyor.	 Polis	
çağırılıyor.



Okuduğunuz	

metinde	şehrin	hangi	

fırsat	ve	risklerinden	

söz	edilmiştir?	

Bunlara	başka	neler	

ekleyebilirsiniz?
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				O� ğleden	sonra	yağmur	şiddetini	artırdı.	Şiddetli	rüzgâr,	
şemsiyenin	altındaki	 insanların	bile	 ıslanmasına	neden	
oluyor.	Okuldaki	son	ders	bitti.	Okul	çıkışı	parktaki	spor	
sahasında	maç	yapmak	için	sözleşen	öğrenciler	koşarak	
evlerine	 gidiyor.	 Pazarcılar	 tezgâhlarını	 toplamak	
zorunda	kaldı.	Akşamüzeri	yağmur	şiddetini	iyice	artırdı.	
Sokaklar	 su	 altında	 kaldı.	 I�nsanlar	 su	 birikintisi	 içinde	
karşıdan	 karşıya	 geçmekte	 zorlanıyor,	 çöplerle	 tıkanan	
mazgalları	belediye	işçileri	açmaya	çalışıyor.

	 	 	Bir	müddet	sonra	sokaklardan	sanki	dereler	akıyor,	önüne	
gelen	her	şeyi	sürüklüyor.	Bir	mağazaya	sığınan	yaşlı	kadın	
''Her	 yer	 betonla	 kaplandı.	 Suyu	 emecek	 toprak	 kalmazsa	
böyle	olur.''	diye	söyleniyor.	Yağmur	durdu	ve	şehre	karanlık	
çöktü.	 Dükkânlar	 birer	 birer	 kapanıyor,	 çalışanlar	 toplu	
taşıma	 araçlarına	 binmek	 için	 duraklara	 doğru	 ilerliyor.	
Tiyatroya	 giden	 seyirciler	 yerlerine	 oturmuş,	 oyunun	
başlamasını	 bekliyorlar.	 Sanat	 galerisindeki	 resim	 kursu	
başlamış	bile.
					Karanlıkta	evlerine	dönmeye	çalışan	insanlar,		dikkatli	bir	
şekilde	 yürüyorlar.	 Tenha	 sokaklardan	 geçerken	 her	 gün	
gazetelerde	 okudukları	 tehlikelere	 karşı	 uyanık	 olmaları	
gerektiğini	hatırlıyorlar.

	 	 	 	 	 	 	 Günümüzde	 dünya	 nüfusunun	 %54'ü	 şehirlerde	 yaşamaktadır.	 Büyük	
şehirlerdeki	 iş	 imkânlarının	 fazlalığı,	 kırsal	 bölgelere	 oranla	 yaşam	 kalitesinin	
yüksek	 oluşu	 insanları	 şehirde	 yaşamaya	 yönlendiren	 unsurlardan	 bazılarıdır.	
Bunun	 yanında	 sağlık	 hizmetlerinden	 faydalanabilme,	 devletin	 ve	 belediyelerin	
sağladığı	 hizmetlere	 erişimin	kolay	oluşu,	 çocuklara	daha	 iyi	 eğitim	 sunma	gibi	
nedenler	 sebebiyle	 insanların	 birçoğu	 şehirlerde	 yaşamayı	 tercih	 etmektedir.	
Bütün	 bunlar,	 insanların	 gözünde	 şehirleri	 daha	 önemli	 hâle	 getirmektedir																																													

.
	 	 	 	 	 	 	 Şehirler,	 insanlara	 birçok	 imkân	 sunmaktadır.	 Bu	 da	 şehirlere	 olan	 ilgiyi	
artırmaktadır.	Fakat	çok	sayıda	insanın	bir	arada	yaşaması	ve	plansız	şehirleşme,	
birçok	 sorunu	da	ortaya	 çıkarmaktadır.	 Bu	 sorunlardan	bazıları;	 doğal	 afetlerle	
başa	 çıkamama,	 çevre	 kirliliği,	 tra�ik	 sorunu,	 şehre	 uyum	problemleri	 ve	 çeşitli	
suçlarla	karşılaşmadır.	Bunlarla	baş	edebilmemizin	en	güzel	yolu	şehirde	yaşarken	
karşılaşabileceğimiz	 sorunların	 farkında	 olmaktır.	 Aynı	 zamanda	 bu	 sorunlara	
kişisel	ve	toplumsal	olarak	nasıl	çözümler	üretebileceğimiz	üzerine	düşünmektir.



Eğitim Fırsatları 

• Şehirler, okul öncesi eğitimden 
yükseköğretime kadar insanların 
isteklerine ve yeteneklerine göre 
birçok farklı eğitim kurumuna 
erişme imkânı sunar (meslek liseleri, 
güzel sanatlar lisesi, sınavla öğrenci 
alan liseler, özel okullar, 
üniversiteler). 
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, 
kütüphane, atölye, laboratuvar gibi 
imkânlar kırsal bölgelerdeki eğitim 
kurumlarına göre daha fazladır. 
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre 
çeşitli kurs, sosyal ve sportif 
faaliyetlere katılma imkânı vardır. 
• Eğitimle alakalı konferans, 
seminer, sempozyum gibi etkinlikler 
de şehir merkezlerinde 
gerçekleştirilmektedir. 

Sağlık Fırsatları
 

 

•
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Ç)	ŞEHRİN	

FIRSATLARI

VE	RİSKLERİ	

Eğitim Fırsatları

İş Fırsatları

Sanat, Spor Fırsatları 
ve Sosyokültürel Fırsatlar

Ulaşım Fırsatları

Sağlık Fırsatları 

	 	 	 Şeh i r 	 has tane ler i , 	 a raş t ı rma	
hastaneleri , 	 t ıp	 fakülteleri 	 şehir	
merkezlerindedir.

	 	 	 Şehir	 merkezlerinde	 evde	 bakım	
hizmetlerine	ulaşılabilir.

	 	 	 Şehir	 merkezlerinde	 donanımlı	
hastaneler	bulunmaktadır.

•

•



Ulaşım Fırsatları

Sanat, Spor Fırsatları ve 
Sosyokültürel Fırsatlar

İş Fırsatları
 

• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler 
şehir merkezlerine daha yakındır. 
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri 
genellikle şehir merkezlerindedir. 
• Ticari faaliyetler daha çok şehir 
merkezlerinde yürütülmektedir. 
• Birçok meslek alanı, şehir 
merkezinde faaliyet göstermekte ve 
insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir. 

 

• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir 
merkezlerindedir. 
• Şehir merkezlerinde her branştan spor 
kulüplerine katılabilme imkânı vardır. 
• Spor müsabakalarını izleyebilme 
imkânı vardır. 
• Sivil toplum kuruluşları şehir 
merkezlerinde bulunmaktadır. 
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar 
daha çok şehir merkezlerindedir. 

 
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha 
yaygın kullanılmaktadır. 
• Şehir merkezi ve çevresinde kara 
yolları oldukça gelişmiştir. 
• Şehir merkezlerinin ulusal ve 
uluslararası ulaşımı kolaydır. 
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	 	 	 Deprem,	 sel,	 heyelan	 gibi	 doğal	 afetler	 insanların	 kontrolü	 dışında	 gerçekleşir.	 Afetler	 gerekli	
önlemler	alınmadığı	takdirde	can	ve	mal	kayıplarına	yol	açar.	Şehirlerde	nüfus	fazla	olduğundan	daha	
fazla	 zarara	 neden	 olan	 afetler,	 çoğunlukla	 kısa	 sürelerde	 gerçekleşir.	 Doğal	 afetleri	 önlemek	
insanoğlunun	elinde	olan	bir	durum	değildir.	Fakat	insanlar	doğal	afetlere	karşı	bazı	önlemler	alarak	
can	ve	mal	kayıplarını	önleyebilir	veya	azaltabilir.
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						Şehir,	fırsatlar	sunduğu	kadar	bazı	
riskler	de	içerir.	Deprem,	sel,	tra�ik	
kazaları,	çevre	kirliliği	gibi	riskler	
şehirlerde	de	karşılaşabileceğimiz
risklerden	bazılarıdır.
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	 	 	 	 	 	U� lkemizde	engelli	yurttaşlarımız	toplumun	önemli	bir	bölümünü	oluşturmaktadır.	Engelli	bireyler	

özel	mekânlarını	belli	bir	oranda	kendi	ihtiyaçları	doğrultusunda	düzenlemektedir.	Ancak	yaşadıkları	

mekândan	dışarıya	adım	attıklarında,	kentsel/kamusal	mekânlara	ulaşabilme	ve	bu	mekânları	rahat	bir	

şekilde	kullanabilmede	birçok	sorunla	karşılaşmaktadır.

	 	 	 	 	 	 	Onların	kentsel	yaşama	katılım	alanındaki	ihtiyaçları,	engelli	olmayan	yurttaşlarımızla	aynıdır.	Bu	

nedenle	tüm	yurttaşların	kent	mekânlarına	ulaşmasını	sağlamak	çok	önemlidir.	Engelli	bireyler	de	bir	

başkasının	yardımına	ihtiyaç	duymadan	işe,	okula,	alışverişe,	spor	alanlarına,	parklara,	ibadethanelere	

kolaylıkla	 gidebilmelidir.	 Bunun	 için	 öncelikle	 ulaşım	 olmak	 üzere	 şehirlerin	 altyapılarının	

düzenlenmesi	gerekir.	Bunu	sağlamak	en	başta	belediyelerin	görevidir.

Mert’in	sorusuna	
ne	cevap	verirsiniz	?
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D)	ENGELSİZ	
YAŞAM

           “Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece 
bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir 
tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, 
konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel 
engeli olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor 
musunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü etrafta çok 
fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”



Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

	 	 	 	 	 Şehirlerin	 mimari	 planlanmasının	 temel	 amacı,	 kullanıcıların	 ihtiyaçlarını	 tam	 anlamıyla	
karşılamaktır.	Kısaca	tasarımın	merkezinde	kullanıcı	vardır.	Fiziksel	mekânlar	söz	konusu	olduğunda	
kullanıcı	pro�ili	çok	çeşitli	ve	değişkendir.	Yaşlılar,	kalıcı	ve	geçici	engelliler,	hamileler	de	bu	kullanıcı	
kitlesi	 dâhilindedir.	 Toplumdaki	 tüm	 bireyler	 için	 �iziksel	 yeterlilik	 geçici	 bir	 durumdur.	 Engelsiz	
yaşam	 alanına	 yalnızca	 engelli	 bireyler	 ihtiyaç	 duymaz.	 Herkes	 yaşamının	 bir	 bölümünde	 bazı	
kısıtlılıklarla	yaşamak	durumunda	kalabilir.	Bir	çocuğun,	bir	hamilenin	ya	da	kol	veya	bacağı	kırılmış	
bir	kişinin,	çocuk	arabasıyla	çocuğunu	gezdiren	bir	ebeveynin,	yaşlı	bir	kişinin	hareket	kabiliyetleri	bu	
kısıtlılıklara	örnek	gösterilebilir.
							Engelli	bireylere	engelsiz	bir	şehir	hayatı	sunmak	onların	kendilerini	gerçekleştirmelerine	imkân	
tanıyarak	daha	kaliteli	bir	yaşam	sürdürmelerini	sağlayacaktır.	I�stediği	zaman,	istediği	saatte,	dışarıda	
kimseye	muhtaç	olmadan	dolaşabilmek,	alışverişini	yapıp	bir	çay	bahçesinde	çay	yudumlayabilmek,	
yeni	çıkan	bir	�ilmi	akranlarıyla	birlikte	sinemada	izleyebilmek,	ibadetlerini	yerine	getirmek	vb.	hiçbir	
zaman	sorun	olmamalıdır.	Engelli	birey	bütün	bunları	özgürce	yapabilmelidir.	 	Bunun	için	öncelikle	
ulaşım	olmak	üzere	şehirlerin	altyapılarının	düzenlenmesi	gerekir.	

						Kaldırımlar	yüksek	olmamalı,	genişlikleri	bir	tekerlekli	sandalye	veya	bebek	arabası	gibi	araçların	
sığacağı	 boyutta	 olmalıdır.	 Kaldırımdaki	 rampalar	 bu	 araçların	 iniş	 çıkışlarını	 kolaylaştıracak	
genişlikte	ve	eğimde	olmalıdır.	Yaya	kaldırımında	güzergâhın	görme	engelliler	tarafından	baston	ile	
kolaylıkla	algılanmasını	sağlayıcı,	hissedilebilir	yüzeylerden	oluşan	kılavuz	izler	olmalıdır.

							Engelli	vatandaşların	güvenli	bir	şekilde	kullanabileceği	görsel	ve	sesli	uyarı	sistemleri	olmalıdır.	

						Toplu	taşıma	araçlarındaki	rampa	sistemi	sayesinde	bebek	arabasıyla	ya	da	engelli	aracıyla	ulaşım	
araçlarına	rahatça	binilebilmelidir.

							U� st	geçitlerde	bedensel	engellilerin	kullanabilmesi	için	asansörler	bulunmalıdır.

						Engellilerin	spor	ve	eğlence	amaçlı	faaliyetlerde	bulunmaları	için	plaj,	spor	salonu,	sinema,	tiyatro	
gibi	yerlerde	gerekli	düzenlemeler	yapılmalıdır.
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E)	ŞEHİRDEKİ	
DİĞER	

CANLILAR

				Şehir	sadece	insanlardan,	

binalardan,	yollardan	ve	

araçlardan	oluşmaz.	Ağaçları,	

çiçekleri,	insanları	ve	

hayvanlarıyla	bir	bütündür.

	 	 	 Şehirde	 insanlar	 kadar	 diğer	 canlıların	 da	 yaşama	 hakkı	
vardır.	 Bu	 yüzden	 insan,	 diğer	 canlıların	 da	 haklarını	
gözetmeli;	onlara	karşı	merhametli	ve	duyarlı	olmalıdır.	Diğer	
canlılara	 karşı	 duyarlı	 olmak,	 yaşadığımız	 çevrenin	 doğal	
koşullarının	ve	çeşitliliğinin	korunmasıyla	mümkündür.	Bilim	
insanları,	 insan	 hayatının	 devamı	 için	 doğadaki	 çeşitliliğin	
sürdürülmesi	 gerektiğini	 vurgulamaktadır.	 Bu	 nedenle,	
şehrimizde	 yaşayan	 diğer	 canlıları	 da	 düşünerek	 hareket	
etmeliyiz.
							Hem	tarihte	hem	de	günümüzde	insanların	doğaya	ve	diğer	
canlılara	karşı	duyarlılıklarının	birçok	örneği	vardır.	Sakarya	
Büyükşehir	 Belediyesi,	 Ari�iye	 ilçesinde	 gerçekleştirdiği	 yol	
yapımı	sırasında	270	yaşındaki	çınar	ağacına	zarar	vermemek	
için	yol	projesini	değiştirmiştir.	 I�zmir	Büyükşehir	Belediyesi	
de	aralarında	yüz	yıllık	çınarların	bulunduğu	50	ağacı	koruma	
altına	 alarak	 bu	 ağaçların	 bakımını	 yapmıştır.	 U� lkemizin	
birçok	 şehrinde	hayvan	barınakları	 kurulmuştur.	Bu	 sayede	
sokak	 hayvanlarının	 bakım,	 barınma	 ve	 sağlık	 hizmetleri	
karşılanmaktadır.	
	 	 	 	 	 	Atalarımız	sıcak	günlerde	kuşların	su	içmesi,	kanadı	kırık	
leyleklerin	tedavisi,	dağda	aç	kalan	kurtlara	et	verilmesi,	sokak	
köpeklerine	yiyecek	temini,	yaralı	atların	 	iyileştirilmesi	için	
vakı�lar	 kurmuşlardır.	 Ayrıca	 cami,	 medrese,	 saray	 gibi	
binaların	 güneş	 alan	 ve	 rüzgâr	 vurmayan	 cephelerinde,	
insanların	ulaşamayacağı	yükseklikte	kuş	evleri	yapmışlardır.



	 	 	 	 1930	 yılında	 Ulu	 O� nder	 Atatürk	 Yalova'da	

köşkün	 çatısına	 zarar	 verdiği	 için	 çınar	 ağacının	

dallarının	 kesilmesine	 razı	 olmamıştır.	 Ağacın	

dallarının	 kesilmesinin	 yerine	 binanın	 tramvay	

rayları 	 üzerinde	 biraz	 i leriye	 al ınmasını	

emretmiştir.	 Bu	 olaydan	 dolayı	 günümüzde	 bu	

köşk	''Yürüyen	Köşk''	olarak	anılmaktadır.

Şehir;	 tabiattan,	 yeşilden,	 maviden,	 şe�kat	 ve	

duyarlılıklardan	yoksunluk	demek	değildir.	Aksine	

şehir; 	 güzelli ğ in, 	 şe�katin	 ve	 duyarlıl ı ğ ın	

sembolüdür.	 Atalarımızın	 yüzyıllarca	 sergilediği	

duyarlılığı	 ve	 şe�kati	 biz	 de	 şehrimizdeki	 diğer	

canlılara	 karşı	 göstermeliyiz.	 Aşağıda	 bu	 konuda	

neler	 yapabileceğimiz	 ile	 ilgili	 birkaç	 örnek	

uygu lama 	 okuyacaks ın ı z 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	.
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Siz	de	çevrenizde	

gördüğünüz	

veya	yaptığınız	

uygulamaları	

söyleyiniz.

Yürüyen Köşk

						Kamuya	açık	parklar,	bahçeler	ve	ağaçlıklı	yollar	bizim	için	sadece	bir	hava	değişikliği	
anlamına	gelmez,	bunlar	şehrin	ve	şehir	sakinlerinin	ciğerleridir	adeta.	Buradaki	bitki	ve	
hayvanları	korumalı,	onlara	zarar	vermemeliyiz
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	 	 	 Kuşların	 ulaşabileceği	 yerlere	 yiyecek	 ve	 su	
bırakabiliriz.	Kuşlar	bunları	fark	edip	yiyecek	ve	o	
yere	tekrar	gelecektir.

						Basit	malzemeler	kullanarak	yapacağımız	kedi	
ve	köpek	evleri	ile	onların	soğuktan	korunmasına	
biraz	 olsun	 yardımcı	 olabiliriz.	 Yattıkları	 yerin	
biraz	daha	sıcak	olması	için	evde	kullanmadığımız	
battaniyeleri	 içine	 yerleştirerek	 ya	 da	 dışına	
sararak	onlar	için	daha	sıcak	bir	yuva	yapabiliriz.

	 	 	 Soğukta	 kedilerin	 6,	 köpeklerin	 17	 saat	 aç	
kalırlarsa	donarak	öldüklerini	biliyor	muydunuz?	
Onların	 vücut	 sistemleri	 yemek	 yiyerek	 ısı	
salgılayabiliyor.	 Boşalan	 yoğurt	 kapları	 bu
iş	 için	 en	 ideal	 parçalar.	 Kedi	 ve	 köpeklerin	
ulaşabileceği	yerlere	artan	yiyecekleri	ve	biraz	su	
bırakarak	birçok	canlının	hayatını	kurtarabiliriz.
	
	 	 	 	Yaralı	ve	hasta	olduğunu	düşündüğümüz	bir	
hayvan	 gördüğümüzde	 yetkililere	 bildirmeliyiz.	
Belediyeler	 	 yaralı	 hayvanları	 alıp	 tedavi	
etmektedir

U� lkemizde	hayvanlara	iyi	ve	

uygun	muamele	edilmesini;	

hayvanların	rahat	yaşamalarını,	

onların	en	iyi	şekilde	korunmalarını;	

her	türlü	mağduriyetlerinin	önlenmesini	

sağlamak	amacıyla	5199	sayılı	

Hayvanları	Koruma	Kanunu	çıkarılmıştır.	

Bu	kanuna	aykırı	davranmanın	suç	

olduğunu	ve	bu	suçu	işleyenlerin	

cezalandırıldığını	biliyor	muydunuz?



Merhabalar

Benim adım GEZGİN

Haydi o zaman 

hazır mısınızzzz ?

Merhabalar 

Ben de BİLGİN

Bulunduğumuz coğrafyanın insanlarımız üzerindeki

etkilerinin farkında mıyız?

Peki, ilimizde meydana gelebilecek 

doğal afetleri biliyor muyuz?

İlimiz nüfusu hakkında neler

biliyoruz?

İlimizin yönetim yapısını 

sende merak ediyor musun?

Oooo ne çok soru var.

Haydi, gel!

Bir an önce bunları öğrenmeye

 başlamalıyız.



ÜNİTE	3		

ŞEHRİMİ	TANIYORUM	

Evet	sevgili	arkadaşlar	bu	ünitede	,

konularını	göreceğiz.

İlimizn	Konumu	ve	Komşuları

İlimizin	Fiziki	Özellikleri

İnsan	ve	Doğa	Etkileşimi

İlimizin	Beşeri	Özellikleri

İlimizde	Karşılaşılabilecek	Doğal	Afetler

İlimizin	İdari	Yapısı	ile	İlçe	ve	Beldeleri

Şehrimizin	Tarihçesi

Şehrimizin	Komşu	ve	Kardeş	Şehirleri
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PEHLİVANKÖY

BABAESKİ

LÜLEBURGAZ

VİZE
PINARHİSAR

Kırklareli	
Ülkemizin	
Neresinde?

MERKEZ
DEMİRKÖY

KOFÇAZ

Kırklareli,	Türkiye'nin	kuzeybatısında,	Marmara	Bölgesi'nin	
Trakya	 kesiminde	 yer	 alır.	 Kuzeyinde	 Bulgaristan;	 doğusunda	
Karadeniz,	güneyinde	Tekirdağ,	batısında	ise	Edirne	bulunmaktadır.	
Aynı	zamanda	Kırklareli,	Türkiye'nin	Avrupa'ya	açılan	kapılarından	
biridir.	Yüzölçümü	6650	km²	olup	il	merkezinin	denizden	yüksekliği	
203	metredir.	

Devlet	Sınırı

İlçe	Sınırı

İl	Sınırı

Deniz	Sınırı

İl	Merkezi

İlçe	Merkezi

A)	İLİMİN	
KONUMU	

VE
KOMŞULARI

Harita	3.1	Kırklareli	Siyasi	Haritası	

Harita	3.2:	Türkiye	Haritası
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B)	İLİMİN	

FİZİKİ	

ÖZELLİKLERİ	
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I�limizde	toprakların	yarıya	yakını	dağlarla	kaplıdır.	Vize,	Demirköy,	Kofçaz	ve	Pınarhisar'ın	bir	
kısmı	dağlıktır.	Kırklareli'nin	belli	başlı	dağları,	kuzeybatı-güneydoğu	doğrultusunda	uzanan	Yıldız	
(Istranca)	Dağları'dır.	Bu	dağlar	ülkemizin	en	yaşlı	sıra	dağlarındandır.	Yıldız	Dağları'nın	en	yüksek	
tepesi,	Evciler	köyü	yakınında	bulunan	Mahya	Tepesi'dir.	Mahya	Tepesi'nin	yüksekliği	1031	metredir.

Ülkemizin	en	yüksek	dağını	araştırarak	
yükseltisini	Yıldız	Dağları'nın	yükseltisi	
ile	karşılaştırınız.

YER	ŞEKİLLERİ

Dağlar,	çevresine	göre	
yüksekte	kalan	yer	

şekilleridir.

Dünyanın	en	yüksek	dağını	araştırarak	
yükseltisini	Yıldız	Dağları'nın	
yükseltisi	ile	karşılaştırınız.	

Devlet	Sınırı

Deniz	Sınırı

İl	Merkezi

Göl

Harita	3.3:	Kırklareli	Fiziki	Haritası
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ERGENE	BÖLÜMÜ

YILDIZ	BÖLÜMÜ

Mert	GölüKayalıköy
Barajı
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Yıldız	Dağları
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PLATOLARIMIZ
Akarsular	tarafından	derince	yarılmış	
ve	çevresine	göre	yüksekte	kalmış	geniş	
düzlüklere	plato	denir.	

	 	 	 	 	 	 	Yıldız	Dağları,	kuzeyde	Karadeniz'e	dökülen,	güneyde	Ergene	Ovası'na	inen	akarsularla	derin	
olarak	parçalanmıştır.	Bu	nedenle	 ilimizde	plato	alanları	da	dağlık	alanlar	kadar	geniş	yer	kaplar.	
Platolarımız	 kuzey	 ve	 güney	 platoları	 olmak	 üzere	 ikiye	 ayrılır.	 Kuzeydeki	 platolar	 Demirköy	 ve	
Limanköy	Platoları'dır.	Güney	platoları	ise	Ergene	Ovası	ile	Yıldız	Dağları	arasındaki	yöreyi	kaplar.	

Ovalar,	çevresine	göre	alçakta	kalmış	
ve	çoğunlukla	alüvyonla	örtülü	geniş	
düzlüklerdir.	

I�limizin	 hemen	 hemen	 bütün	 ovaları	 ilimiz	 topraklarının	 güney	 kesiminde	 toplanmıştır.	
Kırklareli,	Vize,	Çakıllı,	Pınarhisar,	Pehlivanköy,	Babaeski,	Lüleburgaz	yörelerini	kaplayan	bu	ovaların	
tümüne	“Ergene	Ovası”	denir.

OVALARIMIZ
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Yağmur	 suları,	 eriyen	 kar	 suları	
ya	da	 kaynak	 suyuyla	beslenen;	 belirli	
bir	 yatak	 boyunca	 sürekli	 veya	 zaman	
zaman	akan	sulara	akarsu	denir.

I�limiz,	yer	altı	ve	yer	üstü	su	kaynakları	bakımından	zengindir.	I�limizdeki	akarsuların	hepsi	açık	
havzalıdır.	Yani	bu	akarsular,	açık	denizlere	dökülmektedir.	

	 Havza,	 akarsuların	 bütün	 kollarıyla	
birlikte	sularını	topladığı	alana	denir.

Ergene	Nehri,	ilimizin	en	önemli	akarsuyudur.	Paşaköy	Deresi,	Lüleburgaz	Deresi,	Babaeski	
Deresi	(Şeytandere),	Teke	Deresi	(I�nece	Deresi)	ve	Soğucak	Deresi;	Ergene	Nehri'ne	karışarak	Ege	
Denizi'ne	 dökülür.	 Derin	 Geçit	 Deresi,	 Bulanık	 Dere,	 Pabuçdere,	 Kazandere	 ve	 Rezve	 Deresi	 ise	
Karadeniz'e	dökülür.
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GÖLLERİMİZ
Karalar	 içindeki	 çukurluklarda	
biriken	 durgun	 su	 kütlelerine	 göl	
denir.

Kırklareli'deki	 göller	 Demirköy	 ve	 I�ğneada	
civarında	 toplanmıştır.	 Doğal	 oluşumlu	 göllerimiz;	
Erikli	Gölü,	Deniz	Gölü,	Mert	Gölü,	Saka	Gölü,	Hamam	
Gölü	ve	Pedina	Gölü'dür.	 I�nsanlar	 tarafından	çeşitli	
amaçlarla	oluşturulan	yapay	göller	de	vardır.	Başlıca	
yapay	göllerimiz;	Yancıklar,	Bayramdere,	Deveçatağı	
ve	 Ceylanköy	 göletleri	 ile	 Kırklareli,	 Armağan	 ve	
Kayalı	baraj	gölleridir.

Baraj	göllerinin	yapılış	amaçlarını	
araştırarak	arkadaşlarınızla	paylaşınız.
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Denizden	 esen	 rüzgârların	 oluşturduğu	
şiddetli	dalgalar,	kıyıların	alt	kısımlarını	
sürekli	 oyarak	 falezleri	 yani	 uçurumlu	
kıyıları	meydana	getirmiştir.	

I�limizin	doğusunda	Karadeniz	yer	almaktadır.	Karadeniz'deki	tuzluluk	oranı	Ege	ve	Akdeniz'e	
göre	 düşüktür.	 Bu	durum	Karadeniz'e	 dökülen	 akarsuların	 bol	miktarda	 tatlı	 su	 taşımasından	 ve	
yağışların	da	 fazla	olmasından	kaynaklanır.	Tuzluluğun	az	olması,	 suların	donmasını	kolaylaştırır.	
Kışların	şiddetli	olduğu	yıllarda	I�ğneada	kıyıları	boyunca	deniz	donar.	
												I�ğneada	ve	Limanköy	arasında	yüksek	falezli	kıyılar	yer	almaktadır.	

Mağaralar,	kolay	aşınabilen	taşlardan	
olan	 kireçtaşının,	 yer	 altı	 suları	 ile	
aşınması	 sonucunda	 meydana	 gelen	
yer	altı	boşluklarıdır.

DENİZLERİMİZ

MAĞARALARIMIZ
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I�limizde,	 Demirköy	 ilçesine	 bağlı	 Sarpdere	 köyünün	 sınırları	 içerisinde	 Dupnisa	 Mağarası	
bulunur.	Gelişim	özellikleri	birbirinden	farklı	üç	mağaradan	oluşan	Dupnisa	Mağara	sisteminin	toplam	
uzunluğu	2750	metredir.	

Mağaraya	üç	güzergâhtan	gidilebilir:

	 Kırklareli-Dereköy-Sarpdere	

	 Kırklareli-Üsküp-Çukurpınar-Sarpdere	

	 Vize-Poyralı-Demirköy-Balaban-Sarpdere

Trakya'nın	 en	 uzun	 ikinci	 mağarası	 olan	
Dupnisa	 Mağarası'nın	 dev	 sarkıt,	 dikit	 ve	
sütunlarla	kaplı	olan	bölümleri	2003	yılında	
turizme	açılmıştır.	450	metrelik	bu	bölümde	
yürüyüş	iskelesi	ve	aydınlatma	vardır.	İçinde	
yer	altı	nehri	ve	derin	göllerin	de	bulunduğu	
bu	bölümler,	macera	severler	ve	doğa	sporu	
tutkunları	 için	 çok	 elverişlidir.	 Dupnisa	
Mağarası,	turizme	açıldığı	tarihten	bu	yana	
her	 yıl	 on	 binlerce	 kişi	 tarafından	 ziyaret	
edilmektedir.
Dupnisa	 Mağarası	 önemli	 bir	 yer	 altı	
habitatıdır.	 Mağarada	 11	 yarasa	 türü	 ile	
184	mağara	 omurgasızı	 yaşamaktadır.	 Bu	
özelliği	ile	Dupnisa	Mağarası	önemli	bir	yer	
altı	habitatıdır.

I�limizde	bulunan	diğer	mağaralar;	Vize	sınırları	içindeki	Bağlar	Mağarası,	Kıyıköy	Mağarası,	
Yenesu	Mağarası,	Demirköy'de	bulunan	Bezirgân	Mağarası	ve	Mermer	Mağarası	 ile	merkez	ilçede	
bulunan	Yeşillik	Mağarası'dır.
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İlimizde	yer	alan	yeryüzü	şekillerini		ilgili	

yerlere	yazalım.	

	

OVALARIMIZ	

PLATOLARIMIZ	 NEHİRLERİMİZ	 MAĞARALARIMIZ	

DENİZLERİMİZ	 GÖLLERİMİZ	 AKARSULARIMIZ	
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Evet	arkadaşlar	haydi	hep	birlikte	etkinliğimizi	yapalım.
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I�limizin	iklim	özellikleri	yörelere	göre	farklılıklar	gösterir.	Yıldız	Dağları'nın	Karadeniz'e	dönük	
kesimlerinde	Karadeniz	iklimi	görülür.	Bu	kesimde	yer	alan	Demirköy	ve	Vize'de	yazlar	serin,	kışlar	
ılık	 ve	 yağışlıdır.	 Buna	 karşılık	 denizden	 uzak	 iç	 kesimlerde	 ise	 karasal	 iklim	 görülür.	 Kırklareli,	
Babaeski,	Pınarhisar,	Pehlivanköy,	Lüleburgaz	ve	Kofçaz'da	yazların	sıcak;	kışların	soğuk	ve	zaman	
zaman	kar	yağışlı	geçtiği	karasal	iklim	etkili	olur.	I�limizde	yağış	miktarı	batıdan	doğuya	ve	güneyden	
kuzeye	doğru	gidildikçe	çoğalmaktadır.	Bunun	nedeni	Yıldız	Dağları	kesiminde	yükseltinin	artmasıdır.

Kırklareli	 genelinde	 iki	 çeşit	 iklim	 tipinin	görülmesi,	 tarım	 ürünlerinin,	bitki	 örtüsünün	ve	
konut	yapımında	kullanılan	doğal	malzemelerin	de	çeşitli	olmasına	imkân	sağlamıştır.

Yüzyıllar	öncesinde	insanların	“zamane	
kışları”	dedikleri	şiddetli	kışlardan	biri	
1657	 yılında	 yaşanmıştır.	O	 yıl	 Trakya	
ve	Kırklareli'de	kar	kalınlığı	 5	metreyi	
geçmiştir.

Halk	 arasında	Mart	 ayının	 havasına	
güvenilemeyeceği	 inancı	 yaygındır.	
“Mart	kapıdan	baktırır,	kazma	kürek	
yaktırır.”	sözü	bunun	için	söylenmiştir.

İklimin	insan	ve	çevre	üzerindeki	
etkilerini	araştırıp	elde	ettiğiniz	

sonuçları	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

İKLİM

İklim,	bir	yerde	görülen	hava	olaylarının	
(sıcaklık	 ve	 yağış)	 uzun	 yıllar	 boyunca	
gösterdiği	ortalama	durumdur.
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Bir	 yerin	 doğal	 bitki	 örtüsü,	 öncelikle	 o	 yerin	 sıcaklık	 ve	 yağış	 özelliklerine	 göre	 oluşur.	
U� lkemizdeki	10.000'e	yakın	bitki	türünden	670	tanesi	yalnızca	ilimiz	ormanlarında	yetişmektedir.	Bu	
türler	arasında	27	çeşit	endemik	bitki	bulunmaktadır.

Yeryüzünün	yalnızca	belirli	bölgelerinde	yayılış	
gösteren	(yaşam	alanı	belirli	bir	bölgeyle	sınırlı)	
bitki	 ve	 hayvan	 türlerine	 endemik	 tür	 denir.
Kısaca	bir	bölgede	yaşayan	yerli	tür	canlılardır.

Karadeniz	salkımı Zerena

Kilyos	düğmesi	(düğün	çiçeği) Kelebek	otu

Kum	(tarla)	belum	otu	 Gökçe	çiçek

Marmara	(Çatalca)	peygamber	çiçeği Kilyos	moru

Zarif	kangal E�latun	çiçekli	ballıbaba

Balkan	zümrüdü Kıyı	kerevizi

Meşe	körmeni Yalancı	kafes	otu

Çoban	gülü Sahil	sığırkuyruğu

Ece	zarife	otu Boğaziçi	keteni

İlimizde	bulunan	endemik	bitkilerden	bazıları	şunlardır:

Herhangi	 bir	 bölgede,	 o	 bölgenin	 doğal	
koşullarına	 uygun	 olarak	 yetişen	 bitki	
topluluğuna	doğal	bitki	örtüsü	denir.	

BİTKİ	ÖRTÜSÜ
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İlimizin	 başlıca	 bitki	 örtüsü	
topluluklarını	ormanlar	ve	antropojen	
bozkırlar	oluşturur.	Antropojen,	“insan	
kaynaklı”	demektir.	

Yıldız	 Dağları	 üzerindeki	 ormanlar,	 Trakya	 kesiminin	 en	 önemli	 ormanlarıdır.	 Bu	 dağların	
Karadeniz'e	bakan	yamaçları	sık	bir	orman	örtüsü	ile	kaplıdır.	Buradaki	ağaçlar	geniş	yapraklıdır	ve	
kış	 mevsiminde	 yapraklarını	 dökerler.	 En	 yaygın	 orman	 ağacı	 kayındır.	 Meşe,	 gürgen,	 ıhlamur,	
dişbudak,	kızılağaç,	akçaağaç,	kavak	ve	ardıç	ilimiz	ormanlarında	bulunan	diğer	ağaçlardır.

Güneye	doğru	gidildikçe	orman	alanları,	artan	tahribatla	birlikte	orman	özelliğini	kaybeder	ve	
çalılıklara	dönüşür.	Yetişen	başlıca	çalı	 türleri	kızılcık,	böğürtlen,	muşmula,	güvem,	 fındık,	 üvez	ve	
yabani	eriktir.

İlimizde	orman	ve	çalı	topluluklarının	
yanı	sıra	akçakesme,	katran	ardıcı,	menengiç,	
laden,	yasemin,	karaçalı	gibi	maki	türleri	de	
görülmektedir.

Yıldız	Dağları'ndan	Karadeniz'e	doğru	akan	derelerin	getirdiği	kumlar	birikerek	kıyıda	set	
oluştururlar.	Bu	setlerin	dere	ağızlarını	kapatması	sonucunda	akarsuyun	akışı	engellenir.	Biriken	
sular	göller	ve	bataklıklar	oluşturur.	Bu	alanlarda	saz	ve	bataklık	bitkileri	görülür.	Bu	kesimin	doğal	
ortamından	dolayı	çabuk	büyüyen	ağaçlardan	oluşan	ormanlık	bir	alan	vardır.	Longoz	(subasar)	
denilen	bu	alan,	kış	ve	 ilkbahar	mevsiminde	sular	altındadır.	Yazın	ve	sonbaharda	 ise	su	kısmen	
çekilir.	 Longoz	 ormanları,	 çoğunlukla	 dişbudak,	 kayın,	 meşe,	 kızılağaç,	 karaağaç,	 ıhlamur	 ve	
söğütlerden	oluşmaktadır.

	 	 	 	 	 	 	İğneada	Longoz	Ormanları,	eşsiz	bir	
ekosisteme	 sahiptir.	 Çok	 zengin	 bitki	 ve	
hayvan	çeşitliliği	barındırır.	Dünyada	bu	
ekosistemin	sadece	üç	örneği	vardır.	
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I�ğneada	Longoz	Ormanları,	2007	yılında	Millı	̂ Park	ilan	edilmiştir.	Millı	̂ Park	alanı	içerisinde;	
kuzeyde	Erikli	Gölü,	güney	bölümünde	ise	Deniz	Gölü,	Saka	Gölü,	Hamam	Gölü,	Mert	Gölü	ve	Pedina	
Gölü	bulunmaktadır.

	 Harika	orman	ve	deniz	manzarasında	piknik	yapabilirsiniz.

	 Keyi�li	bir	doğa	yürüyüşü	yapabilirsiniz.	

	 Kuş	sesleri	eşliğinde	bisiklet	sürebilirsiniz.	

	 Bu	güzel	anları	fotoğraf	ve	video	çekerek	sonsuza	kadar	saklayabilirsiniz.

	 Bölgedeki	�lora	ve	fauna	(bitki	ve	hayvan	toplulukları)	hakkında	bilgi	alabilirsiniz.

İğneada	Longoz	Ormanları'nda	neler	yapabilirsiniz?

Bozkır,	 karasal	 iklim	 bölgelerinde	 ilkbahar	 yağışları	 ile	 yeşeren	 ot	 topluluklarıdır.	 Bu	 ot	
toplulukları,	yaz	kuraklığında	sararır	ve	zaman	içerisinde	kuruyup	ortadan	kalkar.	Belli	başlı	bozkır	
türleri	gelincik,	geven,	sığırkuyruğu	ve	üzerliktir.	Antropojen	bozkır	ise	orman	örtüsünün	insanlar	
tarafından	tahrip	edilmesi	sonucu	oluşan	bozkır	alanlarına	denir.	

Biliyor	musunuz	arkadaşlar,	milattan	on	
bin	 yıl	 kadar	 önce	 Trakya'nın	 tamamı,	
Anadolu'nun	 ise	 neredeyse	 dörtte	 üçü	
orman	örtüsü	ile	kaplıymış.

I�limizin	Ergene	Ovası'nı	kapsayan	kesimlerinde,	orman	örtüsünün	insanlar	tarafından	yok	
edilmesi	sonucunda	antropojen	bozkır	alanlarının	oluştuğu	düşünülmektedir.

Biliyor	musunuz	arkadaşlar,	milattan	on	
bin	 yıl	 kadar	 önce	 Trakya'nın	 tamamı,	
Anadolu'nun	 ise	 neredeyse	 dörtte	 üçü	
orman	örtüsü	ile	kaplıymış.
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Yaş,	 çap	ve	boy	açısından	kendi	 türünün	alışılagelmiş	 ölçülerinin	çok	 üzerindeki	boyutlara	
ulaşan;	yöre	 tarihinde,	kültür	ve	 folklorunda	 özel	yeri	bulunan;	geçmiş	 ile	günümüz,	günümüz	 ile	
gelecek	 arasında	 iletişim	 sağlayabilecek	 uzunlukta	 doğal	 ömre	 sahip	 ağaçlar	 “anıt	 ağaç”	 olarak	
isimlendirilir.Doğada	yaşayan	en	yaşlı	ama	sessiz	tarihçiler	olan	anıt	ağaçlar,	geçmiş	döneme	ait	birçok		
doğal	olaya	ilişkin	kesin	bilgiler	edinmemizde	bize	yardımcı	olurlar.

İlimizde,	 özellikle	 Yıldız	 Dağları'nın	 yüzlerce	 yıl	
yangın	 görmeyen	 kesimlerinde	 henüz	 keşfedilmemiş	
veya	tespit	edilerek	kayda	geçmemiş	asırlık	anıt	ağaçlar	
bulunmaktadır.

Bu	ağaçların	korunması,	hem	gençlerde	soya	bağlılık	duygusunu	geliştirmekte	hem	de	doğa	
sevgisi	ve	çevre	bilincinin	yerleşmesine	yardımcı	olmaktadır.	Kültürel	mirasın	yaşayan	temsilcileri	
olan	anıt	ağaçlar;	yüzlerce	yıllık	yaşamları	boyunca	önemli	tarihsel	olaylara	tanıklık	etmekte,	bazen	de	
bireysel	duygulara	tercüman	olarak	şair	ve	bestekârlara	ilham	kaynağı	olmaktadır.	Toplum	belleğini	
diri	tutarak	kuşaklar	arasında	köprü	görevi	gören	bu	yaşayan	kültürel	mirasların	korunması,	gelecek	
kuşaklar	için	yapılması	gereken	önemli	bir	görevdir.

Çağlayık	K
öyü	Anıt	M

eşe	Ağacı
Elmacık	Köyü	Türk	Meşesi	Ağacı

İnece	Anıt	Meşe	Ağacı
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Arkadaşlar,	longoz	ormanı	maketi	yapmaya	
ne	dersiniz?	

Malzemeler:
-	 Kurumuş	dallar
-	 I�ki	farklı	tonda	yeşil	renk	keçe
-	 Ahşap	tutkalı	(Beyaz	tutkal)
-	 Kahverengi	 ve	 mavi	 renklerde	

boya
-	 Boya	fırçası
-	 Makas
-	 Strafor	levha

Yapılışı:

1.	 Kurumuş	 dallarının	 uç	 kısımlarından,	 ağaç	
gövdesi	oluşturmak	üzere	parçalar	kesiniz	(Ağaç	
sayısı	kadar).

Keçelerden	ince	ve	uzun	şeritler	keserek,	
birbirinden	farklı	şekil	ve	boyutlarda	kırpınız.

		3.	 Ağaç	 dallarının	 uç	 kısımlarına	 fırça	 ile	 ahşap	
tutkalı	sürerek	tutkal	kurumadan	kırpılmış	keçe	
parçalarını	 yapıştırınız	 ve	 kurumaya	 bırakınız.	
Kuruduktan	 sonra 	 gerekirse 	 bu 	 iş lemi	
tekrarlayabilirsiniz.

	4.	 Strafor	 levhayı	 kahverengi	 ve	 mavi	 boya	 ile	
boyayınız.	 Longoz	 ormanlarının	 tabanında	 su	
olduğu	 için	 su	 birikintisi	 görünümü	 vermek	
amacıyla	mavi	boya	ile	düzensiz	şeritler	çiziniz.

5.	 Levha	üzerindeki	boyalar	kuruyunca	yaptığınız	
a ğaçları , 	 boyadı ğ ınız 	 zeminin	 üzerine	
yerleştiriniz.

2.
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İLİMİZDE	
İKLİMİN	İNSAN	
YAŞAMINDAKİ	

ETKİSİ

İnsan,	 içinde	 bulunduğu	
doğal	 çevrenin	 bir	 parçasıdır	
ve	onunla	etkileşim	hâlindedir.	
Beslenme,	 giyinme,	 barınma	
gibi	birçok	ihtiyacı	doğal	çevre	
ile	ilişkilidir.

Beslenmeye	 etkisi:	 Tükettiğimiz	 besinler,	 yaşadığımız	 ilin	 iklim	 koşullarıyla	 doğrudan	
ilgilidir.	 I�limizdeki	 iklim	 çeşitliliği,	 tarım	 ürünlerinin	 ve	 hayvancılık	 faaliyetlerinin	 de	
çeşitlenmesini	sağlamıştır.

Giyim	 kuşama	 etkisi:	 I�limizde	 dört	 mevsim	 belirgin	 olarak	 yaşandığı	 için	 insanların	
mevsimlere	göre	 giysi	değiştirme	 ihtiyacı	 fazladır.	Köylerde	erkekler	 genelde	hazır	olarak	
aldıkları	ceket	ve	pantolonları	giyerler.	Başlarına	“kasket”	denilen	şapka	takarlar.	Sıcak	tutsun	
diye	kışları	yünden	dokunmuş	“şayak”	(aba)	pantolon	giyerler.	Kadınlar	ise	her	mevsim	renkli	
basma	 kumaştan	 “bluz”	 ve	 “şalvar”	 giyip	 başlarına	 beyaz	 bezden	 yapılan	 bir	 başörtüsü	
örterler.	Kışın	ayaklarına	yapağıdan	örülmüş	“çetik”	ve	“şaşon”	(çorap)	giyerler.	Günümüzde	
şehirlerde	 geleneksel	 giyim	 tarzından	 izler	 bulunmakla	 birlikte	 fabrikada	 hazır	 olarak	
üretilen	giysiler	daha	çok	tercih	edilmektedir.	Köylerde	ve	şehirlerde	yaşayanlar	arasındaki	
giyim	kuşam	farklılıkları,	eski	yıllara	kıyasla	oldukça	azalmıştır.

Konut	 tiplerine	 etkisi:	 I�limizin	 köylerinde	 evler,	 iklim	 ve	 yapı	 malzemesine	 göre							
şekillenmiştir. Karadeniz	kıyısında	yer	alan	Kofçaz,	Demirköy	ve	Vize	ilçeleri	ile	bu	ilçelere		
bağlı	 köylerin	 yer	 aldığı	 kesimler	 dağlık	 ve	 ormanlıktır.	 Bu	 nedenle	 bu	 kesimlerdeki	
konutlarda	ağaç	ve	taş,	çatıda	da	kiremit	kullanılmaktadır.
Ormanlık	 ve	 taşlık	 alanlar;	 Babaeski,	 Lüleburgaz,	 Pehlivanköy	 ile	 Pınarhisar'ın	 güneyde	
kalan	 kesimlerinde	 yerini	 tahıl	 ekimine	 uygun	 düz	 toprak	 araziye	 bırakmıştır.	 Bu	
bölgelerdeki	evler	kerpiçtendir	ve	çatı	malzemesi	de	kiremittir.

C)	İNSAN	
VE	

DOĞA	
ETKİLEŞİMİ

İKLİMİN	YAŞAMIMIZA	ETKİLERİ
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Nüfus	dağılışına	etkisi:	Genel	olarak	yağışın	fazla	olduğu	yerler	nüfusun	kalabalık	olduğu	
kesimlerdir.	 Ancak	 ilimizin	 de	 içinde	 bulunduğu	 Yıldız	 Dağları	 Bölümü,	 yüksek	 yağış	
değerlerine	 rağmen	 seyrek	 nüfuslanmıştır.	 Bu	 durumun	 oluşmasında	 Yıldız	 Dağları'nın	
varlığı	sebebiyle	oluşan	yükseklik	ve	engebe	önemli	rol	oynar.	

Turizme	etkisi:Kırklareli’nin	kendine	özgü	doğasıyla	farklılık	yaratan	cennet	köşelerinden	
biri	de	I�ğneada’dır.
Karadeniz'in	en	güzel	kıyılarından	biri	olan	 I�ğneada	denize	girmek	 için	uygun	deniz	suyu	
sıcaklığına	ve	kumlu	bir	sahile	sahiptir.	Su	altında	dalış	yapmak	ya	da	sörf,	kano	ve	yelken	gibi	
su	 üstü	 sporlarıyla	 hoş	 vakit	 geçirmek	mümkündür.	 Göçmen	 kuşların	 göç	 yolu	 üzerinde	
bulunduğundan	kuş	gözlemciliği	için	en	ideal	alanlardan	biridir.	
Muhteşem	güzellikteki	ormanlarında,	bisiklet	turu,	trekking	(doğa	yürüyüşü)	ve	yön	bulma	
aktiviteleri	yapılabilmektedir.
Sahip	olduğu	ekosistem	sayesinde	bitki	çeşitliliği	gözlemi	yapılabilir.

Bitki	örtüsüne	etkisi:	 I�limizde	 iki	çeşit	 iklim	etkili	olmakta	ve	bitki	 örtüsü	de	buna	göre	
şekillenmektedir.	Karasal	iklimin	etkili	olduğu	iç	kesimlerde	bozkır	bitki	örtüsü	yaygınken	
Karadeniz	 ikliminin	 etkili	 olduğu	 Karadeniz	 kıyıları	 ormanlıktır.	 (Bitki	 örtüsü	 ile	 ilgili	
ayrıntılı	bilgi	I�limizin	Fiziki	O� zellikleri	konusunda	verilmiştir.)

Tarım	ürünlerine	etkisi:	Büyük	bir	kesiminde	karasal	iklim	tipinin	etkili	olduğu	ilimizde	
buğday,	ayçiçeği,	şeker	pancarı,	kuru	fasulye,	üzüm	gibi	çeşitli	tahıllar,	sebzeler	ve	meyveler	
yetiştirilir.	

Hayvancılık	faaliyetlerine	etkisi:	Büyükbaş	ve	küçükbaş	hayvancılığa	elverişli	bir	iklime	
sahip	 olan	 ilimizde	 hayvancılıktan	 elde	 edilen	 sütler;	 mandıralarda	 peynir,	 yoğurt	 ve	
tereyağına	dönüşerek	sofralarımıza	gelir.	
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İlimizde	 Karadeniz'e	 kıyısı	 olan	 İğneada,	
Kıyıköy,	Beğendik	ve	Limanköy'de	yaşayan	
halkın	 geçim	 kaynaklarından	 birisi	 de	
balıkçılıktır.	 Buralarda	 avlanan	 kalkan,	
tekir,	 barbun,	 mezgit,	 hamsi,	 istavrit,	
palamut,	 çinekop,	 lüfer	 gibi	 balıklar	
Kırklareli'nin	diğer	kesimlerine	gönderilir.	
Ayrıca	 ilimizdeki	akarsularda	yaşayan	ve	
avlanıp	 mutfağımıza	 giren	 tatlı 	 su	
balıkları	 ise	 aynalı	 sazan,	 kızılkanat,	
miryana,	gümüş	balığı	ve	alabalıktır.
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Nüfusa	etkisi:	Genel	olarak	dağlık	ve	engebeli	bir	yapıya	sahip	olduğu	ve	ana	ulaşım	yollarına	
uzak	 kaldığı	 için	 ilimizde	 nüfus	 yoğunluğu	 azdır.	 En	 sık	 nüfuslu	 yeri,	 verimli	 tarım	
topraklarının	bulunduğu	Ergene	Havzası'dır.

Yerleşme	tipine	etkisi:	I�limizin	kırsal	kesimlerinde	genel	olarak	toplu	yerleşme	tipi	görülür.	
Ancak	Karadeniz	kıyısına	yakın	kesimlerdeki	yerleşim,	yükselti	ve	engebenin	artmasına	bağlı	
olarak	dağınık	yerleşmeye	dönüşür.

Tarıma	etkisi:	Yıldız	Dağları'nın	güney	eteklerinden	 itibaren	Ergene	Nehri'nin	kollarının	
suladığı	ovalar	başlar.	Buralarda	tarımsal	faaliyetler	için	elverişli,	geniş	tarım	arazileri	vardır.	
Yıldız	Dağları'nın	geniş	yer	kaplaması,	bu	kesimde	yer	alan	tarım	arazilerini	daraltmıştır.	
Buna	karşılık	iç	kesimde	bulunan	Ergene	Ovası,	geniş	düzlükleriyle	önemli	tarım	alanlarına	
sahiptir.

Hidroelektrik	 enerji	 potansiyeline	 etkisi:	 Hidroelektrik	 enerji,	 akan	 suyun	 gücünün	
elektrik	 enerjisine	 dönüştürülmesiyle	 elde	 edilir.	 I�limizde	 yer	 alan	 Yıldız	 Dağları'nın	
ortalama	 yükseltisi	 azdır.	 Bu	 nedenle	 dağlardan	 kaynağını	 alan	 akarsularımızın	 yatak	
eğimleri	 ve	 akış	 hızları	 azdır.	 Bu	 durum,	 akarsularımızın	 hidroelektrik	 enerji	
potansiyellerinin	 az	 olmasına	 neden	 olmuştur.	 Vadileri	 hidroelektrik	 santral	 yapımına	
elverişli	değildir.	Akarsularımızdan	daha	çok	sulama	amaçlı	yararlanılır.

Ulaşıma	 etkisi:	 Yer	 şekillerinin	 engebeli	 olması	 ulaşımı	 zorlaştırır.	 Bu	 nedenle	 Yıldız	
Dağları'nın	 olduğu	 kesimde	 yollar	 virajlı	 ve	 ulaşım	 zordur.	 Dağlık	 alanları	 yaran	 akarsu	
vadileri,	 yolların	 geçmesine	 imkân	 sağlayarak	 ulaşımı	 kolaylaştırır.	 Yer	 şekillerinin	 sade	
olduğu	Ergene	Havzası	kesiminde	ulaşım	daha	kolaydır.	

Turizme	etkisi:	I�limizde	yer	alan	Dupnisa	Mağarası,	Yıldız	Dağları	ve	longoz	ormanlarında	
bulunan	 göller	 ile	 Karadeniz	 kıyısında	 bulunan	 I�ğneada	 ve	 Kıyıköy'deki	 plajlar,	 turizmi	
geliştiren	yer	şekillerimizdendir.	Kıyıköy	 (Midye)	beldesi,	Karadeniz'e	egemen	kayalık	bir	
zemin	üzerinde	bulunur.	Tabiat	harikası	Pabuçdere	ve	Kazandere	derelerinde	alabalık,	sazan	
ve	kefal	balıkları	avlanabilmekte,	motorla	ya	da	kayıkla	gezinti	yapılabilmektedir.	Pabuçdere	
ile	deniz	arasında	dar,	uzun	ve	temiz	bir	kumsal	bulunmaktadır	ve	burada	yaz	aylarında	kamp	
kurulabilmektedir.

YER	ŞEKİLLERİNİN	YAŞAMIMIZA	ETKİLERİ
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İlimizde	İnsanların	doğadan	
faydalanma	biçimlerine	göz	atalım.	

I�nsanlar,	 ihtiyaçlarını	 karşılamak	 için	 doğadan	
faydalanırken	 doğal	 çevreyi	 de	 sürekli	 değiştirir.	
Günümüzde	nüfusun	hızlı	artması	sebebiyle	insanların	
doğa	üzerindeki	etkisi	daha	fazla	olmaktadır.

I� lk	 yerleşmelerden	 bugüne	 kadar	 ilimiz	
topraklarında	 yaşamış	 olan	 insanlar,	 ihtiyaç	 ve	
isteklerine	göre	çevreyi	değiştirmişlerdir. O� rneğin	bina		
ve	yol	yapmak	ya	da	tarım	arazisi	açmak	için	mera	ve	
ormanları	 tahrip	 etmişlerdir.	 Ergene	 Havzası'ndaki	
geniş	 tarım	 alanları,	 binlerce	 yıl	 öncesindeki	
ormanların	 zaman	 içerisinde	 tahrip	 edilmesi	 sonucu	
elde	 edilmiştir.	 Bu	 kesimin	 doğal	 bitki	 örtüsü	 de	
ormanların	 insanlar	 tarafından	 tahrip	 edilmesiyle	
oluşan	 antropojen	 bozkırdır.(Antropojen	 bozkır,	
Kırklareli'nin	Bitki	O� rtüsü	konusunda	işlenmiştir.)

Bilim	ve	teknolojideki	gelişmelere	bağlı	olarak	
tarım	 alanlarını	 sulamak	 için	 akarsuların	 üzerine	
barajlar	 kurulmuştur.	 Kırklareli,	 Armağan	 ve	 Kayalı	
baraj	gölleri	 ile	Yancıklar,	Bayramdere,	Deveçatağı	ve	
Ceylanköy	göletleri	ilimizin	içme,	kullanma	ve	sulama	
suyu	 ihtiyacını	 karşılamak	 için	 kurulmuştur.	 Ayrıca	
sulama	kanalları	inşa	edilmiştir.

Ulaşımı	 geliştirmek	 için	 yollar	 ve	 köprüler	
yapılmıştır.	 O� zellikle	 engebenin	 fazla	 olduğu	 Yıldız	
Dağları	kesiminde,	tünel	ve	viyadükler	açılarak	ulaşım	
kolaylaştırılmıştır.	

Madenlerin	 çıkarılması	 ve	 işletilmesi	 de	
insanların	doğayı	kullanma	biçimlerinden	bir	tanesidir.	
I�limiz	sınırları	içerisinde;	Hamitabat'ta	doğalgaz,	Vize	
ile	Kırklareli'de	cam	ve	seramik	yapımı	için	kullanılan	
feldspat	ve	dolomit	çıkarılmaktadır.	

Kırklareli'deki	 ormanlar	 Yıldız	 Dağları'nda	
yoğunlaşmıştır.	Ormanlardan	kesilen	ağaçlar,	kereste	
ve	mobilya	üretimi	için	kullanılmaktadır.	

DOĞADAN	FAYDALANMA	BİÇİMLERİMİZ
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ergene

Bunların	 yanında	 sanayinin	 gelişmesiyle	
birlikte	artan	fabrikalar	nedeniyle	daha	fazla	doğal	
kaynak	 kullanılmaya	 başlanmıştır.	 Lüleburgaz,	
Pınarhisar	ve	Babaeski,	ilimizde	sanayi	tesislerinin	
yoğun	 olarak	 bulunduğu	 yerlerdir.	 Buralardaki	
fabrikalar	havaya,	suya	ve	toprağa	zararlı	maddeler	
salarak	doğanın	değişmesine	neden	olmaktadır.	Bu	
durumun	 en	 önemli	 etkileri,	 Ergene	 Nehri'nde	
görülmektedir. 	 Nehrin	 havzası 	 içerisinde	
kurulmuş	olan	özellikle	tekstil,	gıda,	kimya,	deri	ve	
maden	 işleyen	 fabrikaların	 atıklarıyla	 kirlenen	
nehirde	canlı	yaşamı	tehlikeye	girmektedir.	Nehrin	
çevresindeki	 tarım	 arazileri	 verimsizleşmekte,	
insanlar	 üzerinde	 de	 ciddi	 sağlık	 sorunları	
oluşmaktadır.	

I�nsanların,	 doğal	 çevreyi	 değiştirirken	
doğaya	karşı	duyarlı	olmaları	çok	önemlidir.
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İLİMİN	
BEŞERİ	

ÖZELLİKLERİ

Ç) Bir	yerde	belli	bir	süre	yaşayan	
insan	 sayısına	 nüfus	 denir.	
Nüfusu	 inceleyen	 bilim	 dalına	
da	“demogra�i”	denilmektedir.

I�limizde;	2018	yılı	nüfus	verilerine	göre	360	860	kişi	yaşamaktadır.	 I�limiz	nüfus	büyüklüğü	
bakımından	ülkemizdeki	81	il	arasından	54.	sıradadır.	Nüfus	yoğunluğu	(kilometrekareye	düşen	kişi	
sayısı)	yaklaşık	58	kişidir.	Yıllık	nüfus	artış	hızı	%₀	13'tür	(binde	13).

Tablo	3.1:	TÜİK	2018	verilerine	göre	
Kırklareli	nüfusu

 

Erkek	Nüfusu

	

Kadın	Nüfusu

	

İlçe	Nüfusu

	

İl	Nüfusundaki

	

Payı

	

Lüleburgaz

	

74.838

	

73.199

	

148.037

	

%	41,02

	

Merkez

	

53.217

	

49.692

	

102.909

	

%	28,52

	

Babaeski

	

25.018

	
23.373

	
48.391

	
%	13,41

	

Vize
	

14.348
	

13.774
	

28.122
	

%	7,79
	

Pınarhisar
	

9.745
	

8.630
	

18.375
	

%
	

5,09
	

Demirköy
	

4.983
	

4.110
	

9.093
	

%	2,52
	

Pehlivanköy
	

1.799
	

1.766
	

3.565
	

%	0,99
	

Kofçaz 	 1.233 	 1.135 	 2.368 	 %	0,66 	

TOPLAM 	 185.181 	 175.679 	 360.860 	 %	100 	

 

İlçe

Kırklareli	İl	Nüfusunun	İlçelere	Göre	Dağılımı
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0-14	yaş	grubu
(Çocuk	Nüfus)

15-64	yaş	grubu
(Çalışma	Çağındaki	Nüfus)

65	yaş	ve	üzeri
(Yaşlı	Nüfus)

%16 %72 %12

Kadın Erkek Toplam

175.679 185.181	 360.860

%49 %51 %100

Tablo	3.2:		Kırklareli	ilinde	nüfusun	

cinsiyete	göre	dağılımı

Tablo	3.3:	Kırklareli	ilinde	nüfusun	yaş	

gruplarına	göre	dağılımı

Nüfusun	yapısal	özellikleri,	coğra�i	birimin	gelişmişlik	düzeyi	hakkında	bilgi	verir.	Bu	nedenle	
bir	 yerde	 yaşayan	 insan	 topluluğunun	 yapısal	 özellikleri,	 orada	 yaşayan	 insanların	 sayı	 ve	
yoğunluğundan	daha	önemlidir.	Nüfusun	yaş	ve	cinsiyet	gruplarına	göre	dağılımı	ile	çalışan	nüfusun	
ekonomik	faaliyet	kollarına	dağılımı,	nüfusun	yapısal	özelliklerini	yansıtan	ölçütlerdir.

Nüfusun	yaş	ve	cinsiyete	göre	dağılımı,	ekonomik	ve	sosyal	yatırımlar	açısından	önemli	bir	
konudur.	Nüfusun	yaş	gruplarına	göre	dağılımı	bilinirse	eğitim	ve	sağlık	gibi	alanlarda	ihtiyaca	göre	
yapılacak	yatırımlar	doğru	planlanabilir.	 15	 ile	64	yaş	grubundakiler,	 üretime	katılabilecek	 insan	
gücünü	ifade	eder.	

Kırklareli'nin	nüfusu,	2018	yılına	göre	360.860	kişidir.	Bu	nüfus,	175.679	kadın	ve	185.181	
erkekten	oluşmaktadır.	Başka	bir	ifadeyle	toplam	nüfusun	%49'u	kadın,	%51'i	erkektir.	

Nüfusun	 yaş	 ve	 cinsiyet	 gruplarına	 göre	
dağılımı	 ile	 çalışan	nüfusun	 ekonomik	 faaliyet	
kollarına	dağılımı,	nüfusun	yapısal	özelliklerini	
yansıtan	ölçütlerdir.

KIRKLARELİ	NÜFUSUNUN
	YAPISAL	ÖZELLİKLERİ

KIRKLARELİ	NÜFUSUNUN	
YAŞ	VE	CİNSİYET	GRUPLARINA	GÖRE	DAĞILIMI
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ÇALIŞAN	NÜFUSUN		EKONOMİK	
FAALİYET	KOLLARINA	GÖRE	DAĞILIMI

Tablo	3.4:	Kırklareli	ilinde	nüfusun	yaş	ve	cinsiyete	

Kırklareli'nin	toplam	nüfusunun	%16'sı	çocuk	nüfus	grubunda	yer	almaktadır.	Bu	gruptaki	
insanlar,	çoğunlukla	eğitim	gören	kesimi	oluşturur.	15-64	yaş	aralığında	bulunan	çalışma	çağındaki	
nüfusun	oranının	fazla	olması,	Kırklareli'de	üretime	katılabilecek	büyük	bir	nüfus	gücünün	olduğunu	
gösterir.	 65	 yaş	 ve	 üzeri	 nüfus	 da	 azımsanmayacak	 bir	 orana	 sahiptir.	 Bu	 da	 ilimizde	 sağlık	
hizmetlerinin	iyi,	ortalama	yaşam	süresinin	uzun	ve	refah	düzeyinin	yüksek	olmasından	kaynaklanır.	
Nüfusun	yaş	gruplarına	göre	cinsiyet	dağılımı	da	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.

Tabloda	verilenlere	göre	Kırklareli'de	genel	olarak	cinsiyetler	arasında	bir	denge	vardır.	0-14	
yaş	grubunu	oluşturan	çocuk	nüfus	içerisinde	erkek	nüfusun	fazla	olması,	çoğunlukla	erkek	çocuk	
doğumunun	 çokluğuna	 bağlıdır.	 15-64	 yaş	 aralığında	 bulunan	 çalışma	 çağındaki	 nüfusta	 erkek	
nüfusun	oranı	fazladır.	Bunun	sebebi,	iş	olanaklarının	fazlalığına	bağlı	olarak	ilimizin	diğer	illerden	
göç	almasıdır.	65	yaş	ve	üzeri	nüfusta	kadınların	oranının	fazladır.	Bunun	sebebi	ilimizde	kadınlara	
yönelik	 çalışma	 koşullarının	 ağır	 olmaması,	 dolayısıyla	 kadınların	 ortalama	 yaşam	 süresinin	
artmasıdır.

Çalışma	çağındaki	nüfusun	belirli	bir	 işte	
çalışan	 kesimine	 “çalışan	 nüfus”	 denir.	
Çalışma	çağında	olduğu	hâlde	işi	olmayan	
nüfusa	da	“iş	gücüne	dâhil	olmayan	(işsiz)	
nüfus”	denir.	

Çalışma	çağındaki	nüfusun	tamamına	yakınının	bir	işte	çalışması,	gelişmişlik	göstergesidir.	Bir	
işte	çalışan	nüfusun	da	ekonomik	sektörlere	dağılımı,	toplumun	ekonomik	ve	sosyal	kalkınma	düzeyi	
hakkında	bilgi	verir.	Başlıca	ekonomik	sektörler	tarım,	sanayi	ve	hizmet	sektörüdür.

																	I�limizde	çalışanların	%65'i	erkek,	%35'i	kadındır.	U� lkemiz	genelinde	ise	kadınların	iş	gücüne	
katılım	 oranı	 %26'dır.	 Kırklareli,	 kadınların	 iş	 gücüne	 katılma	 oranı	 bakımından	 Türkiye	
ortalamasının	üstünde	yer	almaktadır.

0-14	Yaş	Grubu 	

(Çocuk	Nüfus) 	

15-64	Yaş	Grubu	

(Çalışma	Çağındaki	Nüfus)	

65	Yaş	ve	U� zeri	

(Yaşlı	Nüfus)	

Kadın	 Erkek	 Kadın	 Erkek	 Kadın	 Erkek	

%48	 %52	 %48	 %52	 %56	 %44	

	

Gra�ik	3.1:	Kırklareli	ilinde	nüfusun	iş	gücüne	katılımı	ve	sektörel	dağılımı

%72%28 %46 %54

%40

%41
%19

Aktif	Nüfus	Oranı İş	Gücüne	Katılma	Oranı Çalışanların	İş	Kollarına
Göre	Dağılımı

Bağımlı	Nüfus

Çalışma	Çağındaki	Nüfus

Çalışan	Nüfus
İş	Gücüne	Katılmayan	Nüfus

Tarım Sanayi
Hizmet
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DOĞAL	FAKTÖRLER

İKLİM:	U� lkemizde	nüfusun	yoğun	olduğu	yerler,	 genelde	kıyı	bölgelerdir.	Bu	durumun	
oluşmasında	 iklimin	 ılıman	 olmasının	 büyük	 etkisi	 vardır.	 Ancak	 ilimizin	 Karadeniz'e	
kıyısı	olan	kesimlerinde	nüfus	seyrektir.	Nüfusun	seyrek	olması,	Yıldız	Dağları	kesiminin	
engebeli	yapısından	kaynaklanır.

YER	ŞEKİLLERİ:	I�limizde	dağlık	ve	engebeli	alanlarda	nüfus	yoğunluğu	seyrek,	ovalarda	
ve	 tarıma	 uygun	 alanlarda	 ise	 nüfus	 yoğundur.	 En	 sık	 nüfuslu	 yerler,	 verimli	 tarım	
topraklarının	bulunduğu	Ergene	Ovası'dır. merkezi	ile	 üleburgaz	ve		Kırklareli'nin	şehir	 L
Babaeski	ilçeleri	ilimizin	düz	ve	tarıma	elverişli	bölümünde	yer	almaktadır.	Bu	yüzden	
buraların	 nüfusu	 yoğundur.	 Buna	 karşılık	 dağlık	 ve	 engebeli	 yapısı	 nedeniyle	 Yıldız	
Dağları'nın	Karadeniz	kıyıları	ilimizin	seyrek	nüfuslu	bölgeleridir.

TOPRAK	ÖZELLİKLERİ:	Ergene	Nehri	ve	kollarının	suladığı	verimli	tarım	topraklarının	
yer	aldığı	Ergene	Ovası,	ilimizin	en	yoğun	nüfuslu	kesimidir.

SU	KAYNAKLARI:	Su	insanlar	için	vazgeçilmez	bir	ihtiyaçtır.	Bu	nedenle	hem	içme	suyu	
olarak	hem	de	tarım	ve	sanayide	kullanılması	nedeniyle	ilimizdeki	birçok	yerleşim	yeri	su	
kaynaklarına	yakın	kesimlerde	kurulmuştur.	Yıldız	Dağları'nın	Ergene	Havzası'na	 indiği	
kesimlerde	yer	alan	Kırklareli,	Lüleburgaz,	Babaeski	ve	Pınarhisar	nüfusun	yoğun	olduğu	
kesimlerdir.

BİTKİ	ÖRTÜSÜ:	Ormanların	gür	olduğu	yerlerde	yerleşme	az	görülür.	Kırklareli'nin	dağlık	
kesimlerinde	 nüfusun	 seyrek	 olmasının	 nedenlerinden	 biri	 de	 ormanların	 fazlalığıdır.	
Ormanlık	 alanlarda	 insanların	 bir	 yerden	 başka	 bir	 yere	 ulaşımı,	 tarımsal	 faaliyetler	
yapması,	sanayi	tesisi	kurması	ve	konut	inşa	etmesi	daha	zordur.

İLİMİZDE	NÜFUSUN	DAĞILIŞINA	ETKİ	
EDEN	FAKTÖRLER
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BEŞERİ		FAKTÖRLER

Sanayinin	 geliştiği	 yerlerde	 fabrikalar	 çoktur.	
Fabrikalar,	 insanlara	 iş	 olanakları	 sağlar.	 Bu	
nedenle	 sanayinin	 geliştiği	 yerler,	 çok	 göç	
almasından	 dolayı,	 nüfusun	 da	 fazla	 olduğu	
alanlardır.	 Lüleburgaz,	 Pınarhisar	 ve	 Babaeski	
sanayi	tesislerinin	bulunduğu	ilçelerimizdendir.

SANAYİ

Turizm	 faaliyetlerinin	 yoğun	 olduğu	 bölgelerde	
yerleşme	 ve	 nüfus	 fazladır.	 Kırklareli,	 doğal	
güzellikleri,	bitki	çeşitliliği,	yaban	hayatı	ve	tarihı	̂
eserleri	bakımından	zengin	bir	ildir.	Doğa,	deniz,	
kültür	 ve	 kongre	 turizmi	 için	 ilimizin	 büyük	
potansiyeli	vardır.	Ancak	bu	özelliklerinin	ilimizin	
nüfusu	üzerinde	belirgin	bir	etkisi	yoktur.

TURİZM

Tarımsal	 faaliyetlerin	 geliştiği	 yerlerde	 nüfus	
fazladır.	 Çalışan	 nüfusun	 yaklaşık	 %20'sinin	
tarımla	uğraştığı	ilimizde,	tarım	alanları	daha	çok	
Kırklareli,	 Vize,	 Çakıllı,	 Pınarhisar,	 Pehlivanköy,	
Babaeski	 ve	 Lüleburgaz'da	 yoğunlaşmıştır.	
Dolayısıyla	 Ergene	 Ovası	 olarak	 adlandırılan	 bu	
alanlarda	nüfus	fazladır.

TARIM

	 	İlimizde	 	nüfusun	dağılışına	etki	eden	
beşeri	etmenler;		sanayi,	turizm,		tarım,	
ulaşım,	 ticaret,	 madencilik	 ve	 hizmet	
sektörüdür.	
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I�limizin	 genel	 görünümü	 dağlıktır.	 Bu	 durum	 ulaşımı	
zorlaştırır. 	 Ulaşımın	 zor	 sağlandığ ı 	 yerler	 az	
nüfuslanmıştır.	 Ancak	 ulaşımın	 kolay	 sağlandığı	 ve	
yolların	kavşağında	bulunan	yerler	sık	nüfuslanmıştır.	
Kırklareli'nin	 merkez,	 Lüleburgaz,	 Babaeski	 gibi	
ilçelerinde	 ulaşım	 rahat	 sağlandığı	 için	 ticaret	 de	
gelişmiştir.	Bu	durum	nüfusun	yoğunlaşmasına	neden	
olmuştur.

ULAŞIM

Sanayinin	 geliştiği	 yerlerde	 ticaret	 imkânı	 da	 fazladır.	
I�limizde	 ticaretin	 gelişmiş	 olduğu	 Kırklareli	 şehir	
merkezi	 ve	 Lüleburgaz	 ile	 Babaeski	 ilçeleri	 insanlar	
tarafından	 daha	 çok	 tercih	 edilmektedir.	 Bu	 nedenle	
nüfusları	 fazladır.	 Ticaretin	 gelişmediği	 Kofçaz'da	 ise	
nüfus	azdır.

TİCARET

Madenlerin	 ve	 enerji	 kaynaklarının	 işletilmesi	 için	
nüfusa	ihtiyaç	vardır.	Bu	nedenle	yeraltı	kaynaklarının	
işletildiği	 alanlarda	 nüfus	 fazladır.	 Kırklareli'nin	 en	
önemli	 yer	 altı	 zenginliklerinden	 biri	 de	 Lüleburgaz	
ilçemizin	Hamitabat	 köyünde	 çıkarılan	 doğal	 gazdır.	
I� limizde,	 cam	 ve	 seramik	 yapımında	 kullanılan	
dolomit	 ve	 feldspat	 madenleri	 ile	 inşaat	 alanında	
kullanılan	mermer,	 bol	miktarda	 çıkarılmaktadır.	 Bu	
madenlerin	 çıkarılması	 ve	 işlenmesi	 için	 çalışanlar,	
nüfus	yoğunluğunu	arttırıcı	etkide	bulunmaktadır.

MADENCİLİK

Hizmet	 sektörünün	 geliştiği	 yerlerde	 eğitim	 ve	 sağlık	
kurumları	ile	turistik	tesisler	daha	fazla	olduğundan	iş	
imkânları	 da	 fazladır.	 I�limizde	 eğitim	 kurumlarının	
yoğun	 olarak	 bulunduğu	 Kırklareli	 şehir	 merkezi	 ile	
Lüleburgaz,	 Babaeski,	 Pınarhisar	 ve	 Vize	 ilçelerimizin	
nüfusu	 her	 geçen	 yıl	 artmaktadır.	 Kırklareli	 ve	
Lüleburgaz, 	 sağlık	 kurumlarının	 yoğun	 olarak	
bulunduğu	yerlerdir.

HİZMET	SEKTÖRÜ
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D)	DOĞAL	

AFETLER	

Bir	doğa	olayının	afet	sayılabilmesi	için	şu	koşullar	gereklidir:

	 Doğal	olması	 	

	 Can	ve	mal	kaybına	neden	olması	 	

	 Çok	kısa	zamanda	meydana	gelmesi	 	

	 Başladıktan	sonra	insanlar	tarafından	engellenememesi 	

İlimizde	Yaşanabilecek	Afet	Türleri

DOG�AL	AFETLER TEKNOLOJI�K	AFETLER DI�G� ER

Sel	 Endüstriyel	Kazalar Yangınlar

Heyelan Ulaşım	Kazaları Göçler

Kaya	düşmesi KBRN	Kazaları Terör	Saldırıları

Deprem	

	Tablo	3.5:	Kırklareli	ilinde	yaşanabilecek	afet	türleri	

Doğa	 olayları,	 can	 ve	mal	
kaybına	 neden	 olduğunda	
afet	olarak	adlandırılır.	

(Kimyasal,	Biyolojik,	Radyolojik	

ve	Nükleer	kazalar)
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 SEL

						İlimizde	yaşanan	ve	yaşanabilecek	olan	başlıca	doğal	afetler	sel,	heyelan,	kaya	
düşmesi	ve	depremdir.

Yeryüzüne	 gereğinden	 fazla	 yağış	
düştüğü	 zamanlarda	 toprakların	
sular	altında	kalmasına	sel	denir.	

I� limizde	 son	 yıllarda	 meydana	 gelen	
kuvvetli	 lodos,	 kar	 erimesi	 ve	 gece	 saatlerinde	
başlayan	ani	sağanak	yağışlar	ve	barajların	taşması	
sonucunda	 merkez	 ilçe,	 Lüleburgaz,	 Babaeski,	
Vize,	 Kofçaz,	 Pehlivanköy	 gibi	 bazı	 ilçelerde	
yerleşim	 yerlerinde	 ve	 tarım	 arazilerinde	 sel	 ve	
taşkınlar	meydana	gelmektedir.	

I�limizin	sınırları	içerisinde	bulunan	sulama	
göletleri,	 içme	 suyu	 ve	 sulama	 barajları	 ile	
Babaeski	 Deresi	 (Şeytandere),	 Büyükkarıştıran	
Deresi,	 Evrensekiz	 Deresi,	 Kavaklı	 Deresi,	 I�nece	
Deresi,	 Terzidere,	 Dereköy	 Deresi	 gibi	 ilimizin	
sınırları	içerisinde	yer	alan	dereler,	ani	ve	kuvvetli	
sağanak	 yağışlar;	 kar	 erimesi	 ya	 da	 taşma	
nedeniyle	önemli	riskler	barındırmaktadır.

Kırklareli	AFAD	I�l	Müdürlüğü'nden	alınan	
en	 son	 verilere	 göre	 2006-2018	 yılları	 arasında	
Kırklareli'nin	ilçe	ve	köylerinde;	çoğu	mal	kaybı	ile	
sonuçlanan	 sel,	 taşkın	 ve	 su	 baskını	 olayları	
yaşanmıştır. 	 Bunlardan	 biri	 2012	 yılında	
Lüleburgaz'ın	 Büyükkarıştıran	 beldesinde	
gerçekleşmiştir.	 Sel	 felaketi	 sonucunda	 can	 ve	
çoğunluğu	 küçükbaş	 hayvan	 olmak	 üzere	 çok	
sayıda	mal	kaybı	yaşanmıştır.
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Sellere	karşı	alınması	gereken	
önlemler	nelerdir?

	 I�l	ve	ilçelerde	kurtarma	birimleri	oluşturulmalıdır.

	 Bölgesel	radyolar,	herhangi	bir	tehlike	anında	halkı	bilgilendirerek	

uygulayacakları	yöntemler	konusunda	uyarıda	bulunmalıdır.

	 Yerel	yönetimler,	dere	yataklarına	yerleşim	yapılmaması	konusunda	

titizlik	göstermeli,	buralarda	yerleşimin	önüne	geçilmelidir.

	 	 	 	Yerleşim	yerleri	 içinden	geçen	dere	yatakları	ve	drenaj	kanalları,	

zamanla	 oluşabilecek	 tıkanmaları	 önlemek	 için	 düzenli	 olarak	

temizlenmeli,	sürekli	açık	olmaları	sağlanmalıdır.

	 Yerleşim	yerleri	içinden	geçen	dere	yatakları	iyileştirilmelidir.

	 Çevredeki	yeşil	alanlar	korunmalı	ve	artırılmalıdır.

	 Konutlar	diğer	afetlerde	olduğu	gibi	sele	karşı	da	sigortalatılmalıdır.

	 Sel	tehlikesi	bulunan	eğimli	yamaçlarda	teraslama	ve	ağaçlandırma	

yapılmalıdır.

	 Çukur	 alanlarda,	 binaların	 bodrum	 katlarına	 su	 basma	 tehlikesi	

yüksek	olduğundan	dolayı	bodrum	yapılmamalıdır.

	 Şehir	 içlerinde	 yeterince	 yağmur	 suyu	 kanalı	 olmalı	 ve	 bunların	

bakımları	sürekli	yapılmalıdır.

		 Konutlar	diğer	afetlerde	olduğu	gibi	sele	karşı	da	sigortalatılmalıdır.

Sellere	karşı	alınması	gereken	önlemler:

	 Bulunduğumuz	 yerleşim	 yerlerinde	 sel	 uyarı	 işaretleri	 ve	 uyarı	
sistemleri	öğrenilmelidir.
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  HEYELAN 

 KAYA DÜŞMESİ 

	 Mevcut	bitki	örtüsü	korunmalıdır.
	 Kaya	düşmesi	riski	olan	yamaçlar	ağaçlandırılmalıdır.
	 Yol	kenarlarına	istinat	duvarları	yapılmalıdır.

Kaya	Düşmesine	Karşı	Alınacak	Önlemler:

Eğimin	 fazla	 ve	 ağaçlandırmanın	 yetersiz	
olduğu	 yerlerde	 fazla	 yağışın	 da	 etkisiyle	
yüzeydeki	toprak	tabakasının	aşağıya	doğru	
kaymasına	heyelan	denir.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Coğra�i	etkenler	dışında	yol,	tünel,	baraj	gibi	çalışmalar	ve	aşırı	betonlaşma	da	yamaçların	
doğal	dengesini	bozarak	heyelanlara	neden	olabilmektedir.

	 Heyelan	 riski	 olan	 yamaçlar	 ağaçlandırılmalı	 ve	 mevcut	 orman	

örtüsü	korunmalıdır.	

	 Yamaçların	doğal	dengesini	bozacak	yol,	tünel,	baraj	gibi	çalışmalar	

yapılmamalı	ve	aşırı	betonlaşmanın	önüne	geçilmelidir.

	 Heyelan	riski	olan	yamaçların	yakınına	bina	yapılmamalıdır.

	 Yol	kenarlarına	istinat	duvarları	yapılmalıdır.

Heyelana	karşı	alınacak	önlemler:

Eğimli	yamaçlarda	bulunan	büyük	kaya	
parçalarının	 dış	 olayların	 etkisiyle	
düşmesi	ve	yuvarlanması	olayıdır.

Kırklareli	genel	olarak	dağlık	bir	yapıya	sahip	olduğu	için	kaya	düşmesi	riski	vardır.
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 DEPREM 

TÜRKİYE FAY HARİTASI

Ankara

Ankara

Yerkabuğundaki	kırılmalar	nedeniyle	ani	
olarak	ortaya	çıkan	titreşimlerin	dalgalar	
hâlinde	 yayılarak	 geçtikleri	 ortamları	
sarsmasına	 deprem	 denir.	 Deprem,	
önlenemeyen	bir	doğa	olayıdır.

Trakya	 sınırları	 ve	 Kırklareli	 sınırları	 içerisindeki	 bölgeleri	 etkileyen	 depremler,	 Kuzey	
Anadolu	 fayından	 kaynaklanmaktadır.	 Kuzey	 Anadolu	 fay	 hattı,	 Saros	 Körfezi'nden	 başlayarak	
Marmara	Denizi	içinde	devam	eder.

Harita	3.4:	Türkiye	Fay	Haritası	

Harita	3.5:	Türkiye	Deprem	Risk	Haritası

Devlet	Sınırı

DenizSınırı

İl	Merkezi

Göl

Diri	Faylar(MTA)

Devlet	Sınırı

DenizSınırı

İl	Merkezi

Göl

1.	Derece

2.	Derece

3.	Derece

4.	Derece

5.	Derece

ŞEHRI�MI�Z	KIRKLARELI�

ŞEHRI�MI�	TANIYORUM U� NI�TE		3

76



	 	 	 	 	 	 I� l imiz	 çok	 eski	 jeolojik	
dönemlerde	oluştuğu	 için	yaşlı	bir	
kütleye	 sahiptir.	 Bu	 nedenle	 yer	
kabuğu	 hareketleri	 yok	 denecek	
kadar	 azdır.	 I� limizin	 içinde	 yer	
aldığı	 Trakya'nın	 güney	 kesimi,	 1.	
derece	 deprem	 bölgesidir.	 Kuzeye	
doğru	 gittikçe	 azalan	 derecelere	
sahiptir.	 	 Haritaya	 göre	 Kırklareli	
ilinin	 büyük	 bir	 bölümü	 4.	 derece	
deprem	 bölgesinde	 olup,	 güney	
bölümünde	küçük	bir	alan	3.	derece	
deprem	 bölgesi 	 olarak	 kabul	
edilmiştir.

Depreme	Karşı	Alınacak	Önlemler:

KIRKLARELİ

Demirköy

Vize

Pınarhisar

Lüleburgaz

Babaeski

Pehlivanköy

Kofçaz

	 Kaygan	ve	ovalık	bölgeler	yerleşime	açılmamalıdır.	Binalar	gevşek	toprağa	
sahip	eğimli	arazilere	yapılmamalıdır.

	 Yapılar,	deprem	etkilerine	karşı	dayanıklı	inşa	edilmelidir.	Mevcut	binaların	
dayanıklılıkları	artırılmalıdır.

	 Dik	yamaçların	yakınına,	 çok	kar	yağan	ve	çığ	 riski	olan	yamaçlara	bina	
yapılmamalıdır.

	 Konutlara	deprem	sigortası	yaptırılmalıdır.	

	 Dışa	doğru	açılan	kapılar	kullanılmalı,	acil	çıkış	kapıları	kilitli	olmamalıdır.	
Acil	çıkışlar	aydınlatılmalıdır.

	 Binadan	 değil	 de	 eşyalardan	 kaynaklanacak	 hasarlardan	 korunmak	 için	
günlük	 kullandığımız	 eşyaların	 ev	 içerisine	 yerleştirilmesinde	 gereken	
önlemler	alınmalıdır.

	 Binadan	 acilen	 çıkmak	 için	 kullanılacak	 yollardaki	 tehlikeler	 ortadan	
kaldırılmalıdır.	 Çıkışı	 engelleyebilecek	 eşyalar	 çıkış	 yolu	 üzerinde	
bulundurulmamalıdır.

	 Tüm	bireylerin	katılımı	 ile	(evde,	 iş	yerinde,	apartmanda,	okulda)	“afete	
hazırlık	planları”	yapılmalıdır.

	 Yaşanacak	bir	afet	veya	acil	bir	durumda	aile	bireyleri	ile	iletişimin	nasıl	
sağlanacağı,	alternatif	buluşma	yerleri	ve	bireylerin	ulaşabileceği	bölge	dışı	
bağlantı	kişisi	(ev,	işyeri,	okul	veya	mahalle	dışında)	belirlenmelidir.

	 O� nemli	evrakların	(kimlik	kartları,	tapu,	sigorta	belgeleri,	sağlık	karnesi,	
diplomalar,	 pasaport,	 banka	 cüzdanı	 vb.)	 kopyaları	 hazırlanarak	 su	

1.	Derece

2.	Derece

3.	Derece

4.	Derece

5.	Derece

Devlet	Sınırı

İlçe	Sınırı

İl	Sınırı

Deniz	Sınırı

İl	Merkezi

İlçe	Merkezi

Demiryolu

Karayolu

Nehir

Köy	ve	belde

Göl

Harita	3.6:	Kırklareli	İli	Deprem	Bölgeleri	Haritası
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E)	İLİMİN	

İDARİ	

YAPISI	
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Yaşadığımız	şehir	Kırklareli'nin	
nasıl	 il	 olduğunu	 hiç	 merak	
ettiniz	mi?

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kırklareli,	Osmanlıların	ilk	dönemlerinde,	Vize	Sancağı'na	bağlı	bir	kaza	merkezi	olarak	idare	
edilmiştir.	Daha	sonra	Rumeli	Eyaleti'nin	bir	sancağı	olmuştur.	On	yedinci	yüzyılın	ilk	yarısında	O� zi	
Eyaleti'nin	kurulmasıyla	Kırklareli	bu	eyalete	bağlanmıştır.	Kırklareli,	on	dokuzuncu	yüzyıla	kadar	
sancak	 olarak	 yönetilmiştir.	 Tarihı	̂ belgelerde	 Kırklareli'nin	 1875	 yılında	 Edirne'ye	 bağlı	 bir	 kaza	
olduğu	görülmektedir.	1886	yılında	tekrar	sancak	olarak	idare	edilmeye	başlamıştır.

Cumhuriyetle	 birlikte	
1924	yılında	Kırklareli	
il		olmuştur.

														Günümüzde	Kırklareli'nin;	Babaeski,	Demirköy,	Kofçaz,	Lüleburgaz,	Pehlivanköy,	Pınarhisar,	
Vize	ve	merkez	ilçesi	üzere	toplam	8	ilçesi,	108	mahallesi	ve	179	köyü	bulunmaktadır

Kırklareli	ve	ilçelerini	gösteren	fotoğra�lar	
bulunuz.	 Bu	 fotoğra�lardan	 bir	 pano	
oluşturunuz.
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Evet		Arkadaşlar	;	

İlimizin	ilçe	ve	beldelerini	tanıyalım.

DEMİRKÖY

LÜLEBURGAZ
PINARHİSAR

VİZE

BABAESKİ

KIRKLARELİ

KOFÇAZ

PEHLİVANKÖY

İnece	
Beldesi

Üsküp	
Beldesi Kavaklı

Beldesi

Ahmetbey
Beldesi BüyükKarıştıran

Beldesi

Evrensekiz
Beldesi

Kaynarca
Beldesi

Çakıllı
Beldesi

Kıyıköy	
Beldesi

BüyükMandıra
Beldesi

Alpullu
Beldesi

Karahalil
Beldesi

İğneada
Beldesi

DEMİRKÖY
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Kırklareli'nin	ekonomisi	genelde	
adır.tarıma da	 yanmakt

Deveçatağı

Kavakdere

Değirmencik

Asilbeyli
Bayramdere

Karıncak

ÜsküpdereKızılcıkdere
Yönalan

Üsküp
Kırklareli	
Barajı

Kavaklı

Dokuzhöyük

İnece
Ulukonak

Kocahıdır

Azizbaba

Ürünlü
Koyunbaba

Paşayeri

Dolhan Kayalı

Eriklice

Yoğuntaş
Kayalıkköyü
Barajı

Çeşmeköy

Karahamza

Yörükbayın Beypınar

Çukurpınar

Armağan

Düzorman

Şükrüpaşa

Dereköy	Gümrük
Kapısı

Çağlayık

MERKEZ

Karakoç

Ahmetçe

Çayırlı

Erikler
Kadıköy

Dereköy

Kapaklı

KoruköyKuzulu

Geçitağzı

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kırklareli	merkezinin	25	mahallesi	ve	40	köyü	bulunmaktadır.	2018	verilerine	göre	merkez	
ilçenin	toplam	nüfusu	102.909	olup,	merkez	ilçeye	bağlı	beldeler;	I�nece,	Kavaklı	ve	U� sküp'tür.	Merkez	
ilçede	karasal	iklim	hâkimdir.	Buna	bağlı	olarak	yazlar	sıcak;	kışlar	ise	soğuk	ve	zaman	zaman	karlı	
geçmektedir.	Yaz	ve	kış	mevsimleri	arasında	sıcaklık	farkı	yüksektir.
															Ancak	son	yıllarda	I�stanbul	sanayisinin	Trakya'ya	yönelmesi	neticesinde,	yörede	önemli	sanayi	
tesisleri	faaliyete	geçmiştir.

I�nece,	Kırklareli	şehir	m
erkezine	13	km	

mesafededir.	 I�nece,	 adı
nı	 Bulgarcada	

“yeni	 yol”	 anlamına	 gelen	 "novpıt"	

sözcüğünün	 Türkçey
e	 aktarımı	 olan	

"yenice"	den	almaktadır.	Köy,	Bulgarlar
	

tarafından	 kurulmuştur.	 1913	 yılında	

Balkan	Savaşları'ndan
	sonra	beldedeki	

Bulgarlar	 köyü	 terk	
etmiştir. I�nece,		

1920	 yılının	 Ağusto
s	 ayında	 Yunan	

işgaline	 maruz	 kalmıştır.	 Bu	 işgal	

dönemi,	 11	 Ekim	 1922'de	 imzalanan	

Mudanya	Mütarekesi	 ile	sona	erm
iştir.	

I�nece,	1954	yılında	bel
ediye	olmuştur.	

İNECE	BELDESİ

U� sküp,	Kırklareli	şehir	merkezinin	18	km	doğusunda	bulunur.	1925	yılında	belediye	olmuştur. 	 U� sküp'ün	 tarihi	 çok	 eski	devirlere	 dayanmaktadır.	 U� sküp	 adının	eski	Slav	dillerinde	“Skopje”	olarak	geçtiği	ve	 bunun	 “nöbet	 yeri,	 nöbet	 tepesi”	anlamına	 geldiği	 bilinmektedir.	 U� sküp	kasabamız	ile	Yunanistan'da	bulunan	Neos	Skopos	 (Yeni	 U� sküp)	 beldeleri	 kardeş	şehirlerdir.	Her	iki	kasaba	da	birbirleriyle	iyi	 ilişkiler	 kurmakta	 ve	 karşılıklı	 olarak	ziyaretler	gerçekleştirmektedirler.	

ÜSKÜP	BELDESİ

Kavaklı'nın	 tarihi	 bölgemize	 adını	 veren	
Traklara	 kadar	 uzanmaktadır.	 Kavaklı,	
tarihı̂	 belgelerde	 Bulgar	 köyü	 olarak	
geçmektedir.	 Kavaklı,	 1917'de	 Balkan	
göçleri	 ve	 mübadele	 zamanı	 Romanya,	
Makedonya	 ve	 Bulgaristan'dan	 gelen	
Türklerle	 birlikte	 Türk	 köyü	 hâline	
gelmiştir.	 I�l	merkezine	8	km	mesafededir.	
Kavaklı,	1968	yılında	belediye	olmuştur.	

KAVAKLI	BELDESİ

Devlet	Sınırı

İlçe	Sınırı

İl	Sınırı

Deniz	Sınırı

İl	Merkezi

İlçe	Merkezi

Demiryolu

Karayolu

Nehir

Köy	ve	belde

Göl

Harita	3.7:	Merkez	Haritası
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Durak
Eskibedir

Müsellim
Ovacık

Alacaoğlu

Düğüncübaşı

Oklalı

Kayabeyli

Karamusul

Çengelli

Davutlu

Seyitler
Çiftlikköy

B.Karıştıran

K.Karıştıran

Akça

EvrensekizYenibedir

Umurca

Sakız

Emirali

Ahmetbey
Turgutbey

Eskitaşlı
Yenitaşlı

Sarıcalı

Ayvalı

Kırıkköy

LÜLEBURGAZ

Tatarköy

Hamitabat

Çeşmekolu

KaraağaçHamzabey
ErtuğrulCeylanköy

Kırklareli	ilinin	en	büyük	
yerleşim	yeridir.	

Bizans	 döneminde	 “Arkadiopolis”	 adıyla	 anılan	 Lüleburgaz,	
“Bergula”	yani	“yüksek	tepe”	olarak	da	tanınırdı.	Lüleburgaz,	
Osmanlılar	 döneminde	 1879'a	 kadar	 Vize	 sancağına	 bağlı	
kalmıştır.	1877-1878	Osmanlı-Rus	Savaşı'nda	Ruslar;	Balkan	
Savaşlarında	ise	Bulgarlar	tarafından	işgal	edilmiştir.

Birinci	Dünya	Savaşı	sonrasında	önce	Fransızlar,	daha	sonra	
Yunanlılar	tarafından	işgal	edilen	Lüleburgaz,	Millî	Mücadele	
yıllarındaki	 kongreler	 döneminde	 “Lüleburgaz	 Kongresi”nin	
toplanması	nedeniyle	de	ayrı	bir	öneme	sahiptir.	

Lüleburgaz,	8	Kasım	l922'de	düşman	işgalinden	kurtarılmıştır.	
1924	yılında	da	ilçe	yapılmıştır.

												Kırklareli	ilinin	en	büyük	yerleşim	yeridir.	I�klimi	genel	olarak	yazları	sıcak	ve	kurak;	kışları	ise	
yağışlı	ve	soğuktur.	Düz	ve	verimli	topraklar	 üzerinde	yer	alan	ilçenin	arazisi,	Ergene	Nehri	ve	bu	
nehrin	kolları	ile	sulanmaktadır
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Tarım,	hayvancılık,	ticaret	ve	sanayi;	Lüleburgaz'da	uygun	gelişme	olanağı	bularak	2000'li	
yıllarda	Lüleburgaz'ı	Trakya'nın	önemli	sanayi	ve	ticaret	kentlerinden	biri	durumuna	getirmiştir.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2018	yılı	nüfus	verilerine	göre	toplam	nüfusu	148.037	olan	Lüleburgaz'a	bağlı	31	köy	ve	33	
mahalle	bulunmaktadır.	Beldeleri	Ahmetbey,	Büyükkarıştıran	ve	Evrensekiz'dir.	
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Ahmetbey'in	 tarihi,	Trak,	Hellen,	Roma	ve	

Bizans	 dönemlerini 	 kapsamaktadır.	

Ahmetbey,	 1361	 yılında	 Osmanlıların	

yönetimine	geçmiştir.	1954	yılında	belediye	

olmuştur	ve	Lüleburgaz'ın	ilk	belediyesidir.	

Beldenin	 ekonomisi	 ve	 ticareti,	 tarım	 ve	

hayvancılığa	 dayanmaktadır.	 Ahmetbey'in	

köftesi	çok	meşhurdur.

AHMETBEY	BELDESİ

Büyükkarıştıran,	 Lüleburgaz'a	 20	 km	
uzaklıktadır.	1977	yılından	sonra	beldenin	
sanayisi	 hızla	 gelişmiş	 ve	 bir	 organize	
sanayi	 bölgesi	 olarak	 yapılanmıştır.	
Büyükkarıştıran,	 1986	 yılında	 belediye	
olmuştur. Buğday,	 arpa,	 ayçiçeği	 ve	 şeker		
pancarı	 beldemizde	 yetiştirilen	 başlıca	
tarım	 ür ünleridir. 	 Hayvancı l ık 	 ise	
Büyükkarıştıran'da	 hızla	 gelişmekte	 olan	
diğer	bir	ekonomik	faaliyettir.

BÜYÜKKARIŞTIRAN	BELDESİ

Evrensekiz,	Lüleburgaz'a	13	km	uzaklıktadır.	

Beldede	 karasal	 iklim	 etkisini	 gösterir.	

Evrensekiz,	1971	yılında	belediye	olmuştur.	

Osmanlı	döneminde	bölge	önemli	bir	"Ahilik	

”merkezi	idi.	Günümüzde	Evrensekiz,	sanayi	

yönünden	hızla	gelişmektedir.	

EVRENSEKİZ	BELDESİ
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“BABA ESKİDİR EVLAT, BABA ESKİDİR” 

	 	 	 	 	Babaeski	ilçesinin	isminin	
nereden	 geldiğini	 hiç	 merak	
ettiniz	mi?

B.	Mandıra Sinanlı
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BABAESKİ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Babaeski,	il	merkezine	37	km	uzaklıktadır.	I�lçe	toprakları	Ergene	Ovası'nda	yer	alır.	Yüksek	
alanlar	ve	dağlar	yok	denilecek	kadar	azdır.	I�lçenin	önemli	akarsuları,	Ergene	Nehri	ile	Kavak	Deresi	ve	
Şeytan	Deresi'dir.	 I�lçe'nin	 iklimi	 ılıman	 kara	 iklimidir.	 2018	 yılı	 nüfus	 verilerine	 göre	 ilçe	 nüfusu	
48.391'dir.	 I�lçeye	 bağlı	 40	 köy	 ve	 25	mahalle	 bulunmaktadır.	 Beldeleri	 Alpulu,	 Büyükmandıra	 ve	
Karahalil'dir.
														Babaeski'ye	Traklar	zamanında	“Burtudizus”	(durak	yeri)	dendiği	bilinmektedir.	I�smi	önceleri	
“Baba-i	 Atik”	 iken 	 Fatih	 Sultan	 Mehmet'in	 ilçeyi	 ziyaretinden	 sonra	 Babaeski	 ismiyle	 anılmaya	,
başlanmıştır.	Balkan	Savaşları	sırasında	Babaeski	bir	yıl	Bulgar	işgali	altında	kalmıştır.	1919	yılında	da	
Yunanlılar	tarafından	işgal	edilen	Babaeski,	9	Kasım	1922	tarihinde	kurtarılmış	ve	1924	yılında	ilçe	
olmuştur.	1854	yılında	belediye	olan	Babaeski,	Kırklareli'nin	ilk	belediye	olan	yerleşimidir.
															I�lçede	tarım	ve	hayvancılık	gelişme	gösteren	başlıca	ekonomik	faaliyet	olmuştur.	1971	yılından	
bu	yana	ilçede	"Tarım	Festivali"	düzenlenmektedir.

Babaeski	adının	nereden	geldiğiyle	ilgili	şu	rivayet	anlatılır:

Fatih	 Sultan	Mehmet	 İstanbul'un	 fethi	 için	Edirne'den	 yola	 çıktıktan	 sonra	

Babaeski'de	mola	verir.	Kasabayı	gezerken	ihtiyar	bir	eskici	ile	sohbete	başlar.	

Hükümdarın	bütün	sorularına	vuku�lu	(bilgili)	cevaplar	veren	ihtiyara	Fatih	

bir	ara:	“Baba	burası	ne	zaman	kurulmuş?	Sen	yaşlısın	bilirsin.”	der.

Ağzı	çivi	dolu	işine	devam	eden	ihtiyar	eskici:	“Eskidir	oğul,	eskidir.”	cevabını	

verir.	Bunun	üzerine	Fatih	ihtiyarın	yaşını	sorar.

İhtiyar	yine	çivi	dolu	ağzıyla:	“Baba	eskidir	evlat,	baba	eskidir.”	der.

Padişah	kasabanın	kuruluşu	ve	 ihtiyarın	yaşı	hakkında	bilgi	edinemez	ama	

verilen	cevap	çok	hoşuna	gittiği	için:	“Burasının	adı	bundan	sonra	Babaeski	

olsun,	bir	de	mescid	yapılsın.”	emrini	verir.

Fatih	Camisi	bu	emir	sonrasında	yapılmıştır."
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Büyük	 Mandıra	 “93	 Harbi”	 denilen	 1877-

1878 	 Osman l ı -Rus 	 Savaş ı 	 sonunda	

Bulgaristan'ın	 Lofça	 ve	 Plevne	 bölgesind
en	

gelen	 göçmenler	 tarafından	 kurulmuştur.	

Mandıra,	 Yunanca	 bir	 kelime	 olup	 “Ağıl”	

demektir.	 Mandıra,	 1955	 yılında	 belediye	

olmuştur.	 Belediyenin	 kurulması	 ile	 Büyük	

Mandıra	hızla	gelişerek	bir	kasabadan	ziyade
	

kent	 görünümünü	 kazanmıştır.	 Büyük	

Mandıra'nın	 güzel	 bir	 çarşısı	 ve	 bu	 çarşıda
	

turistik	 özelliklere	 sahip	 piliç	 lokantala
rı	

isim	 yapmıştır.	 1925	 yılından	 beri	 her	 yıl,	

Mayıs	ayının	son	haftasında,	Geleneksel	Yağl
ı	

Pehlivan	 Güreşleri	 yapılmaktadır.	 Halkının	

başlıca	geçim	kaynağı	çiftçilik,	hayvancılık	ve	

ticarettir.

BÜYÜKMANDIRA	BELDESİ

Alpullu	 beldesinin	 eski	 adı	 “Alpiya”dır.	 Bu	
sözcüğün	 “Işıltılı	 su	 yeri”	 anlamına	 geldiği	
tahmin	 edilmektedir. 	 Edirne-I� stanbul	
demiryolunun	 buradan	 geçmesi	 beldenin	
önemini	 arttırarak	 ticaretin	 gelişmesini	
sağlamıştır.	 1926	 yılında	 Cumhuriyet'in	 ilk	
fabrikası	 olan	 şeker	 fabrikası	 kurulduğunda	
kasabanın	adı	Şekerköy'dü.	Atatürk	beldenin	
ismini	değiştirerek	“Alpullu”	ismini	vermiştir.	
Atatürk	20	Aralık	1930'da	Alpullu'ya	gelerek	
beldeyi	 ve	 şeker	 fabrikasını	 ziyaret	 etmiştir.	
Alpullu,	 1964	 yılında	 belediye	 oldu.	 Bundan	
sonra	hızla	gelişen	belde	modern	bir	kasaba	
görünümüne	kavuşmuştur.	

ALPULLU	BELDESİ

Karahalil	beldesinin	eski	kayıtlara	göre	asıl	ad
ı	

“Kara	Ali”dir.	Sonraları	neden	Karahalil	olduğu
	

bilinmemektedir.	 Fetret	Devri'nde,	 Trakya'da	

yaşanan	 taht	olaylarında	 önemli	 rol	oynamış	

olan	Karahalil'in	adından	esinlenerek	buraya
	

Karahalil	dendiği	düşünülmektedir.	Karahalil,	

1968	yılında	belediye	olmuştur.	Halkın	geçim	

kaynağı	 tarım	 ve	 hayvancılıktır.	 Yetiştirilen	

ürünler;	ayçiçeği,	buğday,	arpa,	mısır,	yonca	ve	

şeker	pancarıdır.	

KARAHALİL	BELDESİ
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DEMİRKÖY

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Demirköy,	Kırklareli'nin	Karadeniz	sınırında	bulunmaktadır.	I�l	merkezine	uzaklığı	74	km'dir.	
Denizden	 yüksekliği	 300	 metredir.	 I�lçenin	 genel	 bitki	 örtüsü	 ormandır.	 I�lçe,	 Karadeniz	 ikliminin	
etkisinde	olmasına	rağmen	yazları	sıcak	ve	kuraktır.	Yıllık	ortalama	1000	mm	olan	yağışlar	bahar	ve	kış	
aylarında	daha	çok	görülür.	Demirköy'ün	nüfusu	2018	yılı	nüfus	verilerine	göre	9.093'dir.	Toplam	15	
köyü	bulunmaktadır.	I�ğneada,	Demirköy'ün	tek	beldesidir.
														Demirköy'ün	tarihteki	önemini	bölgedeki	demir	madenleri	artırmıştır.	Osmanlı	ordularının	bir	
kısım	savaş	malzemeleri	burada	kurulan	dökümhanede	yapılmıştır.	Fatih	Sultan	Mehmet,	1453	yılında	
I�stanbul'un	fethinde	kullandığı	topların	güllelerini	burada	döktürmüştür.	
	 	 	 	 	 	 Demirköy,	 1877-1878	 savaşında	 Rus;	 1912-1913	 Balkan	 Savaşları'nda	 da	 Bulgar	 işgaline	
uğramıştır.	
														Demirköy,	“Samokofçuk”	isimli	nahiye	merkezi	iken,	Balkan	Savaşı	sonrasında	ilçe	merkezi	hâli-
ne	 getirilmiş	 ve	 adı	 “Demirköy”	 olarak	 değiştirilmiştir.	 Kurtuluş	 Savaşı	 yıllarında	 Yunan	 işgaline	
uğrayan	ilçe,	11	Kasım	1922'	de	kurtarılmıştır.	Demirköy,	1924	yılında	ilçe	yapılmıştır.	Günümüzde	
yöre	insanının	geçim	kaynaklarını;	ormancılık,	balıkçılık,	turizm,	hayvancılık	ve	tarım	oluşturmaktadır.

Fatih	Sultan	Mehmet,	1453	yılında	İstanbul'un	
fethinde	kullandığı	topların	güllelerini	burada	
döktürmüştür.	

I�ğneada,	Demirköy'ün	doğusunda,	Karadeniz	

kıyısında	 turistik	 bir	 yerdir.	 Çok	 eski	 bir	

yerleşim	 merkezidir.	 I� lk	 adı	 “Pirguplu”	

(Pirgoublou)	 idi.	 Bu	 sözcüğün	 ne	 anlama	

geldiği	 tam	 olarak	 bilinmemektedir.	 Eski	

zamanlarda	 I�ğneada,	 Demirköy	 ile	 birlikte	

bölgenin	ihracat	merkezi	olmuştur.	I�ğneada,	

1972	 yılında	 belediye	 yapılmıştır.	 Belde	

nüfusu	 yaz	 aylarında	 turizmin	 etkisiyle	

10.000	kişiye	ulaşmaktadır.	

İĞNEADA	BELDESİ
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KOFÇAZ

	 	 	 	 	Kırklareli'nin	kuzeyinde,	il	merkezine	26	km	
mesafededir.	Kofçaz,	 Istranca	 (Yıldız)	Dağları'nın	
eteklerinde,	 ormanlık	 alanların	 ortasında	 yer	
almaktadır.	Denizden	yüksekliği	640	metredir.	I�lçe	
arazisinden	 doğan	 dereler	 birleşerek	 Kayalı	
Barajı'nı	beslemektedir.	I�lçede	tipik	karasal	iklim	
hâkimdir.	Kışlar	soğuk	ve	yağışlı,	yazlar	ise	sıcak	ve	
esintilidir.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kofçaz,	Cumhuriyet	döneminde	“Keşirlik”	
adıyla	bilinen	bir	nahiye	merkeziydi.	1957	yılında	
belediye	 kurulmuş	 ve	 1959	 yılında	 da	 Kofçaz	
adıyla	ilçe	olmuştur.	I�lçenin	adını	nereden	aldığı	ve	
ne	zaman	kurulduğu	bilinmemektedir.	I�lçeye	bağlı	
16	köy	ve	2	mahalle	bulunmaktadır.	2018	yılı	nüfus	
verilerine	 göre	 toplam	 nüfusu	 2.368'dir.	 Kofçaz,	
ilçe	merkezi	nüfusu	ile	Türkiye'nin	en	az	nüfuslu	
ilçelerinden	 biridir.	 Ekonomik	 aktivitelerin	 çok	
sınırlı	 olması	 nedeniyle	 sürekli	 göç	 vermektedir.	
Orman	 ürünleri	 gelir	 elde	 edilebilecek	 önemli	
kaynaklardandır.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Yöreye	değişik	dönemlerde	çok	sayıda	
Türkmen	 toplulukları	 getirilip	 yerleştirilmiştir.	
Kofçaz,	 1877-1878	 savaşı	 sırasında	 Ruslar	
tarafından,	Balkan	Savaşları	sırasında	da	Bulgarlar	
tarafından	 işgal	 edilmiştir.	 Kurtuluş	 Savaşı	
yıllarında	 Yunan	 işgaline	 uğrayan	 Kofçaz,	 10	
Kasım	1922	tarihinde	kurtarılmıştır.	

Kofçaz,	 ilçe	 merkezi	 nüfusu	
ile	Türkiye'nin	en	az	nüfuslu	
ilçelerinden	biridir.
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PEHLİVANKÖY

									Pehlivanköy,	il	merkezine	64	km	uzaklıktadır.	
Düz	 bir	 arazi	 üzerine	 kurulmuştur	 ve	 deniz	
seviyesinden	 yüksekliği	 25	 metredir.	 Kış	 ayları	
soğuk,	baharlar	yağışlı,	yazlar	sıcak	ve	kurak	geçer.	
2018	 yılı	 nüfus	 verilerine	 göre	 ilçenin	 toplam	
nüfusu	3.565'tir.	 I�lçe'ye	bağlı	 8	köy	 ve	3	mahalle	
bulunmaktadır.	 Pehlivanköy,	 demiryolu	 ile	 çevre	
yerleşimlere	bağlıdır.		
									Pehlivanköy'ün	ne	zaman	ve	kimler	tarafından	
kurulduğu	 bilinmemektedir.	 I�lçe	 merkezi	 tarihte	
Pavli	 Köyü	 olarak	 anılmaktadır.	 “Pavli”	 Antik	
Yunancae	 bir	 isimdir.	 “Bitme,	 sona	 erme,	 huzur”	
anlamlarına	 gelmektedir.	 Bu	 bölgede	 yetişen	
pehlivanlardan	 dolayı	 sonradan	 Pehlivanköy	
olarak	anılmaya	başlanmıştır.
	 	 	 	 	 	Pehlivanköy,	1912-1913	Balkan	Savaşları'nda	
Bulgar	 işgaline,	 Millı̂	 Mücadele	 döneminde	 ise	
Yunan	işgaline	uğramıştır.	9	Kasım	1922	de	Yunan	
işgalinden	kurtarılmıştır.	
	 	 	 	 	Pehlivanköy,	1948	yılında	belediye	olmuştur.	
O� nceleri	 Babaeski	 ilçesine	 bağlı	 bir	 bucak	 iken	
1957	 yılında	 ilçe	 yapılmıştır.	 Pehlivanköy'ün	
ekonomisi	 tarım	 ve	 hayvancılığa	 dayanmaktadır.	
Un	ve	yağ	sanayi	gelişen	sanayi	dallarıdır.	I�lçe	her	
yıl	düzenlenen	Pavli	Panayırı	ile	ünlüdür.	

İlçe	her	yıl	düzenlenen	Pavli	Panayırı	
ile	ünlüdür.	
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PINARHİSAR

	 	 	 	 	 	 	 	Pınarhisar,	il	merkezine	30	km	mesafede	bulunmaktadır.	Denizden	yüksekliği	192	metredir.	
Yazları	kurak	ve	sıcak,	kışları	ise	yağışlı	ve	soğuktur.	Yer	yer	ormanlık	alan	mevcuttur.	2018	yılı	genel	
nüfus	verilerine	göre	toplam	nüfusu	18.375'tir.	Pınarhisar,	1953	yılında	ilçe	olmuştur.	I�lçeye	bağlı	14	
köy	ve	7	mahalle	bulunmaktadır.	Pınarhisar'ın	tek	beldesi	Kaynarca'dır.
	 	 	 	 	 	 	 Pınarhisar'ın	 I�lk	 Çağlara	 uzanan	bir	 geçmişi	 vardır.	 1877-78	 yıllarında	 çıkan	Osmanlı-Rus	
savaşında	işgale	uğrayan	yerler	arasında	Pınarhisar	da	bulunmaktadır.	Balkan	Savaşı'nın	büyük	bir	
bölümü	Pınarhisar	bölgesinde	geçmiş	ve	1912	yılında	Bulgarlar	burayı	işgal	etmiştir.	Birinci	Dünya	
Savaşı'ndan	sonra	da	Yunanlıların	işgaline	uğramıştır.	Pınarhisar,	8	Kasım	1922	tarihinde	düşmandan	
geri	alınmıştır.	I�lçenin	ekonomisi	tarım	ve	hayvancılığa	dayanmaktadır.	I�lçe	ve	köylerinde	ağırlıklı	
olarak	buğday	ve	ayçiçeği	ekimi	yapılmaktadır.	

İlçenin	ekonomisi	tarım	ve	
hayvancılığa	dayanmaktadır.	

Kaynarca,	il	merkezine	25,	Pınarhisar	ilçe	
merkezine	ise	5	km	mesafededir.	Kaynarca,	
1954	 yılında	 belediye	 olmuştur.	 Kasaba	
içerisinden	kaynayan	dört	büyük	ve	sekiz	
küçük	 kaynak	 suyu	 birleşerek	 Kaynarca	
Deresi'ni	 oluşturur.	 Kaynarca	 yörenin	 en	
eski	 yerleşim	 merkezidir.	 Kaynarca'nın	
eski	adı	“Yene”	ya	da	“Yeno”	olarak	tarihte	
yer	almaktadır.	Bunlar	Eski	Yunancada	“Su	
Kaynağı”	 anlamına	 gelen	 sözcüklerdir.	
Tarım,	başlıca	geçim	kaynağıdır.	Kaynarca,	
fasulyesi	ile	ünlüdür.	

KAYNARCA	BELDESİ

Osmancık

“Tarihin	 Babası	 Heredot,	 Pers	 Hükümdarı	
Darius'un	 MÖ	 513	 tarihinde	 Pınarhisar	 ile	
Kaynarca'ya	 geldiğini,	 Kaynarca'nın	 güzel	
kaynak	 sularının	 başında	 üç	 gün	 kaldığını	 ve	
diktirdiği	bir	sütunda	 	“Ben	Dünyaya,	Kaynarca	
En	 Güzel	 Sulara	 Sahip”	 diye	 yazdırdığını	 ifade	
etmektedir.”

Devlet	Sınırı

İlçe	Sınırı

İl	Sınırı

Deniz	Sınırı

İl	Merkezi

İlçe	Merkezi

Demiryolu

Karayolu

Nehir

Köy	ve	belde

Göl

Harita	3.13:	Pınarhisar	Haritası
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VİZE

Kıyıköy

AksicimBalkaya

Kömürköy

Hamidiye

KışlacıkKızılağaç

Küçükyayla

Akpınar
Okçular

Evrenli

Çakıllı
Düzova

MüsellimÇövenli

Akıncılar

Topçuköy
Hasboğa

Develi

Çavuşköy

Doğanca

Pazarlı
Sofular

Evrencik

Soğucak

Sergen

	 	 	 	 	 	 	 Vize,	 Yıldız	 Dağları'nın	 Ergene	 Ovası	 ile	 birleştiği	 yerde	 kurulmuştur.	 Deniz	 seviyesinden	
yüksekliği	180	metre	olan	 ilçenin	2018	yılı	nüfus	verilerine	göre	 toplam	nüfusu	28.611'dir.	1928	
yılında	ilçe	ve	belediye	olarak	teşkilatlandırılmıştır.	I�lçeye	bağlı	24	köy	ve	12	mahalle	bulunmaktadır.	
Vize'ye	bağlı	beldeler;	Çakıllı	ve	Kıyıköy'dür.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Eskiden	“Vison”,	“Viza”,	“Bizva”	ve	“Bizye”	adlarıyla	anılan	yöre,	Osmanlı	döneminde	Rumeli	
Eyaleti'ne	bağlı	bir	sancaktı.	Kırklareli	yani	eski	adıyla	Kırkkilise	sancak	olunca	Vize	de	bu	sancağa	
bağlı	bir	kaza	olmuştur.
	 	 	 	 	 	 	 Vize,	Balkan	 Savaşları'nda	Bulgarların,	Millı	̂ Mücadele	döneminde	 ise	Yunanlıların	 işgaline	
uğramıştır.	Vize,	1	Kasım	1922	yılında	kurtarılmıştır.	
													Vize'nin	ekonomisi	genelde	tarım	ve	hayvancılığa	dayalıdır.	Tavuk	yetiştiriciliği,	arıcılık,	tatlı	su	
balıkçılığı,	deniz	balıkçılığı	ve	ormancılık	sektörleri	gelişmektedir.	Vize'nin	sanayisi	ağırlıklı	olarak	
gıda	ve	tekstil	üzerinedir.	

Vize'nin	ekonomisi	genelde	tarım	ve	
hayvancılığa	dayalıdır.	

Kıyıköy,	 insanların	 I� lk	 Çağ'da	 yerleşmeye	
başladığı	bir	kasabadır.	Beldenin	tarihte	bilinen	
ilk	adı	“Salmydessos”	olarak	geçmektedir.	Bazı	
yazılı	 kaynaklar	 Kıyıköy'ün	 “Salmudassa”	
(Salma-Hisar)	“kutlu,	kutsal,	iyi,	güzel''	yer	ya	da	
kent	anlamına	geldiğini	söylemektedir.	Bu	ismin	
“'Pırıltılı	Halkın	Beldesi”	anlamına	geldiğinden	
söz	eden	kaynaklar	da	bulunmaktadır.	Kıyıköy,	
1987	 yılında	 belediye	 olmuştur.	 Kıyıköy'ün	
1960	 yılına	 kadar	 adı	 “Midye”	 idi.	 Beldenin	
başlıca	 geçim	 kaynakları;	 turizm,	 ormancılık,	
balıkçılık,	büyük	ve	küçükbaş	hayvancılıktır.

KIYIKÖY	BELDESİ

Devlet	Sınırı

İlçe	Sınırı

İl	Sınırı

Deniz	Sınırı

İl	Merkezi

İlçe	Merkezi

Demiryolu

Karayolu

Nehir

Köy	ve	belde

Göl

Harita	3.14:	Vize	Haritası

ŞEHRI�MI�Z	KIRKLARELI�

U� NI�TE	3	 		ŞEHRI�MI�	TANIYORUM

89



Çakıllı,	Vize'ye	bağlı	bir	beldedir.	Kasabanın	
ne	 zaman	 ve	 kimler	 tarafından	 kurulduğu	
hakkında	kesin	bir	bilgi	 bulunmamaktadır.	
Kasabanın	 asıl	 adı	 “Çakalondon”dur.	 Bu,	
Rumca	 bir	 isimdir	 fakat	 ne	 anlama	 geldiği	
bilinmemektedir.	 Türkçenin	 yerel	 ağzında	
kasabanın	 adı	 zamanla	 değişerek	 “Çakallı”	
olmuştur.	1969	yılında	belediye	yapılmıştır.	
Halk,	 tarım	 ve	 hayvancılıkla,	 biraz	 da	
sebzecilikle	geçinmektedir.	Vize	ve	Saray	ile	
yakınlığından	dolayı	sosyal	ve	ticari	ilişkileri	
yoğundur.

ÇAKILLI	BELDESİ

Kıyıköy'ün	 güneyinde,	 Karadeniz	 kıyısında,	
Tekirdağ	ili	sınırları	içerisinde	bulunan	ancak	
Kırklareli	halkının	da	turizm	mevsiminde	çokça	
gittiği	 bir	 yer	 vardır	 ki	 burası	 hâlâ	 tarihteki	
adıyla	anılan	Kastros'dur.	Kastros,	Hellencede	
“kutlu,	güzel	akarsu	ya	da	kutlu	dere”	anlamına	
gelmektedir.	 Burada	 denize	 dökülen,	 suyu	
oldukça	 bol	 olan	 “Bulanık	 Dere”	 adında	 bir	
akarsu	bulunmaktadır..

MEB	“eba.gov.tr”	den,	Kırklareli	ilinin	tanıtımı	
ile	ilgili	videoyu	izleyiniz.
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Evet		Arkadaşlar	;	

Öğrendiklerimizden	 yola	 çıkarak	
ilimizin	ilçe	ve	beldelerini	yazalım.

DEMİRKÖY

PINARHİSAR

.................	
Beldesi

..................	
Beldesi ...................

Beldesi

.....................
Beldesi ........................

Beldesi

...........................
Beldesi

............................
Beldesi

...................
Beldesi

.....................	
Beldesi

...........................
Beldesi

................
Beldesi

....................
Beldesi

................
Beldesi

.............................

.............................

.............................

.............................

.........................

.............................

.............................
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ŞEHRİMİN	
TARİHÇESİ	

Kırklareli	tarihine	bir
	göz	atalım	mı?

F)

													Kırklareli,	tarih	öncesi	çağlardan	beri	önemli	bir	yerleşim	yeridir.	Bizanslılardan	Sultan	I.	Murat	
döneminde,	1362'de	alınarak	Osmanlı	yönetimine	katılmıştır.
											1912	yılında	başlayan	Birinci	Balkan	Savaşı	sırasında	Bulgar	işgaline	uğrayan	Kırklareli	yöresi,	
belki	de	tarihinin	en	kötü	günlerini	yaşamıştır.	Birinci	Dünya	Savaşı'nın	ardından	30	Ekim	1918'de	
imzalanan	Mondros	Mütarekesi	ile	Kırklareli	ve	tüm	Trakya,	Yunanlılar	tarafından	işgal	edilmiştir.	
Trakya'nın	 kurtarılması	 için	 kurulan	 Trakya	 Müdafaa-i	 Hukuk	 Cemiyeti,	 işgallere	 direnen	 bölge	
halkını	tek	bir	çatı	altında	toplamıştır.	Trakya	Müdafaa-i	Hukuk	Cemiyeti	tarafından	Lüleburgaz	ve	
Edirne'de	kongreler	düzenlenmiştir.	12	Ekim	1922'de	imzalanan	Mudanya	Mütarekesi'nin	ardından	
Kırklareli,	10	Kasım	1922'de	işgalden	kurtarılmıştır.
												Bizanslılar	Kırklareli'ye	“Kırk	Azizler	Kilisesi”	anlamında	“Saranta	Ecclesia”	ismini	vermişlerdir.	
Osmanlılar	 da	 bu	 isimden	 esinlenerek	 “Kırk	 Kilise”	 ismini	 kullanmışlardır.	 Kırklareli'nin	 fethi	
esnasında	kırk	Türk	yiğidi	şehit	düşmüştür.	Onların	mezarlarının	bulunduğu	yere	“Kırklar	Baba”	adı	
verildiği	 bilinmektedir.	 Bu	 tarihı	̂ bilgiden	 hareketle,	 Kırklareli	 Milletvekili	 Fuat	 Umay	 tarafından	
verilen	bir	teklif	üzerine,	20	Aralık	1924	tarihinde	şehrimizin	ismi	Kırklareli	olarak	değiştirilmiştir.	
Böylece	ilimiz,	tarihine	ve	geleneklerine	uygun	olarak	Kırklareli	adını	almıştır.	Cumhuriyet	devrinde	
ilk	değiştirilen	yer	ismi	Kırklareli'dir.
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	 	 	 	 	 	 Eskiler	 Hicret	 (Göç),	Muhaceret	 (Göçmenlik)	 derdi.	Muhacirlik	 zordur.	 Bu	 nedenle	 Rumeli	
göçmenliği	 âdeta	 bir	 insanlık	 dramıdır.	 Bulgaristan'dan	 ilk	 büyük	 Türk	 Göçü,	 93	 Muhacereti	 ile	
yaşandı.	 Balkan	 Bozgunu	 sırasında	 yaşanan	 göç	 olayı	 da	 ikinci	 büyük	 muhacerettir.	 1950-1951	
yılında	birkaç	ay	içerisinde	Bulgaristan'dan	göçe	zorlanan	156	bin	Türk	kendilerini	Trakya'ya	zor	attı.
	 	 	 	 	 	 	 	1968	yılında	“Akraba	Göçü”,	Parçalanmış	Aileleri	Birleştirme	Muhacirliği	yaşandı.	1969-1978	
arasında	ise	130.000	Bulgaristan	Türkü,	Trakya	ve	Marmara	bölgesinde	sığınacak	yer	aradı.
	 	 	 	 	 	 Bütün	Muhaceretler,	 Kırklareli	 ve	 yöresini	 derinden	 etkiledi.	 Bu	 zor	 yıllarda	milletimiz	 ve	
devletimiz,	gelen	muhacirlere	sahip	çıktı.	Devletimiz,	gelen	muhacirleri	başta	Kırklareli	olmak	üzere	
birçok	ilimize	yerleştirdi.	Onlara	bağ,	bahçe	ve	yaşayacak	ev	dağıttı.	Halkımız	büyük	bir	yardımlaşma	
örneği	göstererek	gelen	göçmenlerle	maddi	manevi	her	şeyini	paylaştı.	Onların	yeni	hayatlarına	uyum	
sağlamalarına	yardımcı	oldu.	Evini,	ocağını	kısaca	sahip	oldukları	maddi	ve	manevi	her	şeyi	geldikleri	
yerde	 bırakan	 muhacirler	 de	 boş	 durmadı.	 Geldikleri	 anavatan	 topraklarında	 sabırla	 mücadele	
ederek	ve	çok	çalışarak	kendilerine	yeni	bir	yaşam	kurdular.	Böylece	bu	zor	günler	toplum	olarak	
dayanışma	ve	yardımlaşma	sayesinde	atlatılarak	geleceğe	güvenle	ilerleme	sağlandı.	

MUHACİRLİK
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	 Kardeş	 Şehir;	 İki	 	 belediyenin	
sorunlarını	beraberce	 	çözümlemek	
ve	 zaman	 içinde	 daha	 	 yakın	 ve	
dostane	 ilişkiler	 	 geliştirmek	 için	
ortaklaşa	 hareket	 etmek	üzere	 bir	
araya	 gelerek	 kurdukları	 bir		
ilişkidir.

ŞEHRİMİN	
KOMŞU	VE	
KARDEŞ	

ŞEHİRLERİ

G)

									U� lkemizin,	Trakya	kısmında	kalan	Kırklareli'nin	sınır	komşuları,	
Tekirdağ	ve	Edirne	illerimizdir.	Kırklareli,	bu	iki	ilimizle	aynı	bölgede	
yer	alması	nedeniyle	benzer	coğra�i	özellikleri	taşımaktadır.	Tarihsel	
süreç	içinde	meydana	gelen	olaylar,	bu	üç	ilimizi	de	benzer	şekilde	
etkilemiştir.	Kırklareli'nin	nüfusu	Tekirdağ	ve	Edirne'ye	göre	daha	
azdır.	
	 	 	 	 	 	 	Günümüzde	şehirlerin	sorunlarını	çözmek	ve	birbirleriyle	olan	
kültürel	bağlarını	geliştirmek	amacıyla	yapılan	uygulamalardan	biri	
de	 “kardeş	 şehir”	 uygulamasıdır.	 Kardeş	 şehir	 kavramı;	 iki	
belediyenin	 sorunlarını	 beraberce	 çözümlemek	 ve	 aynı	 zamanda	
birbirleriyle	daha	yakından	etkileşim	sağlamak	amacıyla	bir	araya	
gelerek	kurdukları	iyi	ilişkilerdir.

													Kırklareli'de	“kardeş	şehir”	uygulaması	ilk	kez	1970	yılında	
başlamıştır.	 Almanya'nın	 Walldrof	 (Valdorf)	 şehri	 ilk	 kardeş	
şehrimizdir.	 I�ki	şehir	arasında	belediyeler	seviyesinde	karşılıklı	
ziyaretler	 yapılmaktadır.	 Böylece	 sosyal,	 kültürel	 ve	 sanatsal	
gelişmeler	 yakından	 takip	 edilebilmekte	 ve	 kültürel	 etkileşim	
sağlanmaktadır.	Bu	kardeşliği	simgelemek	için	Dereköy	yolunda	
bir	çam	korusu	ormanı	düzenlenmiş	ve	aynı	zamanda	Kırklareli	
şehir	merkezinde	yer	alan	bir	caddeye	de	Walldrof	adı	verilmiştir.	
	 	 	 	 	 	 Kırklareli	 Belediyesi'nin	 ayrıca	 Sichuan	 (Çin),	 I�zmail	
(Ukrayna),	 Stip	 (Makedonya),	 Malko	 Tırnova	 ve	 Dobriç	
(Bulgaristan),	 Vaslui(Romanya),	 Ardinho(Bulgaristan)	 şehirleri	
ile	de	kardeş	şehir	anlaşması	bulunmaktadır.	

Şehrinizin	 komşu	 şehirleri	 ve	 kardeş	
şehirleriyle	ilgili	araştırmalar	yapınız.	
Kısa	 sunumlar	 hazırlayarak	 sınıfta	
arkadaşlarınızla	paylaşınız.
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Ölçütler Katılıyorum	 Kararsızım Katılmıyorum

Kırklareli'nin	ülkemiz	sınırları	içindeki	yerini,	
konumunu,	komşularını	ve	�iziki	özelliklerini	
öğrendim.

Yaşadığım	şehrin	coğra�i	özelliklerinin	
insanlarımızın	yaşamını	nasıl	etkilediğini	
öğrendim.			

Yaşadığım	şehirde	karşılaşabileceğimiz	doğal	
afetleri	ve	bunlara	karşı	alınması	gereken	
önlemleri	öğrendim.			

Şehrimizin	gelişiminde	etkili	olan	ekonomik	
unsurlar	hakkında	bilgi	edindim.			

Derse	hazırlıklı	geldim.

Dersin	işlenişi	sırasında	anlayamadığım	yerler	
hakkında	öğretmenimden	ve	arkadaşlarımdan	
yardım	aldım.

Konuyla	ilgili	bilgi,	görüş	ve	düşüncelerimi	uygun	
şekilde	ifade	ettim.

En	çok	hangi	konudan	ya	da	etkinlikten	hoşlandım?	Neden?	

Anlamakta	zorlandığım	konu	ya	da	konular	hangileridir?

Tekrar	incelemek	istediğiniz	etkinlik	veya	konular	var	mı?	Neden?

NELER	YAPTIM	?	NELER	ÖĞRENDİM?	
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ÜNİTE	4		

ŞEHRİM	ÇALIŞIYOR	

Evet,	sevgili	arkadaşlar	bu	ünitede;

hakkında	bilgiler	edineceğiz.

					I�limizin	Ekonomisi	

				I�limizde		Zanaat

					I�limizin	Turizme	Katkısı

					I�limizin	Ulaşım	ve	I�letişim	
				I�mkânları



Haydi o zaman! Birlikte öğrenmeye

hazır mısınızzzz ?

Merhaba!

Ben de GEZGİN.

Ben ilimizi gezmeye gelen insanların ne tür 

etkinlikler yapabileceğini daha çok 

merak ediyorum doğrusu. 

Kırklareli, turistler için 

hangi olanaklara sahip? 

 

Merhaba! 

Benim adım BİLGİN.

İlimizde yaşayan insanların başlıca geçim 

kaynaklarının neler olduğunu biliyor musunuz? 

Peki, eskiden insanlarımızın hangi 

meslerlerle uğraştıklarını 

hiç merak ettiniz mi?



A)	İLİMİZİN	
EKONOMİSİ

Türkiye	 	 genelinde	 yetiştirilen		
ayçiçeğinin	 %10'u	 Kırklareli'de			
üretilmektedir.

	 Kırklareli'nin	ağırlıklı	olarak	tarıma	dayalı	bir	ekonomisi	vardır.	I�limizde	yaşayan	insanların	

çoğu	 tarım	ve	hayvancılıkla	uğraşmaktadır.	 I�limiz	 topraklarının	büyük	bölümü	 tarım	 için	uygun,	

bereketli	arazilerden	oluşmaktadır.	Kırklareli'de	yetiştirilen	başlıca	tarım	ürünleri	buğday,	çeltik,	

mısır,	 fasulye,	 şekerpancarı,	 ayçiçeği	 ve	 kanola	 olarak	 da	 bilinen	 kolzadır.	 I�limiz	 kekik,	 adaçayı,	

lavanta,	 ıhlamur	 gibi	 tıbbi	 ve	 aromatik	 bitkiler	 ile	 süs	 bitkileri	 yetiştiriciliği	 için	 uygun	 iklim	

koşullarına	 sahiptir.	 Son	 yıllarda	 katma	 değeri	 yüksek	 olan	 bu	 tür	 alternatif	 tarım	 ürünlerinin	

yetiştiriciliğinin	de	yaygınlaşması	için	çalışmalar	yürütülmektedir.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kırklareli	meyve	ve	sebze	yetiştiriciliği	için	de	oldukça	elverişli	iklim	ve	toprak	yapısına	

sahiptir.	I�limizde	en	çok	yetişen	meyveler	üzüm,		erik,	elma,	armut,	şeftali	ve	kirazdır.	Lahana,	fasulye,	

soğan,	sarımsak,	biber	ve	domates	yaygın	olarak	yetiştirilen	sebzelerdir.	Kırklareli	genelinde	tarımda	

sulama,	modern	tarım	aletleri	kullanma,	bilinçli	ilaçlama	ve	gübreleme	yöntemlerinin	benimsenmiş	

olması	 nedeniyle	 tarımsal	 ürünlerin	 verimliliği	 ve	 çeşitliliği	 fazladır.	 Ancak	 meyve	 ve	 sebze	

üretiminin	 miktarı	 azdır.	 Türkiye	 genelinde	 yetiştirilen	 ayçiçeğinin	 %10'u	 Kırklareli'de	

üretilmektedir.	

TARIM
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Kekik Adaçayı
Lavanta

Ihlamur Buğday

Çeltik

Mısır Fasulye Şekerpancarı

Ayçiçeği Kanola

İlimizdeki	uygun	iklim	koşulları	ve	

bereketli	topraklar	sayesinde	

	birçok	farklı	tarım	ürünü	yetiştirilmektedir.
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U� züm,	insanlar	tarafından	yaklaşık	on	bin	yıldır	yetiştirilmektedir.	Dünya	genelinde,	anavatanı	
Anadolu	 olan	 1200'den	 fazla	 üzüm	 çeşidi	 bulunmaktadır.	 U� züm	 yetiştiriciliği	 yani	 bağcılık,	 eski	
çağlardan	 beri	 Kırklareli	 için	 en	 önemli	 ekonomik	 değerlerden	 biri	 olmuştur.	 Bu	 nedenle,	
Kırklareli'nin	eski	isimlerinden	biri	de	Bulgarcada	“bağlar	şehri”	anlamına	gelen	Lozengrad'dır.	

Evliya	 Çelebi,	 1658	 yılında	 Kırklareli'ye	
geldiği	 zaman	 şehrimiz	 ve	 burada	 bulunan	
bağlar	 ve	meyve	bahçelerinin	bolluğuyla	 ilgili	
Seyahatnamesinde	şöyle	bahseder:

“Bakımlı	konak	ve	
saraylarla	süslü	şirin	bir	
kasabadır.	Berrak,	temiz,	
buz	gibi	su	akan	çeşmeleri	
vardır.	Çeşme	başındaki	
kahvesi	bilgili	ve	kültürlü	
insanların	gittiği	bir	

yerdir.	Bağ	ve	bahçeleri	o	
kadar	çoktur	ki	içinde	
insan	kaybolur.	Pekmezi	

ve	üzüm	pestili	çok	
meşhurdur.”
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							Kırklareli,	sanayisi	çok	fazla	gelişmemiş	bir	ildir.	
I�limizin	 sanayi	 gelirleri	 tarım	 gelirlerinin	 yaklaşık	
yarısı	 kadardır.	 I�limizde	 süt	 ürünleri,	 bitkisel	 yağ	
tesisleri,	 et	 işleme	 tesisleri	 ve	 un	 imalatını	 içeren	
tarıma	dayalı	sanayi	daha	çok	gelişmiştir.	Ancak	son	
yıllarda	ilimiz	genelinde;	çeşitli	sanayi	dallarında	pek	
çok	 fabrika	 ve	 yeni	 tesisler	 kurulmaktadır.	 I�limiz	
sınırları	 içerisindeki	 başlıca	 sanayi	 kuruluşları	
arasında	 yer	 alan	 Alpullu	 Şeker	 Fabrikası,	 1926	
yılında	 üretime	 geçmiştir	 ve	 Türkiye'nin	 ilk	 şeker	
fabrikasıdır.	 I�limizde	 ilaç,	gıda,	 tekstil,	 cam,	plastik,	
ambalaj,	 kimya,	 metal	 işleme,	 döküm,	 çimento,	
mobilya	 gibi	 farklı	 sanayi	 dallarında	 üretim	 yapan	
önemli	 tesisler	 bulunmaktadır.	 Pınarhisar'da	
çimento	fabrikası,	Babaeski	ve	Lüleburgaz'da	yağ	ve	
un	 fabrikaları	 ve	 Lüleburgaz'da	 bulunan	 cam	
fabrikaları	ilimizin	önde	gelen	sanayi	tesisleridir.

SANAYİ

ergene

ergene

İlimiz	sınırları	içerisindeki	başlıca	sanayi	
kuruluşları	arasında	yer	alan	Alpullu	Şeker	
Fabrikası,	1926	yılında	üretime	geçmiştir	ve	
Türkiye'nin	ilk	şeker	fabrikasıdır.
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ULAŞIM
	 Kırklareli,	 ulaşımın	 karayolu	 aracılığıyla	 sağlandığı	 bir	 ildir.	 O� nceleri	 daha	 yaygın	 olan	

demiryolu	ulaşımı	günümüzde	Edirne-I�stanbul	demiryolu	hattıyla	sağlanabilmektedir.	Avrupa'dan	

gelen	demiryolu,	Edirne'yi	geçtikten	sonra	Pehlivanköy'de	Kırklareli	il	sınırlarına	girer.	Türkgeldi	ve	

Büyükkarıştıran	istasyonlarından	geçen	demiryolu,	Tekirdağ	ve	I�stanbul'a	ulaşır.	

	 I�stanbul	 ile	 Edirne	 arasında	 ulaşımı	 sağlayan	 D-100	 kara	 yolu	 ile	 Türkiye'nin	 Avrupa	 ile	

bağlantısını	sağlayan	TEM	Otoyolu,	ilimizin	en	önemli	ve	işlek	yollarıdır.	Bunların	yanı	sıra	Kırklareli'yi	

Edirne	 ve	 Tekirdağ'a	 bağlayan	 ve	 Dereköy	 sınır	 kapısından	 Bulgaristan'a	 uzanan	 farklı	 karayolu	

güzergâhları	da	bulunmaktadır.	

	 Kırklareli,	 Karadeniz'e	 kıyısı	 olan	 bir	 il	 olmasına	 rağmen	 deniz	 ulaşımını	 sağlayan	 önemli	

limanları	 yoktur.	 I�ğneada'da	 küçük	 bir	 liman	 ve	 Kıyıköy'de	 iskele	 bulunmaktadır.	 I�limiz	 sınırları	

içerisinde	 havaalanı	 mevcut	 değildir	 ancak	 Çorlu	 ve	 I�stanbul'da	 bulunan	 havaalanlarına	 ulaşım	

kolaylıkla	sağlanabilmektedir.	

İstanbul	 ile	 Edirne	 arasında	 ulaşımı	
sağlayan	D-100	kara	yolu	ile	Türkiye'nin	
Avrupa	 ile	 bağlantısını	 sağlayan	 TEM	
Otoyolu,	 ilimizin	 en	 önemli	 ve	 işlek	
yollarıdır.
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	 Kırklareli,	 yer	 altı	 kaynakları	 bakımından	 oldukça	 zengindir.	 Cam	 ve	 seramik	 yapımında	

kullanılan	dolomit	 ve	 feldspat	madenleri	 ilimizde	bol	miktarda	 üretilmektedir.	 I�limizde	yer	 alan	

mermer	 ocaklarından	 Vize	 Pembesi,	 Trakya	 Graniti,	 Sazara	 Sedef	 Mermeri	 gibi	 isimleriyle	

markalaşmış	ürünler	çıkarılmaktadır.	Bunların	yanı	sıra	bakır,	demir,	kuvars,	molibden	ve	manganez	

gibi	değerli	madenler	bulunmaktadır.	

	 Kırklareli'nin	en	önemli	yer	altı	zenginliklerinden	biri	de	Lüleburgaz	ilçemizin	Hamitabat	ve	

Babaeski	ilçemizin	Kumrular	köyünde	çıkarılan	doğal	gazdır.	Bu	sahalarda	aynı	zamanda	petrol	de	

çıkarılmaktadır.	Ancak	elde	edilen	petrol	ve	doğal	gaz	miktarı	ülkemizin	ihtiyaçlarını	karşılayacak	

ölçüde	 değildir.	 Kırklareli,	 Babaeski,	 Lüleburgaz	 ve	 Pınarhisar'da	 petrol	 ve	 doğal	 gaz	 arama	 ve	

üretimi	artırma	çalışmaları	devam	etmektedir.

YER ALTI KAYNAKLARI

Kırklareli'nin	 	 en	 	 önemli	 	 yer	 	 altı	
zenginliklerinden	 biri	 de	 Lüleburgaz	
ilçemizin	 Hamitabat	 ve	 Babaeski	
ilçemizin	Kumrular	köyünde	çıkarılan	
doğal	gazdır.
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	 Kırklareli,	 yer	 altı	 kaynakları	 bakımından	

oldukça	zengindir.	

Demir Kuvars Molibden

Manganez Vize	Pembesi Trakya	Grani
ti

Sazara	Sedef	Mermeri Feldspat Dolomit

Petrol Bakır Doğalgaz
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	 Kırklareli,	 orman	 varlığı	 bakımından	 ülkemizin	 önde	 gelen	 illerinden	 biridir.	 Ormanların	

çoğunluğu	merkez	ilçe,	Vize	ve	Demirköy	sınırları	içindedir.	Karadeniz'e	paralel	olarak	uzanan	Yıldız	

Dağlarının	 üzeri	ormanlarla	kaplıdır.	Her	sene	bu	bölgelerden	kereste	başta	olmak	 üzere	pek	çok	

orman	ürünleri	elde	edilmektedir.	I�ğneada	Longoz	Ormanları	ise	dünyada	eşi	benzeri	nadir	görülen	

bir	tabiat	harikası	olarak	koruma	altındadır.

Ülkemizin	en	önemli	ve	zengin	biyoçeşitlilik	sunan	bölgelerinden	biri	olan	
İğneada	Longoz	Ormanları,	ilimizde	bulunmaktadır.	Longoz	ormanları,	
671	tür	bitki	ile	637	tür	kuş,	böcek,	sürüngen,	balık	ve	memeli	cinsinden	
hayvana	ev	sahipliği	yapmaktadır.	Dünyada	örneği	çok	az	olan	“su	basar	
ormanları”	 ve	 bu	 ormanların	 içerisinde	 bulunan	 Erikli,	 Saka	 ve	 Mert	
gölleri,	 doğaseverler	 için	 mutlaka	 görülmesi	 gereken	 yerlerdendir.	
İğneada	Longoz	Ormanları,	Millî	Park	olarak	ilan	edilmiştir.	

ORMANCILIK

ŞEHRI�M	ÇALIŞIYORU� NI�TE		4

ŞEHRI�MI�Z	KIRKLARELI� 105



	 Kırklareli,	 tarım	 ve	 hayvancılığın	 bir	 arada	 yürütüldüğü	 bir	 ildir.	 I�limizde	 büyükbaş	 ve	

küçükbaş	hayvan	yetiştiriciliği	yaygındır.	Süt	ve	sütten	yapılan	yoğurt,	ayran	ve	peynir	başta	olmak	

üzere	elde	edilen	diğer	hayvansal	ürünler	önemli	bir	geçim	kaynağıdır.	Şehrimiz	her	sabah	kahvaltıda	

tükettiğimiz	beyaz	peyniri	ile	meşhurdur.	Manda	sütünden	yapılan	kaymak	ve	yoğurt	da	sevilerek	

tüketilmektedir.	 I�limizde	 üretilen	 hayvansal	 ürünlerin	 kalitesi	 yüksektir	 ve	 çok	 beğenilmektedir.	

Ancak	markalaşma	ve	tanıtım	çalışmalarındaki	eksiklikler	sebebiyle	bu	ürünlerin	bilinirliği	azdır.	

Tavuk	ve	yumurta	yetiştiriciliği	şehrimizin	bir	başka	önemli	gelir	kaynağıdır.	

	 Kırklareli,	sahip	olduğu	zengin	bitki	çeşitliliğiyle	arıcılık	için	önemli	bir	bölgedir	ve	arıcılık,	

önemli	bir	geçim	kaynağı	olarak	gün	geçtikçe	yaygınlaşmaktadır.	Meşe	balı,	karaçalı	balı	ve	ayçiçeği	

balı	ilimizde	en	çok	üretilen	bal	çeşitleridir.	U� lkemizde	üretilen	en	değerli	ballardan	biri	ve	ilimizin	

sembollerinden	olan	meşe	balı,	Yıldız	Dağlarındaki	meşe	ormanlarından	elde	edilmektedir.

HAYVANCILIK
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İlimizde	yapılan	ekonomik	faaliyetlerin	nüfus,	

yerleşim,	eğitim	ve	kültür	üzerindeki	etkileri	

nelerdir?

NÜFUSA
ETKİSİ

YERLEŞİME
ETKİSİ

EĞİTİME
ETKİSİ

KÜLTÜRE
ETKİSİ
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MEŞE	BALI	

	 Kahvaltı	 sofralarında	 görmeye	 alışık	 olduğumuz	 bal,	 mineral	 açısından	 zengin,	

değerli	bir	besindir.	Sağlık	açısından	her	gün	tüketilmelidir.	Bütün	ballar	genel	olarak	çiçek	

balı	ve	salgı	balı	olmak	üzere	ikiye	ayrılır.	Çiçek	balları,	doğadaki	bitkilerin	veya	ağaçların	

çiçeklerinden	arılar	tarafından	toplanan	bal	özlerinden	elde	edilir.	Ayçiçeği	balı,	karaçalı	balı,	

narenciye	balı,	lavanta	balı,	kekik	balı,	akasya	balı,	kestane	balı	ve	yayla	çiçeklerinden	elde	

edilen	 ballar	 çiçek	 balıdır.	 Arılar	 yalnızca	 çiçeklerden	 bal	 özü	 toplamaz.	 Çam	 ve	 meşe	

ağaçlarından	salgılanan	tatlı	sıvıları	da	toplayarak	bal	yaparlar.	Bu	sebeple	çam	balı	ve	meşe	

balı,	salgı	balları	olarak	adlandırılır.	Farklı	bal	çeşitleri,	tıpkı	değişik	meyvelerden	yapılan	

reçeller	gibi,	içeriğindeki	bitkilerin	aromasına	göre	farklı	lezzet,	görünüm	ve	kokuya	sahiptir.	

	 Meşe	balı,	Kırklareli	yöresine	özgü	bir	bal	çeşididir.	I�limizin	kuzey	kesiminde	yer	alan	

Yıldız	Dağlarını	kaplayan	meşe	ormanları,	temiz	hava	ve	uygun	iklim	koşulları,	meşe	balı	

üretimi	 için	 gerekli	 olan	 doğal	 ortamı	 sağlamaktadır.	 Yöremizde	 “orman	 balı”	 olarak	 da	

adlandırılan	meşe	balı,	ağustos	ayında	hasat	edilir.	Toplanan	ballar,	 tüketicilerin	 isteğine	

göre	 ülkemizin	 dört	 bir	 yanına	 gönderilir.	 Meşe	 balı,	 rengi	 en	 koyu	 olan	 bal	 çeşididir.	

Görünümü	pekmezi	andıran	siyaha	yakın	bir	renktir.	Kendine	özgü	hoş	bir	tadı	vardır.	Çabuk	

donmadığından	kahvaltıda	tüketilmeye	elverişli	bir	bal	türüdür.	Çok	zengin	mineraller	ve	

vücudumuzdaki	zararlı	maddeleri	yok	etmeye	yarayan	antioksidanlar	içerir.	

	 Trakya	bölgesindeki	yaygın	olarak	üretilen	ayçiçeğinden	elde	edilen	ayçiçeği	balı	ve	

doğal	olarak	yetişen	karaçalı	bitkisinden	elde	edilen	karaçalı	balı	da	ilimizde	bol	miktarda	

üretilen	bal	çeşitleridir.

Meşe	balı Karaçalı	balı Ayçiçek	balı
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Arılar	yok	olsaydı	doğada	ne	gibi	değişimler	

yaşanırdı	hiç	düşündünüz	mü?

											Bal	arılarından	sadece	bal	elde	edilmez.	Severek	tükettiğimiz	balın	yanı	sıra;	arı	sütü,	polen	ve	

propolis	de	bal	arılarında	elde	edilen	ve	tüketmemiz	gereken	çok	değerli	besinlerdir.	

Arı	Sütü Polen Propolis

Arıların	 yok	 olması	 durumunda	 dünyamızda		

yaşanabilecek	değişimlerin	neler	olabileceğini	

sınıfta		arkadaşlarınızla	değerlendiriniz.
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BALLI		SÜT	YAPALIM

	 Her	sabah	kahvaltıda	içeceğiniz	ballı	süt,	size	

gün	 boyu	 enerji	 verir.	 Yatmadan	 önce	 içeceğiniz	

ballı	süt,	rahat	bir	uyku	uyumanızı	sağlar.	Özellikle	

kış	aylarında	hastalıklara	karşı	vücut	direncinizin	

artmasına	yardımcı	olur.	Üstelik	ağzınızda	ne�is	bir	

tat	bırakır.	Ancak	her	yiyecek	ve	içecekte	olduğu	gibi	

ballı	 	 sütün	 fazla	 tüketilmesinin	 vücudunuza	

yarardan	çok	zarar	vereceğini	unutmayın.																							

ergene

ergene

Malzemeler:	

Bir		ya	da	iki	tatlı	kaşığı	bal

Bir		bardak		ılık		süt

Yapılışı:	

Sütü	 ısıtıp	 bardağa	 koyalım.	 Birkaç

dakika	 sütün	 ılımasını	 bekleyelim.

İçine	bir	tatlı	kaşığı	bal	koyalım.	Güzelce

karıştıralım.	Ballı	sütümüz	içmeye	hazır.	

İşte	bu	kadar	basit.	A�iyet	olsun.
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B)	İLİMİZDE	
ZANAAT

Deneyim,	 beceri	 ve	 	 ustalık	
gerektiren	 işlere	 zanaat	
denir.

	 	 	 	 	 	 Teknolojinin	 yaşantımızda	 bu	 kadar	 çok	 yer	

almadığı	 zamanlarda;	 gündelik	 ihtiyaçlarımız	 için	

gerekli	olan	pek	çok	eşya	ve	alet,	fabrikalar	yerine	el	

emeğiyle	 üretilirdi.	 Marangozluk,	 demircilik,	

kuyumculuk,	 terzilik,	 ayakkabıcılık,	 çömlekçilik,	

süpürgecilik,	 sepetçilik	 gibi	 el	 becerisi	 ve	 ustalık	

gerektiren	 pek	 çok	 farklı	 meslek	 bulunuyordu.	

I�nsanlar	günlük	hayatta	ihtiyaç	duydukları	eşyalarını	

bu	 işle	 uğraşan	 zanaatkârların	 dükkânlarından	

alıyorlardı.	Bozulan,	kırılan	ya	da	eskiyen	eşyalar		yine	

bu	zanaatkârlar	tarafından	tamir	ediliyordu.		O� rneğin	

bakırdan	 yapılmış	 bir	 tencere	 bakırcıdan	 alınır,	

tencerenin	 	kulpu	kırılırsa	yine	bakırcıya	götürülüp	

tamir	ettirilirdi.	Kullanıla	kullanıla	eskiyen	tencereler	

ise	 kalaycıya	 götürülerek	 kalaylatılıyor	 ve	 tekrar	

kullanıma	 hazır	 hâle	 getiriliyordu.	 Artık	 gelişmiş	

makineler	 sayesinde	 bir	 zanaatkârların	 el	 emeğiyle	

ürettiği	 bir	 ürün,	 çok	 daha	 kısa	 sürede	 ve	 fazla	

miktarda	 üretilebilmektedir.	 Bu	 sebeplerden	 dolayı	

eskiden	yaygın	olan	mesleklerin	çoğu	günümüzde	yok	

oldular	ya	da	az	sayıda	kaldılar.	

	 Kırklareli'de	bir	zamanlar	çok	yaygın	

ve	ilimizin	ekonomisi	açısından	önemli	 	bir		

gelir	 kaynağı	 olan	 mesleklerden	 bazları	

şunlardır:

	 Süpürgecilik,	

	 Sepetçilik,

		 Çömlekçilik,

	 Demircilik,

	 Bakırcılık,	

Saraçlık,

Berberlik,

Marangozluk,

Dokumacılık

marangozluk

terzilik

demircilik

ayakkabıcılık
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Çömlekçilik	

	 	 Topraktan	 yapılmış	 çanak,	 çömlek,	 testi,	

sürahi,	bardak,	kâse,	küp	ve	saksı	gibi	eşyalar	yapıp	

satan	 esnafa	 çömlekçi	 denir.	 Günümüzde	 toprak	

kaplar	yerine	porselen,	cam	veya	metalden	yapılmış	

eşyalar	kullanılmaktadır.	Çömlekten	yapılmış	ürünler	

artık	süs	eşyası	olarak	evlerimizi	süslemektedir.	Yine	

de	çömlek	kullanımına	özellikle	kırsal	yörelerde	hâlâ	

rastlanılmaktadır.	 Geleneksel	 yöntemlerle	 pişirilen	

yemekler	 için	 de	 çömlekten	 yapılan	 kapların	

kullanımı	 devam	 etmektedir.	 Çömlekte	 pişen	 kuru	

fasulye	 veya	 güveçte	 pişirilen	 bir	 et	 yemeği	 çok	

lezzetlidir.

Süpürgecilik	

	 	 Eskiden	evlerimizi	süpürmek	için	elektrikli	

süpürgeler	yerine	bitki	saplarından	ve	 li�lerinden	

yapılan	süpürgeler	kullanılırdı.	Hemen	hemen	her	

gün	yerler	nemlendirilir,	ev	süpürülür,	etrafın	tozu	

alınırdı.	 Sadece	 evlerin	 içi	 değil,	 bahçelerin	

temizliği	 de	 süpürge	 ile	 yapılırdı.	 Şehrimizde	

süpürgecilik	mesleği	 bazı	 küçük	 atölyelerde	 hâlâ	

yapılmaktadır.	

Demircilik

	 	 Fabrikalar	 kurulmadan	 önce	pek	 çok	 eşya	

ve	 alet,	 insan	 eliyle	 demirden	 yapılırdı.	 Demirci,	

demiri	 dükkânında	 döver;	 demire	 biçim	 vererek	

çeşitli	eşya	ve	aletler	yapardı.	Demircilik	daima	ateş	

karşısında,	 kömür	 ve	 demir	 tozlarına	 bulanarak	

çalışmayı	 gerektiren	 yorucu	 bir	 meslekti.	 O� rs	

üzerinde	 demirin	 ağır	 balyozla	 dövülmesi,	 kol	

kuvveti	ve	sağlam	bir	vücut	gerektirirdi.	I�limizde	bu	

meslekle	 uğraşan	 zanaatkârlar	 az	 sayıda	 da	 olsa	

hâlâ	bulunmaktadır.
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Sepetçilik

	 	 	 Eskiden	 saz,	 kamış	 veya	 buna	 benzer	 ince	

dallardan	 örülerek	 yiyecek	 ve	 eşya	 taşımak	 için	 kullanılan	

sepetleri	ören	kişilere	sepetçi	denirdi.	O� zellikle	tarım,	bahçe,	

bağ	 ve	 balıkçılık	 ürünlerinin	 taşınması	 hep	 sepetle	 olurdu.	

Sepet	kullanım	alanı	çok	yaygın	bir	eşyaydı.	Kimi	zaman	arı	

kovanı	olarak	bal	elde	etmek	için	kimi	zaman	da	bavul	yerine	

giysi	taşımak	için	kullanılırdı.	Çok	eskilere	dayanan	bir	meslek	

olan	sepetçilik,	son	yıllarda	ambalaj	tekniklerinin	gelişmesiyle	

önemini	 yitirmiştir.	 Günümüzde	 sepetler,	 sınırlı	 sayıda	

atölyelerde	 üretilmekte	 ve	 genellikle	 süs	 eşyası	 olarak	

kullanılmaktadır.	

Saraçlık

		 At,	 eşek,	 deve	 gibi	 hayvanların	 taşımacılık	 ve	

çiftçilik	 işlerinde	 kullanıldığı	 dönemlerde	 onların	 eyer,	

semer,	 yular	 gibi	 deriden	 yapılan	 bütün	 koşum	

takımlarını	 yapan	 veya	 tamir	 eden	 kişilere	 saraç,	 bu	

mesleğe	ise	saraçlık	denirdi.	Bu	işlerle	uğraşan	saraçların	

toplu	hâlde	bulundukları	yerlere	saraçhâne	ismi	verilirdi.	

O� zellikle	 binek	 hayvanların	 günlük	 hayatımızın	 bir	

parçası	 olduğu	 	 dönemlerde;	 tıpkı	 günümüzdeki	 araba	

tamirhaneleri	gibi	her	şehirde	saraçhâneler	bulunurdu.	

Ancak	 teknolojinin	 gelişmesiyle	 birlikte	 artık	 motorlu	

araçlar	 kullanılmaktadır	 ve	 saraçlık	 mesleği	 de	 yok	

olmaya	yüz	tutmuştur.	Kırklareli’de	de	saraçlık	yaygın	bir	

zanaat	olarak	uzun	yıllar	varlığını	sürdürmüştür.	

Siz	de	şehrinizde	bulunan	zanaatkarların	
ürettiği	 eşyaların	 fotoğra�larını	 çekerek	
sınıfta	arkadaşlarınızla	paylaşınız.
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Çevrenizde	 gördüğünüz	 ya	 da	 ilginizi	 çeken	 zanaat	 dallarından	 birini	 seçerek	

araştırma	yapınız.	Kendinizi	bu	işle	uğraşan	zanaatkârın	yerine	koyarak	herhangi	bir	

ürünün	üretim	aşamalarını	not	ettiğiniz	bir	günlük	hazırlayınız.	

Seçtiğiniz	 zanaat	 alanıyla	 ilgili	 sınıfta	 bir	 canlandırma	 ya	 da	 sunum	 yaparak	

arkadaşlarınıza	 bu	 mesleğinizi	 tanıtınız.	 Zanaatınızla	 ilgili	 çeşitli	 materyaller	

kullanarak	sınıfta	temsili	bir	atölye	oluşturabilirsiniz.

Ben	bir........ Ben	bir........
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C)	İLİMİZİN	
TURİZME	
KATKISI

Kırklareli,	 	doğal	güzellikleri,		

bitki	 	çeşitliliği,	yaban	hayatı	

ve			tarihî	eserleri	bakımından	

zengin	bir		ildir.	

	 Kırklareli,	turizm	alanında	birbirinden	farklı	seçenekler	sunabilmektedir	ve	turizm	alanında	

ülke	ekonomisine	katkı	sağlayabilecek	büyük	olanaklara	sahiptir.	Kırklareli,	doğal	güzellikleri,	bitki	

çeşitliliği,	yaban	hayatı	ve	tarihı	̂eserleri	bakımından	zengin	bir	ildir.	Doğa,	deniz,	kültür	ve	kongre	

turizmi	için	ilimizin	büyük	potansiyeli	vardır.	

İlimizde	yürütülmekte	olan	başlıca	turizm	aktiviteleri	şunlardır:

Kültür	Turizmi

Kıyı	Turizmi

Doğa	ve	Doğa	Yürüyüşü	Turizmi

Mağara	Turizmi

Bitki	İnceleme	Turizmi

Kuş	Gözlemciliği	Turizmi

Yaban	Hayatı	Gözlemciliği	Turizmi

Doğa	Fotoğrafçılığı

Sportif	Olta	Balıkçılığı

Av	Turizmi

Kamp	ve	Karavan	Turizmi

Size		göre		şehrinizde	gerçekleştirilebilecek	
ve	ülke	ekonomisine	katkı	sağlayabilecek	
en	önemli	turizm	aktiviteleri	nelerdir?	
Bulduğunuz	aktivitelerin	ülke	ekonomisine	
nasıl	katkılar	sunabileceğini	sınıfta	
tartışınız.	
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D)	İLİMİZİN	
ULAŞIM	VE	
İLETİŞİM	

İMKÂNLARI	

		 Toplu	ulaşım	araçlarının	tercih	edilmesi,		tra�ik	yoğunluğu	nedeniyle	meydana	gelen	

olumsuzlukları		azaltır.

	 Raylı	sistemlerle	sağlanan	toplu	ulaşım	daha	güvenilirdir	ve	zaman	kayıplarından	

daha	çok	tasarruf	sağlamaktadır.	

	Toplu	ulaşım	araçlarının	kaza	riski	daha	azdır.

Toplu	 ulaşım	 araçlarını	 tercih	 etmek	 daha	 çevrecidir.	 Çünkü	 motorlu	 araç	

kullanımına	bağlı	 olarak	 atmosfere	 salınan	 ve	 insan	 sağlığını	 olumsuz	 etkileyen	 zehirli	

gazların	miktarı	daha	azdır.

Toplu	ulaşım	araçlarının	tercih	edilmesi,	tra�ik	yoğunluğu	probleminin	çözümünde	

yardımcıdır.

Toplu	 ulaşım	 araçlarını	 tercih	 etmek	 daha	 ekonomiktir.	 Zamandan	 ve	 paradan	

tasarruf	etmeyi	sağlar.

TOPLU	ULAŞIM	ARAÇLARININ	FAYDALARI	

	 Şehirlerde	yaşayan	 insanlar,	bir	yerden	başka	bir	yere	gitmek	 için	 çoğunlukla	 toplu	ulaşım	
sistemlerini	 tercih	 etmektedir.	 Toplu	 ulaşım	 veya	 diğer	 adıyla	 toplu	 taşımacılık,	 kişisel	 araç	
kullanılmadan	yapılan	yolculuklarda	yararlanılan	tüm	ulaşım	sistemlerinin	genel	adıdır.	Şehirlerin	
coğra�i	konumuna	veya	�iziksel	özelliklerine	göre	dolmuş,	otobüs,	metro,	tren,	vapur,	feribot	gibi	toplu	
ulaşım	araçları	bulunmaktadır.	Kırklareli	ve	ilçelerinde	insanların	şehir	içi	ulaşım	ihtiyaçları	otobüs	ve	
dolmuşlarla	sağlanmaktadır.

Bugüne	kadar	hangi	toplu	ulaşım	
araçlarına	bindiniz?	Bunlardan	
hangisiyle	yolculuk	yapmayı	daha	çok	
sevdiniz?

Toplu	 ulaşım	 veya	 diğer	 adıyla	 toplu	
taşımacılık,	 kişisel	 araç	 kullanılmadan	
yapılan	yolculuklarda	yararlanılan	tüm	
ulaşım	sistemlerinin	genel	adıdır.
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ACİL	DURUM	TELEFONLARI	

Size	göre	şehirlerde	tra�ik	

yoğunluğu	nedeniyle	meydana		

gelen	olumsuzluklar	nelerdir?	

Alpullu	Şeker	Fabrikası,	1926	yılında	
kurulmuştur	ve	Türkiye'nin	ilk	şeker	
fabrikasıdır.

Aşağıdaki	acil	durum	numaralarını	bulup	
sınıfta	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

AMBULANS

İTFAİYE

POLİS

JANDARMA

TELEFON	ARIZA

SU	ARIZA

ELEKTRİK	ARIZA

GAZ	ARIZA

........

........

........

........

........

........

........

........
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SOSYAL	DESTEK	HATTI........



TURİZM
K			Ş

GÖZLEMCİLİĞİ
U

ÇÖMLEKÇİLİK SEPETÇİLİK

ALPULLU
ŞEKER	FABRİKASI

YILDIZ
DAĞLARIHAYVANCILIKAYÇİÇEĞİ

155 SERAMİK
LONGOZ

ORMANLARI 112

HARDALİYEKARAGÖZ
MEŞE	
BALI

DOĞA
YÜRÜŞÜ

Sınıf	 iki	 gruplara	 ayrılır.	 Aralarından	 grup	 sözcüleri	 seçilir.	 Grup	 sözcüleri,	

aşağıda	geçen	sözcükleri	ipuçları	vererek	kendi	grubuna	anlatır	ve	bunların	ne	

olduğunu	buldurmaya	çalışır.	En	fazla	sözcük	bulan	grup	oyunu	kazanır.
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Aşağıdaki	 tabloda	 verilen	 bilgilerden	 hangilerinin	 doğru,	 hangilerinin	 yanlış	

olduğunu	bularak	uygun	şekilde	işaretleyiniz.

Özellikler Doğru Yanlış

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alpullu	Şeker	Fabrikası,	Türkiye'nin	üçüncü	şeker	fabrikasıdır.

Kırklareli'nin	en	önemli	yer	altı	zenginliklerinden	biri	de	
lületaşıdır.

Meşe	balı,	karaçalı	balı	ve	ayçiçeği	balı	ilimizde	en	çok	üretilen	
bal	çeşitleridir.

Kuş	gözlemciliği	turizmi,	ilimizdeki	turizm	aktivitelerinden	bir	
tanesidir.

Kırklareli'nin	eski	isimlerinden	biri	de	Lozengrad'dır.

I�tfaiyenin	acil	durum	numarası	112'dir.

Çok	eskilere	dayanan	bir	meslek	olan	demircilik,	son	yıllarda	

ambalajlama	tekniğinin	gelişmesiyle	önemini	yitirmiştir.

Toplu	ulaşım	araçlarını	tercih	etmek,	zamandan	ve	paradan	
tasarruf	etmeyi	sağlar.
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Türkiye	genelinde	yetiştirilen	ayçiçeğinin	%10'u	Kırklareli'de	
üretilmektedir.

Kırklareli'de	ormanların	çoğunluğu	Lüleburgaz	ilçesindedir.



ÜNİTE	5		

ŞEHRİMDE	BEN		

Evet,	sevgili	arkadaşlar	bu	ünitede	;

konularını	göreceğiz.

Şehrimde	Kültür	ve	Sanat

Şehrimin	Tarihi	ve	Kültürel	Mekanları

İlimde	Yetişen	Değerler

Somut	Olmayan	Kültür	Varlıkları

Şehrimin	Dil	Özellikleri

Şehrimde	Basın

Şehrimin	Önemli	Günleri

Şehrimde	Çocuk	Olmak



Merhabalar	benim	adım	Bilgin.		

Bu	ünitede	tarihî	ve	kültürel	

mekânlarımızı	tanıyacağız,	

mâniler	ve	bilmeceler	

öğreneceğiz.	

Merhabalar	benim	adım	

Gezgin.	Bilgin’in	bahsettiği	

yerleri	beraber	gezeceğiz	ve	çok	

eğleneceğiz.	

Haydi	bakalım,	hazır	mıyızzz?	



Kırklareli'de	her	biri	kültürel	
bir	değer	taşıyan,	geçmişten	
günümüze	kadar	gelmiş	çok	
sayıda	eser	bulunmaktadır.

A)	ŞEHRİMDE	
KÜLTÜR	

VE	SANAT

	 Şehirlerin	tarihı	̂ kimliği;	kültürel,	sanatsal	ve	tarihsel	değerlerden	meydana	gelir.	Eski	eserler,	

tarihı	̂mekânlar,	medeniyet	ve	kültür	varlıkları	ile	doğal	unsurlar,	şehirlerin	kültür	ve	sanat	yapısını	

oluşturmaktadır.	

	 Türkler,	yaptıkları	fetihler	sonrasında	kendi	kültürlerini	de	Balkanlara	taşımışlardır.	Balkanlardan	

göç	 etmek	 zorunda	 kaldıklarında	 ise	 oralarda	 edinip	 geliştirdikleri	 kültürel	 birikimlerini	 yine	

beraberlerinde	 getirmişlerdir.	 Kırklareli'de	 her	 biri	 kültürel	 bir	 değer	 taşıyan,	 geçmişten	 günümüze	

kadar	gelmiş	çok	sayıda	eser	bulunmaktadır.	

Şimdi,	Kırklareli'nin	kültür	ve	sanat	imkânlarını	
inceleyerek	 geçmiş	 ile	 günümüz	 arasında	 bağ	
kurmaya	ne	dersiniz?

	 Kırklareli	 I�l	 Halk	 Kütüphanesi,	 1961	 yılında	 hizmete	
açılmıştır.	 1975	 yılından	 itibaren	 şehir	 merkezindeki	 eski	
binasında	hizmete	devam	eden	kütüphane,	bu	binanın	depreme	
karşı	riskli	görülmesi	nedeniyle	yıkılmıştır.	I�l	Halk	Kütüphanemiz,	
2016	yılından	bu	yana	geçici	bir	binada	hizmet	vermeye	devam	
etmektedir.

	 Kırklareli	 ilinde	 toplam	on	 iki	kütüphane	bulunmaktadır.	
Şehir	merkezinde	bulunan	I�l	Halk	Kütüphanesi	dışında;	Babaeski,	
Lüleburgaz,	 Büyükkarıştıran,	 Pınarhisar	 ve	 Pehlivanköy'de	 halk	
kütüphaneleri	hizmet	vermektedir.	Bunların	dışında	I�nece,	U� sküp,	
Alpullu,	Evrensekiz,	Ahmetbey	ve	Kofçaz'da	da	halk	Kütüphaneleri	
bulunmaktadır.

	

KÜTÜPHANELER
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	 Belediye	 binası	 olarak	 1894	 yılında	 yaptırılmıştır.	 Bu	
bina	 20	Aralık	 1930'da	Atatürk	 tarafından	 ziyaret	 edilmiştir.	
1962	yılına	kadar	belediye	binası	olarak	kullanılmıştır.	1970'li	
yıllarda	 tamamen	 boşaltılmıştır.	 Tarihı̂	 binanın	 restorasyon	
çalışmaları	 1993	 yılında	 tamamlanmıştır.	 1994	 yılında	 bina	
“Kırklareli	 Müzesi”	 olarak	 ziyarete	 açılmıştır.	 Müze,	 üç	
bölümden	oluşmaktadır.	Giriş	katında	bulunan	Kültür	ve	Tabiat	
Salonu'nda	 bölgemizde	 yaşamış	 ve	 yaşamakta	 olan	
hayvanlardan	oluşan	 tahnit	 hayvanlar	 sergisi	 yer	 almaktadır.	
Müzenin	 üst	 katında	 yer	 alan	 arkeoloji	 bölümlerinde,	 müze	
başkanlığınca	yöremizde	yapılan	kazılarda	ortaya	çıkan	eserler	
sergilenmektedir.	Yine	müzede	oluşturulan	etnogra�ik	eserlerle	
ilgili	bölümde;	Kırklareli	yöresinin	köy	yaşamına	ait	tasvirler,	
yerel	kıyafetler	ve	el	yapımı	ürünler	ile	takılar,	silahlar	ve	diğer	
etnogra�ik	 eserler	 sergilenmektedir.	 Ayrıca	 müzede	 eski	
paralardan	oluşan	bir	de	koleksiyon	bulunmaktadır.

KIRKLARELİ	MÜZESİ	

Kırklareli'de	I�lk	Çağlardan	günümüze	kadar	gelen	çok	sayıda	tarihı	̂ve	turistik	mekân	

bulunmaktadır.	

Kırklareli	merkezinde;	geçmişi	günümüzden	sekiz	bin	yıl	öncesine	kadar	ulaşan	arkeolojik	kazı	

alanları,	Hızırbey	Külliyesi,	Askerı	̂Tabyalar	ve	çeşmeler	yer	almaktadır.

Demirköy	ilçesinde;	Fatih	Demir	Dökümhanesi,

Kofçaz	ilçesinde;	tümülüs	ve	dolmenler,

Lüleburgaz	ilçesinde;	Sokullu	Külliyesi,	Zindan	Baba	Türbesi,	tümülüsler,

Pınarhisar	ilçesinde;	Pınarhisar	Kalesi,	çeşmeler,	tümülüsler,

Vize	ilçesinde;	Küçük	Ayasofya	Kilisesi	(Gazi	Süleyman	Paşa	Camii),	Vize	Kalesi,	An�i	Tiyatro,	

çeşmeler,	tümülüsler,	Kıyıköy	Aya	Nikola	Manastırı	ve	Kıyıköy	Kalesi	bunların	en	önemlileridir.

	

	 Türk	 Ocağı’nın	 eski	 binasıdır.	 20-21	 Aralık	 1930	
tarihlerinde	Atatürk	burayı	da	ziyaret	etmiştir.	Binanın	mülkiyeti	
daha	 sonra	 I�l	 O� zel	 I�daresine	 geçmiştir.	 19.03.2017	 tarihinde	
“Kırklareli	 I�l	 O� zel	 I�daresi	 Kültür	 ve	 Sanat	 Evi”	 olarak	 ziyarete	
açılmıştır.	 Kırklareli'nin	 kültürel	 yapısı	 ve	 gündelik	 yaşamı	 ile	
ilgili	malzemeler	sergilenmektedir.

KIRKLARELİ	VALİLİĞİ	İL	ÖZEL	İDARESİ	
KÜLTÜR	VE	SANATEVİ	

TARİHÎ	VE	KÜLTÜREL	
MEKANLAR
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	 Kırklareli	 şehir	 merkezinde,	 Yayla	 Mahallesi'nde	
bulunmaktadır.	 Kırklareli	 Belediyesi	 ile	 Trakya	 Kalkınma	
Ajansı'nın	ortak	çalışması	 ile	20	Aralık	2017	yılında	“müze	
ev”	olarak	ziyarete	açılmıştır.	Müzede	eski	Türk	kültürü	 ile	
Balkan	kültürüne	ait	eserler	sergilenmektedir.

ALİ	RIZA	EFENDİ	KÜLTÜR	EVİ		

	 Kırklareli'de,	özel	yetenekli	öğrencilerin	eğitim	gördüğü	MEB'e	bağlı	iki	adet	eğitim	merkezi	
bulunmaktadır.	 2011	 yılında	 il	 merkezinde	 Kırklareli	 Bilim	 ve	 Sanat	 Merkezi,	 2017	 yılında	 da	
Lüleburgaz	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Bilim	ve	Sanat	Merkezi	hizmete	başlamıştır.	
	 O� zel	 yetenekli	 öğrenciler,	 ilkokul	 seviyesinde	 yapılan	 sınavlarla	 tespit	 edilmektedir.	 Seçilen	
öğrenciler	bu	merkezlerde	zekâ,	 yaratıcılık,	 sanat	ve	 liderlik	kapasiteleri	 açısından	eğitim	görerek	
kendilerini	geliştirmekte	ve	geleceğe	hazırlanmaktadırlar.

	 Kırklareli	 Belediyesi'nin	 katkılarıyla	 17	 Ocak	 2018	
tarihinde	ziyarete	açılmıştır.	Atatürk'ün	Selanik'teki	doğduğu	
evin	 mimari	 planına	 uygun	 olarak	 inşa	 edilmiştir.	 Atatürk	
Evi'nde;	“Sofa”,	“Atatürk	ve	Çocuk	Bölümü”	ve	“Satış	Bölümü”	
bulunmaktadır.

KIRKLARELİ	ATATÜRK	EVİ		

Kırklareli	şehir	merkezinde,	Yayla	Mahallesi'nde	
bulunmaktadır.	Kırklareli	Belediyesi	ile	Trakya	
Kalkınma	Ajansı'nın	ortak	çalışması	ile	20	Aralık	
2017	yılında	“müze	ev”	olarak	ziyarete	açılmıştır.	
Müzede	eski	Türk	kültürü	ile	Balkan	kültürüne	
ait	eserler	sergilenmektedir.

ALİ	RIZA	EFENDİ	KÜLTÜR	EVİ		

	 Güzel	Sanatlar	Liseleri,	Kırklareli'de	sanat	ve	sanatçının	yetişmesini	 sağlayan	 önemli	
eğitim	 kurumlarıdır.	 2005	 yılında	 Lüleburgaz	 Tek	 Güzel	 Sanatlar	 Lisesi,	 2013	 yılında	 da	 il	
merkezinde	Bilal	Yapıcı	Güzel	Sanatlar	Lisesi	hizmete	başlamıştır.	MEB'e	bağlı	olan	bu	okullara	
öğrenciler,	ortaokul	sonrasında	“özel	yetenek	sınavı”	ile	alınmaktadır.	Her	iki	okulda	da	resim	ve	
müzik	alanlarında	eğitim	verilmektedir.
	 Bu	 okulların	 kuruluş	 amacı,	 güzel	 sanatlarda	 kendini	 geliştirmiş,	 sanatı	 yaşayan	 ve	
üreten	öğrenciler	yetiştirmek,	onları	ürettiklerini	toplumla	paylaşan	bireyler	hâline	getirerek	
üniversite	eğitimine	hazırlamaktır.

GÜZEL	SANATLAR	LİSELERİ

BİLİM,	EĞİTİM	VE	SANAT	
MERKEZLERİ

ŞEHRI�MI�Z	KIRKLARELI�

ŞEHRI�MDE	BEN U� NI�TE		5

124



	 	 	 	 	 	 	Kırklareli	Olgunlaşma	Enstitüsü,	17.08.2016	tarihinde	hizmete	açılmıştır.	Olgunlaşma	
Enstitüleri,	 atölye	 sistemiyle	 çalışan	 Millı̂	 Eğitim	 Bakanlığına	 bağlı	 eğitim	 kurumlarıdır.	
Olgunlaşma	 Enstitülerinde	 uzmanlar,	 kadrolu	 ve	 kadrosuz	 usta	 öğreticiler	 ve	 meslek	
öğretmenlerinin	gözetiminde	öğrenciler	atölye	ortamında	çalışmaktadır.
Enstitüde;	Araştırma,	 Tasarım,	Tanıtım	ve	Pazarlama,	 El	 Sanatları	 Teknolojisi/Nakış	 ve	El	
Sanatları,	Giyim	ve	U� retim	Teknolojisi	bölümleri	bulunmaktadır.
Kırklareli	 Olgunlaşma	 Enstitüsü,	 geleneksel	 Balkan	 kültürünü	 aslına	 uygun	 olarak	 yeni	
nesillere	 aktarmak,	 Balkanların	 ve	 Trakya	 yöresinin	 kültürünü	 Türkiye'ye	 ve	 dünyaya	
tanıtmak	amacıyla	faaliyetlerini	sürdürmektedir.	

KIRKLARELİ	OLGUNLAŞMA	ENSTİTÜSÜ

										Kırklareli	Halk	Eğitim	Merkezi,	1963	yılında	hizmete	başlamıştır.	Şu	an	hizmet	vermekte	
olduğu	 binaya	 1974	 yılında	 taşınmıştır.	 1977	 yılında	 Kız	 Meslek	 Lisesi	 Gezici	 Kadın	 Kurs	
O� ğretmenleri'nin	 katılımıyla	 Halk	 Eğitim	 Merkezinde	 kurs	 sayıları	 çoğalmış,	 etkinlikler	
yoğunlaşmıştır.	 Kırklareli	 Halk	 Eğitim	Merkezi,	 1987	 yılından	 itibaren	 Akşam	 Sanat	 Okulu	
görevini	de	üstlenmiş	olup	“Tam	gün	tam	yıl”	eğitim	anlayışıyla	faaliyetlerini	yürütmektedir.	
Günümüzde,	 Kırklareli'nin	 şehir	 merkezinde	 ve	 bütün	 ilçelerinde	 Halk	 Eğitim	 Merkezleri	
bulunmaktadır.	
										Halk	Eğitim	Merkezleri,	ihtiyaç	ve	kabiliyetlerine	göre	kursiyerlere	uygun	eğitim	hizmeti	
sunmak,	 sosyal	 ve	 kültürel	 faaliyetlerle	 kursiyerlerin	 kendilerini	 geliştirmelerine	 imkân	
tanımak;	 onların	 ekonomik	 ihtiyaçlarını	 karşılayacak	 yeteneklerini	 geliştirmeye	 ortam	
hazırlamak	ve	eğitimin	kalitesini	artırmak	amacıyla	çalışmalar	yürütmektedir.

								Lüleburgaz	Belediyesi'nin	girişimleri	sonucu,	2016	yılında	kadınlarımız	için	bir	akademi	
kurulmasına	karar	verilmiştir.	Proje,	2017	yılında	hayata	geçirilmiştir.	Akademinin	kuruluş	
amacı,	 en	 yüksek	 verimi	 sağlamak;	 bu	 verimi	 sağlarken	 de	 kadın,	 çocuk	 ve	 doğa	 dostu	
çalışmalara	imza	atmak	ve	mutlu	bir	şehir	halkı	oluşturmaktır.	
									Akademide	çocuklara	ve	kadınlara	hizmet	veren	iki	ana	bölüm	bulunmaktadır.	Spor,	resim,	
el	 sanatları,	 eğitim,	konferans,	 seminer,	bilgilendirme	 toplantıları,	bilgisayar	programlama,	
�iziksel	 aktiviteler,	 hobi	 bahçeleri,	 kütüphane	 hizmetleri	 gibi	 çeşitli	 etkinlik	 ve	 faaliyetler	
yapılmaktadır.	

LÜLEBURGAZ	YILDIZLARI	KADIN	AKADEMİSİ	(LYKA)

35
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SİNEMA	VE	TİYATROLAR

											Kırklareli	şehir	merkezinde	ve	Lüleburgaz’da	sinema	salonları	bulunmaktadır.	Bu	sinemalarda	

en	güzel	�ilimler	izleyicilerle	buluşmaktadır.
	 I�limizde	 düzenli	 olarak	 faaliyet	 yürüten	 bir	 tiyatro	 ve	 tiyatro	 salonu	 yoktur.	 Buna	 rağmen	
Kırklareli	 şehir	 merkezinde	 Kırklareli	 U� niversitesi'ne	 bağlı	 “Rektörlük	 Kültür	 Merkezi”	 ve	
Lüleburgaz'da	Lüleburgaz	Belediyesi'ne	bağlı	“Aşkiye	Neşet	Çal	Sahnesi”	adlı	çok	amaçlı	salonlarda	
tiyatro	gösterileri	gerçekleştirilmektedir.	Aynı	zamanda	buralarda	konferans,	�ilm	gösterisi	ve	konser	
gibi	etkinlikler	de	düzenlenmektedir.

SANAT	ETKİNLİKLERİ	VE	
ŞENLİKLER

	 Kofçaz'ın	 Topçular	 köyünde,	 haziran	 ayının	 ikinci	 hafta	 sonu	 “Topçu	 Baba”	 adına	
etkinlikler	yapılmaktadır.	Asıl	adının	Şeyh	Mahmut	olduğu	sanılan	Topçu	Baba,	yörenin	fethi	
sırasında	bir	grup	askerle	birlikte	büyük	kahramanlıklar	göstermiştir.	Topçu	Baba,	Osmanlı	
ordusunda	 topçu	 subayı	 olarak	 görev	 yapmaktayken	 karargâh	 kurulan	 Topçular	 köyünde	
askerin	 ihtiyacı	olan	suyun	bulunmasını	 sağlamıştır.	Vefatından	sonra	Şeyh	Mahmut	buraya	
gömülmüş	ve	zamanla	mezarı	türbeye	dönüştürülerek	ziyaretgâh	hâline	getirilmiştir.	
	 Türbesinin	bulunduğu	yerde	her	yıl	yapılan	geleneksel	Topçu	Baba	Kurban	Törenleri'ne,	
Anadolu'nun	ve	Trakya'nın	çeşitli	bölgelerinden	insanlar	katılmaktadırlar.	Topçular	köyü	bu	
etkinlikler	 sayesinde	 eski	 Türk	 halk	 kültürünün	 ve	 halk	 biliminin	 yaşatıldığı	 bir	 yer	 hâline	
gelmiştir.

GELENEKSEL	TOPÇU	BABA	ETKİNLİKLERİ

	 Kofçaz'ın	Ahmetler	köyünde	her	yılın	haziran	ayının	üçüncü	hafta	sonu	“Geleneksel	Gül	
Baba	Etkinlikleri”	düzenlenmektedir.	
	 Gül	Baba;	on	beşinci	yüzyıl	sonlarıyla	on	altıncı	yüzyıl	başlarında	yaşamış	şair	bir	Bektaşi	
dervişidir.	Asıl	 adı	 Cafer'dir.	 1531	yılında	Kanuni	 Sultan	 Süleyman'ın	daveti	 üzerine	Budin'e	
gönderilmiş	ve	bir	tekke	kurmuştur.	Kısa	zamanda	Budin	halkının	sevgisini	kazanmıştır.	1541	
yılında	 Budin	 Savaşı'nda	 şehit	 düşmüştür.	 Budapeşte'de	 bugün	 türbesinin	 bulunduğu	 yere	
gömülmüştür.	Türbenin	bulunduğu	tepeye	''Gül	Tepe”	adı	verilmiştir.	Macaristan'daki	Gülbaba	
Türbesi'ne	atfen	Ahmetler	köyünde	de	Gülbaba	Türbesi	inşa	edilmiştir.
	 Geleneksel	 Gül	 Baba	 etkinliklerinde;	 türbe	 ziyareti	 yapılmakta	 ve	 kurbanlar	
kesilmektedir.	Kesilen	kurbanlardan	yapılan	yemekler,	türbenin	olduğu	korulukta	hep	birlikte	
yenmekte	ve	etkinlikler	bu	şekilde	sona	ermektedir.

GELENEKSEL	GÜL	BABA	ETKİNLİKLERİ
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	 Babaeski'ye	 bağlı	 Mutlu	 köyde	 her	 yıl	 “Bolca	 Nine	 Adak	 Ziyaretleri”	 etkinlikleri	
yapılmaktadır.	Köy	muhtarlığı	tarafından	Bolca	Nine	adına	düzenlenen	etkinlikler,	hıdrellezin	ilk	
haftasına	denk	gelen	cuma	günü	başlayıp	üçüncü	haftasının	cuma	gününe	kadar	sürmektedir.	Bu	
etkinlikler	sırasında	ziyaretçiler	Bolca	Nine'nin	türbesini	ziyaret	etmekte,	dilek	dilemekte	ve	
adak	 kurbanlarını	 kesmektedir.	 Kesilen	 kurbanların	 etlerinden	 yemekler	 yapılmakta	 ve	
konuklara	ikram	edilmektedir.

BOLCA	NİNE	ADAK	ZİYARETLERİ

																																																																				BOLCA	NİNE

	 	 	 	 	 	 	 	 	Arnavutluk	üzerine	sefere	çıkan	Fatih	Sultan	Mehmet	Han	ve	ordusunun	yolu	

Mutlu	 Köy'e	 düşer.	 Sultan'ın	 askerleri	 köy	 içinde	 gezinirken	 Bolca	 Nine'nin	 evinin	

yanından	geçerler.	Bolca	Nine'nin	yemek	yapmakta	olduğunu	görürler.	Askerler	yemek	

için	yanına	gelirler.	Bolca	Nine	de	askerlere	ocakta	pişirdiği	pilavdan	verir.	Bolca	Nine	

askerlere	pilav	verdikçe	pilav	azalacağı	yerde	daha	da	fazlalaşmaktadır.	Bu	durum	

karşısında	şaşıran	askerler,	ulu	bir	kadın	karşısında	olduklarını	düşünürler	ve	bu	olayı	

Fatih	Sultan	Mehmet	Han'a	anlatırlar.	Padişah,	komutanları	ile	birlikte	Bolca	Nine'nin	

yanına	 gider.	 Sultan,	 Bolca	Nine'nin	 ellerine	 sarılır	 ve	 onun	 kendisinden	 bir	 şeyler	

dilemesini	beklerken,	Bolca	Ninenin	gözlerine	baktığında,	bu	yüce	kadının	kendisinden	

bir	şeyler	istemeyecek	bir	doygunluğa	ve	olgunluğa	yükselmiş	olduğunu	sezer.	Fatih	

Sultan	 Mehmet	 Han,	 bu	 tatlı	 nineye	 “dile	 benden	 ne	 dilersen”	 diye	 soramaz.	 “Ey	

muhterem	kadın,	bundan	böyle	senin	adın	Bolca	Ana	olarak	çağrıla,	gelecek	neslimiz	

tarafından	Bolca	Nine	olarak	anıla.”	diyerek	onun	ellerini	öper	ve	saygısını	böyle	ifade	

eder.	
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Kırklareli’de	düzenlenen	şenlik	ve	festivaller

Etkinlik	Adı Yeri Tarihi Düzenleyen	
Kuruluş

Geleneksel	Hıdrellez	
Kutlamaları

Kırklareli/Erikler	
köyü

6	Mayıs Erikler	Köyü	
Muhtarlığı

Geleneksel	Kavaklı	
Hıdrellez	Kültür	ve	

Sanat	Şenliği
Kırklareli/Kavaklı	 6	Mayıs Kavaklı	Belediyesi

Geleneksel	Kültür,	
Müzik	ve	Bahar	

Şenliği

Lüleburgaz/
Evrensekiz	

Haziran	ayının	ilk	
hafta	sonu

Evrensekiz	
Belediyesi

Geleneksel	Açık	
Hava	Halk	Konseri,	
At	Yarışları	ve	Yağlı	
Pehlivan	Güreşleri

Babaeski/
Sinanlı	

Haziran	ayının	
ikinci	hafta	sonu

Sinanlı	
Belediyesi

Geleneksel	Kültür	ve	
Müzik	Şenliği

Babaeski/Alpullu	 Haziran	ayının	
üçüncü	hafta	sonu

Alpullu	Belediyesi

Çilek	Festivali Demirköy
Haziran	ayının	
dördüncü	hafta	

sonu
Demirköy	
Belediyesi

Kaynarca	Su	
Festivali

Pınarhisar/
Kaynarca

Mayıs	ayının	
birinci	hafta	sonu

Kaynarca	
Belediyesi

Vize	Tarih	ve	Kültür	
Festivali

Vize
Temmuz	ayının	
dördüncü	hafta	

sonu
Vize	Belediyesi
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																					Görmeden	Dönmeyin

Kırklareli	şehir	merkezinde	Hızırbey	Külliyesi	(Cami,	Arasta	ve	Hamam)

Babaeski'de	(Cedit	Ali	Paşa	Camii,	Babaeski	Köprüsü,	Hamam,	Sinanlı	Köprüsü)

Demirköy'de	(Fatih	Demir	Dökümhanesi,	İğneada	Sahili,	Dupnisa	Mağarası)

Kofçaz'da	(Istranca	Ormanları)

Lüleburgaz'da	(Sokullu	Mehmet	Paşa	Külliyesi)

Pehlivanköy'de	(Akarca	Köprüsü,	Tren	İstasyonu)

Pınarhisar'da	(Pınarhisar	Surları,	Binbir	Oklu	Ahmet	Baba	Türbesi)

Vize'de	(Küçük	Ayasofya	Klisesi-Gazi	Süleyman	Paşa	Camii,	Vize	Kalesi,	Antik	Tiyatro,	
Kıyıköy	Sahili,	Kıyıköy	Aya	Nikola	Manastırı,	Kıyıköy	Surları)
	

															Yemeden	ve	Almadan	Dönmeyin

Yöreye	gelen	konuklara;	Kırklareli	ızgara	köftesini,	yanında	koyun	yoğurdu	ile	yemeleri	
önerilir.
Karadeniz	sahilinde	yer	alan	Vize'ye	bağlı	Kıyıköy	Kasabası'na	gelen	konuklara;	Kıyıköy	
balıkçıları	tarafından	tutulan	taze	balıkların	ızgarasını	ve	fırında	tahin	helvasını	
yemeleri	önerilir.
Konukların	şehrimizden	ayrılırken	Kırklareli	peyniri,	peynir	tatlısı,	meşe	balı		ve	
hardaliye	ile	dönmeleri	önerilir.

Yaşadığınız	şehirde	bulunmayan	fakat	

bulunmasını	en	çok	istediğiniz	bilim,	kültür	

ve	sanat	etkinlikleri	nelerdir?	Bunları	

sıralayarak	neden	bu	etkinliklerin	şehrinizde	

bulunmasını	istediğinizi	kısaca	açıklayınız.
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Başka	şehirde	yaşayan	bir	arkadaşınıza	
mektup	yazarak	ona	Kırklareli’yi	tanıtınız.	
Arkadaşınıza	Kırklareli’yi	tanıtacağınız	
üç	günlük	bir	gezi	programı	hazırlayıp	

mektubunuza	ekleyiniz.

ŞEHRI�MI�Z	KIRKLARELI�

ŞEHRI�MDE	BEN U� NI�TE		5

130



35

Kırklareli'de	her	biri	
kültürel	bir	değer	taşıyan,	
geçmişten	günümüze	
kadar	gelmiş	çok	sayıda	
eser	bulunmaktadır.

A)	ŞEHRİMDE	
KÜLTÜR	

VE	SANAT

	 Son	yıllarda	yapılan	
arkeolojik		kazılarda,	Kırklareli		
şehrinin	tarihinin		M.Ö.	8000	

yıllarına		dayandığı	
saptanmıştır.

B)		ŞEHRİMİN	
TARİHİ	ve	
KÜLTÜREL	

MEKÂNLARI

	 Kırklareli'nin	ilk	kurulduğu	yer	ve	kuruluş	tarihi	kesin	olarak	bilinmemektedir.	Son	yıllarda	
yapılan	arkeolojik	kazılarda,	Kırklareli	şehrinin	tarihinin	M.O� .	8000	yıllarına	dayandığı	saptanmıştır.	
Bizanslılar	 zamanında	 şehrin	 Yayla	 Mahallesi	 ile	 Kırklar	 Tepesi	 yönünde	 gelişim	 gösterdiği	
bilinmektedir.	
	 Osmanlı	 topraklarına	 on	dördüncü	 yüzyıl	 ortalarında	katılan	Kırklareli,	 başkent	 I�stanbul'a	
yakınlığı	ve	Balkanlar	üzerine	yapılan	sefer	yolları	üzerinde	bulunması	nedeniyle	önem	kazanmıştır.	
Atalarımız,	 Kırklareli'de	 önemli	 hayır	 kurumları	 ve	 zengin	 vakı�lar	 kurmuşlardır.	 Kısa	 bir	 sürede	
Osmanlı	yapıtlarıyla	süslenen	şehrimiz,	tipik	bir	Müslüman	Türk	şehri		kimliğine	bürünmüştür.
	 Osmanlılar	 zamanında	 Kırklareli'nin	 Yayla	 Mahallesi'nde	 azınlıklar,	 Kırklar	 Tepesi	 ile	 bu	
tepenin	 yamaçlarında	 ise	 genellikle	 Müslüman	 Türkler	 yerleşmiştir.	 Karakaş	 Mahallesi'nde	 ise	
çoğunlukla	Musevıl̂er	yaşamıştır.	

Şimdi	şehrimizin	tarihî	ve	kültürel		mekânlarını	
tanımaya	ne	dersiniz?

	 Kırklareli	şehir	merkezinde	Osmanlı	döneminden	kalan	ve	günümüze	ulaşan	eserlerin	içinde	en	
dikkati	çeken	Hızırbey	Külliyesi'dir.	Hızırbey	Külliye'si;	camii,	hamam	ve	arastadan	oluşmaktadır.	
1383	yılında	Hızır	Bey	tarafından	yaptırılmıştır.	Türklerin	Rumeli'ye	geçmesinden	sonra	yaptırılan	ilk	
eserdir.	 Balkan	 Caddesi	 ile	 Salı	 Yeri	 Sokağı'nın	 birleştiği	 yerde	 Kadı	 Emin	 Ali	 Çelebi	 Camii	
bulunmaktadır.	 1568-1569	 yıllarında	 Emin	 Ali	 Çelebi	 tarafından	 yaptırılmıştır.	 Kent	 merkezinde	
belediyenin	 yanında	Karacaibrahim	 Camii	 (Kapan	 Camii)	 yer	 almaktadır.	 1640	 yılında	 Karaca	
I�brahim	Bey	tarafından	yaptırılmıştır.	
	 Kocahıdır	 Mahallesi'nde	 Beyazıt	 (Paşa)	 Camii,	 1593-1594	 yıllarında	 Güllabi	 Ahmet	 Paşa	
tarafından	 yaptırılmıştır.	 Paşa	 Camii	 adıyla	 da	 bilinmektedir.	 Karakaş	 Mahallesi'nde	 1628	 yılında	
Karakaş	 Hacı	 Mehmet	 Bey	 tarafından	 yaptırılan	 Karakaş	 Bey	 Camii,	 şehrimizin	 önemli	 tarihı	̂
camilerindendir.	
	 I�lk	yapılışı	1800	yıllarına	uzanan	ve	bir	köşk	olarak	yaptırılan,	1910	yılında	eğitim	binasına	
çevrilen	Ziya	Gökalp	İlkokulu;	eski	yapısı	yenilenen	ve	genişletilen	Ahmet	Mithat	Ortaokulu;	Vali	
Faik	Üstün	 İlkokulu;	 günümüzde	Kültür	 ve	Turizm	Bakanlığına	bağlı	müze	müdürlüğü	 olan	eski	
belediye	 binası;	 ilgi	 çeken	 cephesi	 ile	 Tev�ik	 Fikret	 Yatılı	 İlköğretim	 Bölge	 Okulu;	 I�l	 Kültür	
Müdürlüğü	olan	eski	Gümrük	Binası,	Tren	İstasyon	Binası;	eski	Vali	Konağı,	Defterdar	Lojmanı	ve	
yenilenme	çalışmaları	devam	eden	Eski	Hapishane	Binası	gibi	yapılar,	şehrimizde	bulunan	önemli	
tarihı	̂binalardır.
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	 Karakaş	 Mahallesi'nde,	 Cumhuriyet	 Caddesi	 ile	 Şükrü	 Naili	 Sokağı'nın	 birleştiği	 köşede	

Kasaplararası	Pasajı	olarak	bilinen	iki	katlı	bir	çarşı	bulunmaktadır.

Kırklareli	şehir	merkezinde	kendisine	has	mimari	 özelliklere	sahip	ve	bir	kısmı	endüstriyel	kültür	

varlığı	 olan	 yapılar	 da	 bulunmaktadır.	Un	 Fabrikası,	 Tren	 Tamir	 Atölyesi,	 yenilendikten	 sonra	

restoran	olarak	işletilen	Buzhane,	Türk	Hava	Kurumu	ve	Eski	Tekel	Binaları	gibi	yapılar	bunlara	

örnektir.	

Zengin	su	kaynaklarının	varlığı,	tarih	boyunca	şehir	merkezinde	çok	sayıda	çeşme	yapılmasına	neden	

olmuştur.	Şehrimizde	geçmişten	günümüze	ulaşmış	on	iki	adet	çeşme	bulunmaktadır.	

Aşağıdaki	tabloda,	Kırklareli	şehir	merkezinde	bulunan	tarihî	çeşmelerin	

isimleri	verilmiştir.	 	Boş	bırakılan	alanlara,	çeşmenin	şehirde	bulunduğu	

yeri	araştırarak	yazınız	.

Çeşmenin	Adı Şehirde	Bulunduğu	Yer

Kayalık	Çeşmesi ..................................

Büyük	Cami	Çeşmesi ..................................

Gerdanlı	Çeşme ..................................

Kocahıdır	Çeşmesi ..................................

Kayyumoğlu	Çeşmesi ..................................

Kapan	Çeşmesi ..................................

Boyacı	Çeşmesi ..................................

Karaumurbey	Çeşmesi ..................................

Söğütlü	Çeşme ..................................

Kadı	Çeşmesi ..................................

Paşa	Çeşmesi ..................................

Hapishane	Çeşmesi ..................................
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										Şehrimizin	yüksek	kesiminde	yer	alan	Yayla	ve	Demirtaş	Mahallelerinde	bulunan	geleneksel	evler	
günümüze	kadar	ulaşmıştır.	Celepoğlu	Konağı	(Evi),	Hayrettin	Tuncan	(Papazın)	Evi,	Aydın	Akkul	
Evi,	Orhan	Özmadenci	Evi	ve	Talat	Morova	Evi,	kendine	has	özellikleri	olan	tarihı	̂evlerdir.	Şehrimizin	
kimliğini	oluşturan	tarihı	̂ve	kültürel	mekânların	korunması	ve	yaşatılması	ve	bu	değerlerin	gelecek	
kuşaklara	miras	olarak	bırakılması	hepimiz	için	önemli	bir	görevdir.

Etkinlik:	MEB	“eba.gov.tr”	sitesinde	aşağıda	
linki	verilen	“Karagöz	Gölge	Oyunu”nu	
seyrediniz.

																																																			Karagöz	Anıtı

	 1658	yılında	Kırklareli'ni	ziyaret	eden	Evliya	Çelebi,	ünlü	eseri	Seyahatname'de,	
Karagöz'ün	Kırklarelili	olduğuna	dair	bilgiler	vermiştir.	Kırklareli	Belediyesi	de	Nazif	
Karaçam'ın	 (Kırklarelili	 araştırmacı,	 tarihçi,	 yazar)	 tekli�i	 üzerine,	 Karagöz'ün	
heykelini	dikmeye	karar	vermiştir.	Kültür	Bakanlığı	tarafından	yaptırılan	heykel,	1993	
yılında	 Kakava	 Şenlikleri	 sırasında	 dikilmiştir.	 Bronzdan	 yapılan	 ve	 3	 metre	
yüksekliğindeki	heykelin	ağırlığı	1,5	tondur.
	 Karagöz	Anıtı'nın	kaide	metninde	Nazif	Karaçam'ın	yazmış	olduğu	şu	bilgiler	
yer	almaktadır:	“Karagöz	Kırklareli'de	söz	sahibi	tanınmış	bir	kişi	idi.	Adına	Sofyozlu	
Bâli	Çelebi	derlerdi.	Kambur	Ahmet	Efendi	olarak	da	bilinirdi.	Zeki,	kibar,	sözü	geçen,	
sanatkâr	bir	halk	adamı	 idi.	Türk	Gölge	Oyunu'na	adını	verdi.	13.	yüzyılın	sonu	14.	
yüzyılın	ilk	yarısında	yaşadı.”	Evliya	Çelebi.
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Kırklareli'de	her	biri	
kültürel	bir	değer	taşıyan,	
geçmişten	günümüze	
kadar	gelmiş	çok	sayıda	
eser	bulunmaktadır.

A)	ŞEHRİMDE	
KÜLTÜR	

VE	SANAT

				Kırklareli,	pek	çok	değerli	
sanatçı,	siyasetçi,	bilim	insanı	
ve	sporcunun	yetiştiği	bir	
ilimizdir.	Böylesine	değerli	
insanlara	her	zaman	sahip	

çıkan	Kırklarelililer	olarak	bu	
isimlerden	bazılarını	daha	

yakından	tanıyalım.

C)		İLİMDE	
YETİŞEN

DEĞERLER

																	Dr.	Mehmet	Fuat	Umay

1885	 yılında	 Kırklareli'de	 doğan	 Mehmet	 Fuat	
Um ay, 	 y ü k s e k ö ğ r e n im i n i 	 I� s t a n b u l ' d a	
tamamlamıştır.	 Otuz	 yıl	 boyunca	 Kırklareli	
milletvekilliği	 yapmış	 ve	 kısa	 bir	 süre	 sağlık	
bakanlığı	 görevinde	 bulunmuştur.	 Kimsesiz	
çocuklarla	 ilgili	 çalışmalar	 yürütmüş	 ve	 Çocuk	
Esirgeme	 Kurumunu	 kurmuştur.	 Mehmet	 Fuat'a	
“Umay”	 soyadı , 	 Türk 	 çocuklarına	 yaptı ğ ı	
hizmetlerden	 ve	 Çocuk	 Esirgeme	 Kurumunu	
kurmasından	 dolayı	 Mustafa	 Kemal	 Atatürk	
tarafından	verilmiştir.	

																																Şevket	Dingiloğlu

1886	 yılında	 Kırklareli'de	 doğan	 Şevket	 Dingiloğlu,	
I�stanbul	 U� niversitesi	 Edebiyat	 Fakültesinden	mezun	
olmuştur.	Millı	̂ eğitimin	çeşitli	kollarında	çalışmış	ve	
yöneticilik	 görevlerinde	 bulunmuştur.	 Birinci	 Dünya	
Savaşı	sonrasında	işgale	uğrayan	Trakya'nın	kurtuluşu	
için	 verilen	 mücadeleye	 öncülük	 etmiş	 ve	 Trakya-
Paşaeli	 Müdafa-i	 Hukuk	 Cemiyetinin	 Kırklareli	
şubesini	kurmuştur.	Bu	hizmetlerinden	ötürü	I�stiklal	
Madalyası	 ile	 ödüllendirilmiştir.	 Cumhuriyetin	
ilanından	 sonra	 Kırklareli	 Belediye	 Başkanlığı	
yapmıştır.	Kırklareli	Belediye	Meclisi,	yapmış	olduğu	
hizmetlerden	 dolayı	 kendisinin	 yaptırdığı	 parka	
“Şevket	Dingiloğlu	Parkı”	adını	vermiştir.
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																							Emrullah	Efendi

Tanınmış	 bir	 Türk	 siyaset	 ve	 bilim	 insanıdır.	
Lüleburgaz'da	doğmuştur.	Osmanlı	döneminde	
Maarif	 Nezareti	 (Eğitim	 I�şlerinden	 Sorumlu	
Bakanlık)	 görevini	 yürütmüştür.	 Cumhuriyet	
döneminde	ise	Kırklareli	milletvekilliği	ve	Millı	̂
Eğitim	 Bakanlığı	 görevlerinde	 bulunmuştur.	
Ortaöğretimde	 yapmış	 olduğu	 düzenlemeler	
nedeniyle	günümüzde	de	saygıyla	anılmaktadır.	
Lüleburgaz'da	bir	okul	onun	adını	taşımaktadır.	

																				Âşık	Ali	Tamburacı

1899	yılında	Kırklareli'de	doğmuştur.	Askerde	
�lüt	 çalmayı	 öğrenen	 A� şık	 Ali	 Tamburacı,	
Kırklareli	Halk	Musikisi	Cemiyetini	kurmuştur.	
I�stanbul	 Konservatuvarında	 açılan	 sınavı	
kazanmış	 ve	 radyoda	 saz	 çalarak	 Tuna	
türküleri	söylemeye	başlamıştır.	“Kırmızı	gül”	
ve	 “I�slimiye”	 türkülerinin	 yurt	 çapında	
tanınmasını	sağlamıştır.	

																						Ahmet	Cevdet	Paşa

Osmanlı	Devleti'nin	son	döneminde	yetişmiş	
önemli	bir	siyasetçi	ve	bilim	insanıdır.	Aynı	
zamanda	tarihçi,	şair	ve	hukukçudur.	
Osmanlı	Devleti'ne	büyük	hizmetleri	olmuş	
ve	çok	sayıda	eser	bırakmıştır.	Adı	Kırklareli	
merkezindeki	bir	parkta	yaşatılmaktadır.		
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																			Ali	Rıza	Dursunkaya

I�limizde	 çıkan	 Yeşilyurt	 Gazetesi'nin	 kurucusu	
olan	 Ali	 Rıza	 Dursunkaya,	 her	 şeyden	 önce	 bir	
yazar	 ve	 gazeteci	 olarak	 tanınır.	 Cumhuriyetin	
ilanından	sonra	 I�lköğretim	Müfettişliği	görevine	
atanmıştır.	 Bu	 görevinden	 ayrıldıktan	 sonra	
Vilayet	 Matbaası'nı	 satın	 alarak	 “Trakya'da	
Yeşilyurt”	 adlı	 gazeteyi	 çıkarmaya	 başlamıştır.	
Gazetenin	 adı	 daha	 sonra	 “Yeşilyurt”	 olarak	
değiştirilmiştir.

																														Nazif	Karaçam
	
Kırklareli'nin	 Pınarhisar	 ilçesine	 bağlı	 Poyralı	
köyünde	doğmuştur.	 I�lkokulu	köyünde	okuduktan	
sonra	 Kepirtepe	 Köy	 Enstitüsünden	 mezun	
olmuştur.	 Yirmi	 beş	 yıllık	 meslek	 hayatında	 sınıf	
öğretmeni,	 kütüphaneci	 öğretmen	 ve	 rehber	
öğretmen	 olarak	 görev	 yapmıştır.	 O� ğrenciyken	
yazarlığa	 başlayan	 Nazif	 Karaçam,	 “Kırklareli'nin	
yaşayan	hafızası”	olarak	bilinmektedir.	Birçok	köşe	
yazıları	 ve	 kitapları	 bulunan	 yazar,	 hâlen	 ilimize	
değer	katmaya	devam	etmektedir.

																					Nedim	Nalbantoğlu

1966	yılında	Kırklareli'de	dünyaya	gelen	sanatçı,	
sekiz	yaşında	kemanla	tanışmıştır.	On	iki	yaşında	
Mimar	Sinan	Devlet	Konservatuvarına	birincilikle	
girmiş	ve	on	bir	yıllık	konservatuvar	eğitiminin	
ardından	dünyaca	ünlü	müzisyenlerle	çalışmıştır.	
Paris'te	 bulunduğu	 yıllarda	 dünya	 müzikleri	
üzerine	 keman	 eğitimi	 veren	 ve	 tanınmış	
sanatçılarla	sayısız	konserler	düzenleyen	Nedim	
Nalbantoğlu,	 Fransa'da	 “kemanı	 konuşturan	
adam”	olarak	tanınmaktadır.	
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																						Göksel	Baktagir

1966	 yılında	 Kırklareli'de	 dünyaya	 gelmiştir.	
Dünyaca	ünlü	kanun	sanatçısıdır.	Müziğe	sekiz	
yaşında	 babasının	 gözetiminde	 başlamıştır.	
Birçok	 sözlü 	 ve	 sözsüz	 beste	 çalışması	
bulunmaktadır.	O� zellikle	sol	el	 için	geliştirdiği	
kendine	 özgü	bir	kanun	çalma	tekniği	 üzerine	
çalışmalarını	sürdürmektedir.	

																		Uğurkan	Erez

1954	 yılında	 Vize'de	 doğmuştur.	
Annesi	ve	babasının	öğretmen	olması	
nedeniyle	uzun	yıllar	Vize'de	kalmıştır.	
U� lkemizin	ve	dünyanın	en	büyük	moda	
koreogra�larındandır.	

																									Burhan	Öcal

Dünyaca	 ünlü	 vurmalı	 çalgı	 (perküsyon)	
ustasıdır.	Müzisyen	bir	ailenin	çocuğu	olarak	
Kırklareli'de	doğmuştur.	Müzik	çalışmalarına	
çok	genç	yaşta	başlayan	O� çal,	dünyanın	pek	
çok	yerinde	konserler	vermiş	ve	birçok	ödüle	
layık	görülmüştür.

																					Candan	Erçetin

1963	yılında	Kırklareli'de	doğmuştur.	Birçok	
dilde	nostaljik	şarkı	söyleyen	sanatçımız,	aynı	
zamanda	müzik	öğretmenliği	yapmaktadır.	
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																			Ayşenur	Taşbakan

1982	 yılında	 Kırklareli'de	 doğmuştur.	 1995	
yılında	Türkiye	taekwondo	şampiyonu	olmuş	ve	
1996'da	millı	̂ takıma	girmiştir.	1998'de	dünya	
şampiyonu	ve	2001	Dünya	Kupası'nda	 üçüncü	
olan	sporcumuz,	antrenörlük	ve	beden	eğitimi	
öğretmenliği	 yapmaktadır.	 Kırklareli	 şehir	
merkezinde	sporcumuzun	adını	taşıyan	bir	spor	
salonu	bulunmaktadır.	

																													Prof.	Dr.	Gültaç	Özbay

1938	 yılında	 Kırklareli'de	 dünyaya	 gelmiştir.	 I�kinci	

Dünya	Savaşı'nın	zorlu	koşullarına	rastlayan	çocukluk	

yıllarında	babasını	kaybetmiş,	annesi	ve	kardeşleri	ile	

birlikte	 büyük	 sıkıntılar	 yaşamıştır. 	 Yaşadığı	

olumsuzluklara	 rağmen	 öğrenim	 ve	 meslek	 hayatı	

başarılarla	doludur.	1962	yılında	I�stanbul	U� niversitesi	

Tıp	 Fakültesi'nden	 mezun	 olmuştur.	 I�ç	 hastalıkları	

(Dâhiliye)	ve	kalp	hastalıkları	(Kardiyoloji)	alanlarında	

uzmanlaşarak	 profesörlüğe	 kadar	 yükselmiştir.	 Yurt	

içinde	ve	yurt	dışında	yayınlanan	bilimsel	dergilerde	

yüzlerce	 makalesi	 bulunmaktadır.	 Birçok	 kongrede	

konferanslar	 vermiş	 ve	 bildiriler	 sunmuştur.	 I�ç	

hastalıkları	ve	kalp	hastalıkları	alanında	birçok	uzman	

yetiştirmiştir.	 Kırklareli	 şehir	 merkezinde	 Prof.	 Dr.	

Gültaç	 O� zbay'ın	 adını	 taşıyan	 bir	 sanat	 galerisi	 yer	

almaktadır.	
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1.	 Çocuk	Esirgeme	Kurumunu	kurmuştur.	

2.	 Trakya-Paşaeli	Müdafa-i	Hukuk	Cemiyetinin	Kırklareli	şubesini	kurmuştur.	

3.	 Lüleburgaz'da	adını	taşıyan	bir	okul	bulunmaktadır.	

4.	 “Kırmızı	Gül”	ve	“I�slimiye”	türkülerinin	yurt	çapında	tanınmasını	sağlamıştır.	

5.	 Osmanlının	son	döneminde	yetişmiş	devlet	ve	bilim	adamıdır.	Adı	Kırklareli	merkezindeki	

bir	parka	verilmiştir.	

6.	 Yeşilyurt	Gazetesi'nin	kurucusudur.	

7.	 “Kırklareli'nin	yaşayan	hafızası”	olarak	tanınmaktadır.

8.	 “Kemanı	konuşturan	adam”	olarak	tanınan	sanatçımızdır.	

9.	 Dünyaca	ünlü	kanun	sanatçımızdır.	

10.	Kırklareli	doğumlu	sanatçımız	aynı	zamanda	müzik	öğretmenliği	yapmaktadır.	

11.	1998	yılı	taekwondo	dünya	şampiyonudur.	

12.	U� lkemizin	ve	dünyanın	en	büyük	moda	kareogra�larındandır.	

13.	Dünyaca	ünlü	vurmalı	çalgı	ustasıdır.		

1
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Kırklareli’nin	yetiştirdiği	değerli	insanlarımızın	isimlerini	bulmacadaki	yerlere	

yerleştirelim.	



  

Ç)	SOMUT	
OLMAYAN
KÜLTÜR	

VARLIKLARIMIZ

										“Somut	olmayan	kültürel	miras”	toplulukların,	grupların	ve	kimi	durumlarda	bireylerin,	kültürel	

miraslarının	bir	parçası	olarak	tanımladıkları	uygulamalar,	temsiller,	anlatımlar,	bilgiler,	beceriler	ve	

bunlara	ilişkin	araçlar,	gereçler	veya	kültürel	mekânlar	anlamına	gelir.	

													Somut	olmayan	kültürel	miras	alanları	şunlardır:	

a)	Destanlar,	efsaneler,	halk	hikâyeleri,	atasözleri,	masallar,	fıkralar	gibi	sözlü	gelenekler	ve	

aktarımlar,

b)	Karagöz,	meddah,	kukla,	halk	tiyatrosu	gibi	sahne	sanatları,

c)	Nişan,	düğün,	doğum,	nevruz	gibi	kutlamalar	ve	törenler,

d)	Geleneksel	yemekler,	halk	hekimliği,	halk	takvimi,	halk	meteorolojisi	gibi	bilgi	ve	uygulamalar,

e)	Dokumacılık,	nazar	boncuğu,	telkâri,	bakırcılık,	halk	mimarisi	gibi	el	sanatları.

HALK	OYUNLARIMIZ

									Oyunlar,	doğadaki	birtakım	oluşum	ve	değişimlerin	taklit	edilmesinden	doğmuştur.	Halk	oyunları	
ise	 insanın	 yaşadığı	 acıklı	 bir	 olayı,	 yaşama	 sevincini,	 mücadele	 azmini,	 birtakım	 hareketlerle,	
�igürlerle,	müzikle	yansıtmaktadır.		
Kırklareli	yöresi	halk	oyunlarının;	Balkanlar'dan	gelip	yöremize	yerleşen	göçmenlerin	getirdikleri	ile	
buraya	 geldiklerinde	 karşılaştıkları	 insanların	 oynadıkları	 oyunların	 karışımıyla	 ortaya	 çıktığı	
söylenebilir.
	 	 	 	 	 	 	 	Kırklareli	halk	oyunları	“Meydan	Oyunları”dır.	Hemen	hemen	her	oyun	“Halay”	türünde	önce	
yavaş	hareketlerle	başlar.	 Sona	doğru	aşırı	hareketlilik	kazanır	ve	 coşkulu	bir	karaktere	bürünür.	
Kollar	 bağlı	 olarak	 oynanan	 oyunlar	 ve	 karşılıklı	 oynanan	 oyunlar	 vardır.	 O� rneğin	 Kırklareli	
karşılaması,	çiftlerin	karşılıklı	oynadıkları	bir	oyundur.	Hora	denilen	ikinci	bir	oyun	da	el	ele,	kol	kola,	
omuz	omuza	toplu	olarak	oynanan	bir	oyun	olup	yöremizde	yaygın	olarak	oynanmaktadır.	

					

Kültür,	oyun	şeklinde	doğmuştur.
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Kültürel	mirasımız,	bizlerden	

önceki	nesillerin	oluşturduğu	

ve	günümüze	kadar	varlığını	

sürdüren	değerlerimizdir.	



Günümüzde	 Kırklareli	 yöresinde	 oynanan	 halk	 oyunlarından	 bazıları	
şunlardır:

1.	Drama	Karşılaması
Batı	Trakya	kökenli	bir	oyundur.	Müziği	ve	sözü	vardır,	erkekler	tarafından	oynanır.
	
2.	Hanım	Ayşe
Bir	Batı	Trakya	oyunudur.	Mübadele	göçmeleri	 ile	Kırklareli'ye	gelmiştir.	 Sözü	ve	
müziği	olan	bir	oyundur.
	
3.	İzzet	Hoca
Batı	Trakya'dan	göçmenlerle	gelmiştir.	Oyunun	erkekler	tarafından	ve	en	fazla	altı	
kişiyle	oynanması	tercih	edilir.
	
4.	Kabadayı-Ahmetbey
Sözü	yoktur,	müzik	eşliğinde	kızlı	erkekli	oynanır.	Bu	oyundan	Ahmetbey	oyununa	
geçiş	yapılır.
	
5.	Sülüman	Ağa	(Sülmanağa)
Yöresel	ve	hareketli	bir	oyundur.	Kızlı	erkekli	oynanır.
	
6.	Zigoş
Adını	Batı	Trakya'dan	Drama	ve	Kavala	arasında	bulunan	Zigoş	köyünden	alan	oyun,	
çift	 davul	 ve	 çift	 zurna	 ile	 oynanmaktadır.	 Çok	 hareketli	 olan	 oyun,	 düğünlerde	
sevilerek	oynanır.	
Bunların	yanı	sıra	Eski	Kasap,	Galamata,	Gayda,	Ali	Paşa,	Arzu	ile	Kamber,	Boymisa,	
Kara	Yusuf,	Kambana,	Kırk	Haydut,	Kız	Karşılaması,	Pavle,	Sirto,	Dere	Boyu	ve	Alay	
Beyi	yöremizde	oynanan	oyunlar	arasındadır.

Dem	tutmak:	Bir	çalgıya	
başka	bir	çalgı	veya	sesle	
eşlik	etmek.

				

	 	 	 	 	 Bu	 oyunlar	 bayramlarda,	 düğünlerde,	 özel	 günlerde	 ve	 her	 türlü	 törende	 oynanır.	 Oyunlar	
genellikle	iki	davul	ve	iki	zurna	ile	oynanmakta	olup,	birinci	zurna	melodiyi	söylerken	ikinci	zurna	da	
dem	tutar.
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GELENEKSEL	GİYİM-KUŞAM

								Eski	yıllarda	giyim	kuşam	konusunda	köylerde	ve	şehirlerde	gözle	görülür	farklılıklar	vardı.	Ancak	
günümüzde	 bu	 farklılık	 azalarak	 hazır	 elbiseler	 giyilmeye	 başlanmıştır.	 Buna	 rağmen	 geleneksel	
giyimin	 izlerine	 hâlâ	 rastlamak	 mümkündür.	 Köylerde	 özellikle	 50	 yaş	 ve	 üstündeki	 kadınlar	
tarafından	dışarıda	çarşaf,	ferace	denilen	siyah	renkli	giysiler	kullanılır.	U� stlerine	renkli	basmalardan	
yapılan	şalvar,	bluz,	ayaklarına	koyun	yapağından	örülme	çetik	giyerler.	Başlarına	da	eşarp	ya	da	beyaz	
bezden	oluşan	baş	örtüleri	takarlar.	Erkekler	genelde	hazır	olarak	aldıkları	ceket	ve	pantolon	giyerler.	
Başlarında	 da	 kasket	 denilen	 şapka	 kullanırlar.	 Yaşlı	 olanlar	 sıcak	 tutsun	 diye	 kışları	 şayak	 (aba)	
pantolon	giyerler.	

Kırklareli	yöresine	ait	halk	oyunları	
kıyafetleri	ise	şunlardır:

Kadın	Giysileri:
Başa	 giyilenler:	 Çember,	 oyalı	 yemeni,	 grep,	
yazma,	kıvrak,	tartma,	vala.	
Sırta	 giyilenler:	 I�ç	 donu,	 bürümcek	 gömleği,	
cepken,	şalvar,	fıta,	uçkur,	�istan,	yağlık,	toka.
Ayağa	giyilenler:	Yemeni,	çetik	(şaşon),	çorap.
Takılar:	Boyuna	kurdeleye	dizili	altın,	kulaklara	
küpe

Erkek	Giysileri:
Başa	giyilenler:	Fes.
Sırta	 giyilenler:	 Gömlek,	 cepken,	 kollu-
kolsuz	cemedan,	potur,	kuşak,	peşkir.
Ayağa	giyilenler:	Yemeni,	çarık,	çorap.
Aksesuar:	 Yağlık,	 mendil,	 silahlık,	 tütün	
tabakası,	köstek.
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Mustafa	Kemal'in	Özlemini	Çektiği	Şayak	Elbise

Atatürk,	 20	Aralık	 1930	 tarihinde	Kırklareli'ye	 gelmiş	 ve	 o	 gün	belediyede	 başkanı,	 belediye	

meclis	üyeleri,	mahalle	muhtarları	ve	bazı	kuruluş	temsilcilerinin	katıldığı	toplantıda	önemli	

konuşmalar	yapmıştır.	Toplantıda,	cumhuriyetin	kurulmasıyla	yeni	bir	kalkınma,	çalışma	ve	millî	

tasarruf	dönemine	girildiğini	belirten	Atatürk		toplantının	başından	beri	gözünü	üzerinden	eksik	

etmediği	şayak	elbiseli	belediye	meclis	üyesini	işaret	ederek		yanına	çağırmıştır.

Belediye	meclis	üyesi	Abdullah	Efendi	(Altınelli)	biraz	ürkek,	biraz	şaşkın	ve	mahcup	Mustafa	

Kemal'in	yanına	gelmiştir.	Atatürk,	Abdullah	Altınelli'nin	üzerindeki	şayak	ceketinin	ucundan	

tutup	 	adını,	ne	iş	yaptığını,	göçmen	olup	olmadığını	öğrendikten	sonra	giydiği	şayak	elbisenin	

çok	güzel	bir	kumaş	olduğunu	belirterek;

-Söyle	bakayım,	bu	kumaşı	nereden	aldın?

-Bir	 yerden	 almadım	 Paşam,	 koyunlarımızın	 yününden	 karım	 dokudu.	 Evde	 dokuma	

tezgâhlarımız	var.	Kendimiz	yapıp,	kendimiz	giyiyoruz.	Köylümüz,	kasabalımız	hep	şayak	elbise	

giyiyoruz.

Meclis	üyesi	Abdullah	Altınelli'nin	 verdiği	bilgi,	 içtenlikli	 ifadeleri,	Rumeli	ağzıyla	konuşması	

Atatürk'ün	son	derece	hoşuna	gitmiş	ve	toplantıda	bulunanlara	dönerek:

-Arkadaşlar,	biz	savaştan	yeni	çıkmış	fakir	bir	milletiz.	Padişahlar,	birbirini	takip	eden	savaşlar	

memleketimizin	 geri	 kalmasına	 sebep	 olmuştur.	 Fakat	 büyük	 fedakârlıklarla	 kurduğumuz	

Cumhuriyet	sayesinde	kalkınacağız,	 ilerleyeceğiz.	Ancak	çok	çalışmak,	tasarruf	yapmak,	yerli	

malı	kullanmak	zorundayız.	Bu	arkadaşımız	gibi	kendimiz	yetiştireceğiz,	kendimiz	dokuyacağız,	

kumaş	yapacağız,	kendimiz	dikip	giyeceğiz,	tezgâhlarımızı	çalıştıracağız.

Daha	sonra	tekrar	Abdullah	Efendi'ye	dönerek:

-Bu	güzel	şayak	kumaşından	bir	elbiselik	de	ben	isterim.	Evde	varsa	hemen	şimdi	alalım,	parasını	

ödeyelim.	 Şayet	 yoksa	 bedelini	 bırakayım,	 karın	 dokuduğunda	 bana,	 Ankara'ya	 gönderirsin.	

Şayak	elbise	giymeyi	çocukluğumdan	beri	özlerim.

Abdullah	Efendi,	birkaç	ay	sonra	Atatürk'ün	istediği	şayak	kumaşını	Ankara'ya	gönderdi.
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YÖRESEL	MUTFAK

I�şkembeden	 yapılan	 Değirmendere	 çorbası;	 hamurdan	 yapılan	 umaç	
çorbası;	 sığır	 etinin	 kaynatılmış	 suyundan	 yapılan	 höşmel,	 papara	 ve	
yağlı	 çorbaları;	 özel	 olarak	 hazırlanmış	 ve	 içeriğiyle	 oldukça	 zengin	
tarhanadan	yapılan	tarhana	çorbası.	

ÇORBALAR

Labadadan	yapılan	borani;	unla	pişirilen	labadadan	yapılan	toğga;	korda	
közlenmiş	patlıcan	ve	biberden	yapılan	manca;	turşu	lahanadan	yapılan	
kapuska	yemeği.

SEBZE	
YEMEKLERİ

O� zellikle	düğünlerde	çok	yaygın	olarak	yapılan	yahni;	çeşitli	sebze	katkılı	
papaz	yahnisi;	et	haşlama;	tas	kebabı;	hıdrellez	kuzusu	da	denilen	kuzu	
kapama;	ciğerden	yapılan	ciğer	yahni	ile	ciğer	tava	yemekleri.

ET
YEMEKLERİ

Lahana	 turşusu	 ve	 pirinç	 ilave	 edilerek	 yapılan	 kalle	 yemeği;	 un	 ile	
yapılan	tavuk	bulamacı;	pirinç	katkılı	tavuk	kapama	ve	hindi	kapama.

KÜMES
HAYVANLARINDAN

YAPILAN
YEMEKLER

BALIK
YEMEKLERİ

Kalkan	balığı,	tekir,	barbun,	mezgit,	hamsi,	 istavrit	ve	eylül	ayı	sonuna	
kadar	yağlanmadan	önce	palamut	balığı	tavada,	yağda	kızartılarak	yenir.	
Boylarına	göre	ismi	değişen	çinekop,	sarıkanat,	lüfer,	kofana	yağlı	balık	
olduklarından;	eylül	ayından	sonra	çıkan	palamut	balığı	da	yağlanmaya	
başladığından	 ızgaraları	 yapılır.	 Gerek	 tatlı	 su	 balıkları	 gerekse	
Karadeniz'den	 tutulan	 balıkların	 hepsi	 daha	 çok	 korda	 pişirilir.	
Karadeniz'de	 tutulan	 palamut	 ve	 torik	 balıklarının	 lakerdası,	 kefalin	
pilakisi	zevkle	yenen	balık	yemeklerimizdendir.	Hamsi	balığının	tavada	
ve	yağda	kızartması	yapıldığı	gibi,	fırında	buğulaması	da	yaygın	olarak	
yapılmaktadır.
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Göçmen	 hayvanların	 göç	 yolu	 üzerinde	 bulunan	 ilimizde	 tavşan,	
bıldırcın,	üveyik,	ördek,	keklik	gibi	av	hayvanlarından	çeşitli	yemekler	
yapılmaktadır.

AV	
HAYVANLARINDAN

YAPILAN	
YEMEKLER

Köy	 fırınlarında	 yapılan	 has	 un	 ekmeği,	 içine	 tuz	 katılmadan	 has	 un	
ekmeği	 gibi	 yapılan	 tuzsuz	 ekmek,	 nohutlu	 ekmek,	 katmer,	 somun,	
akıtma	ve	gözleme.

EKMEKLER

BÖREKLER

Yu�ka	 içine	 pırasa	 konarak	 yapılan	 pırasa	 böreği;	 ekşimik,	 kıyma	 ve	
tereyağı	konarak	yapılan	muhacir	böreği;	bulgur	ve	ekşimik	konarak	
yapılan	 kıvrım	 böreği;	 rendelenmiş	 kabak	 konarak	 yapılan	 kabaklı	
kıvrım;	sarımsaklı	yoğurt	ile	yapılan	tatar	böreği,	yöremize	ait	zevkle	
yenen	böreklerdir.

ÇÖREKLER
Sac	üzerinde	pişirilen	yu�kadan	yapılan	kartalaç;	mısır	unu	ve	yoğurtla	
yapılan	pilaska;	hamurun	ortası	açılıp,	açılan	orta	yerine	soğan	ve	kıyma	
konmasıyla	 fırında	 pişirilerek	 yapılan	 kalın	 kıyı	 çöreği,	 yöremizin	
sevilerek	yenen	çörekleridir.

Baklava;	 irmik	 tatlısı;	 kadıngöbeği;	 taze	 peynir,	 irmik	 ve	 yumurta	 ile	
yapılan	 höşmerim	 (yağmur	 dualarında	 yaygın	 olarak	 yapılır);	 zerde	
tatlısı;	 üzüm	 şırasının	 kaynatılmasıyla	 yapılan	 bulama	 tatlısı;	
kabarmamış	 hamurun	 içine	 yumurta	 kırılarak	 yapılan	 hurma	 tatlısı;	
ekmek	tatlısı;	kabak	tatlısı,	yöremizde	bilinen	tatlı	çeşitleridir.

TATLILAR
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YÖRESEL	EL	SANATLARI

	 	 	 	 	Yöremizde	on	dokuzuncu	yüzyılın	ortalarına	kadar	dokumacılık,	arabacılık	(taliga	yapımcılığı),	
ağaç	 işçiliği,	 boyamacılık,	 çömlekçilik,	 çarık	 ve	 takunya	 yapımcılığı	 ile	 öküzlerin	 ve	 atların	 tarım	
işlerinde	kullanıldığı	dönemlerde	boyunduruk,	zelve	yapımcılığı,	saraçlık,	nalbantlık	gibi	meslekler	
oldukça	yaygındı.	Hemen	hemen	her	köyde	dokuma	tezgâhları	bulunmaktaydı.	I�nsanlar	kendi	ihtiyacı	
olan	peşkir,	 önlük,	 çarpana	dokumaları,	bez	dokuma,	pala	denilen	yer	yaygıları,	kilim,	namazgâh,	
felemen	kumaşı	gibi	yöreye	ait	bezleri	kendilerine	ait	dokuma	tezgâhlarında	üretmekteydi.	

	 	 	 	 	 	Genç	kızlar,	kendi	çeyizleri	için	beş	şişle	yapağıdan	çorap	ve	çetik	örer;	tığ	ile	çember	ve	tülbent	
kenarı	işler;	karyola	takımı	yaparlar;	televizyon,	buzdolabı,	sehpa,	vitrin	ve	masa	örtüsü	örer;	yün	
paspas,	yün	mutfak	peçeteleri,	yün	mutfak	 örtüleri	hazırlardı.	Ayrıca	damat	 için	yün	ya	da	koyun	
yapağından	 eldiven,	 şal,	 süveter,	 kazak,	 hırka,	 çorap,	 takke	 gibi	 giyecekler	 yapılırdı.	 Her	 şeyin	
modernleşip	makineleşmesiyle	birlikte	bugün	dokuma	tezgâhlar	ortadan	kalkmış	ve	yöremize	ait	el	
sanatlarının	çoğu	yok	olmuştur.	Tüm	bunların	yerine	hazır	tekstil	ürünleri	kullanılmaya	başlanmış,	el	
sanatlarına	olan	ilgi	azalmıştır.

									Adaya	sürüklenen	yolcu	birçok	sorunla	tek	

başına	mücadele	etmek	zorunda	kalmış.		Kendi	

yaşamımızı	düşünelim.	Bir	gün	içinde	nelere	

ihtiyaç	duyuyoruz?	Bu	ihtiyaçları	tek	başımıza	

mı	yoksa	birilerinin	desteğiyle	mi	karşılıyoruz?

Kofçaz	ve	Demirköy'ün	köylerinde	koyun	yapağından	

şayak	dokumalar	oldukça	yaygındı.	Şayak,	pantolon	ve	

ceket	yapımında	veya	adına	“kebe”	denilen	çoban	

paltosu	yapımında	kullanılan	bir	kumaş	türüdür.	Şayak	

dokumaları,	20	Aralık	1930	tarihinde	ilimize	gelen	

Mustafa	Kemal	Atatürk	tarafından	da	çok	beğenilmiştir.	
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HALK	EDEBİYATI

Yağmur	 suları,	 eriyen	 kar	 suları	
ya	da	 kaynak	 suyuyla	beslenen;	 belirli	
bir	 yatak	 boyunca	 sürekli	 veya	 zaman	
zaman	akan	sulara	akarsu	denir.

Halk	 Edebiyatı,	 yüzyıllar	 süren	 bir	 süreç	 içinde	
oluşmuş	 sözlü	 ve	 yazılı	 edebiyattır.	 Efsaneler,	
destanlar,	 masallar,	 öyküler,	 türküler,	 maniler,	
tekerlemeler,	bilmeceler,	seyirlik	oyunlar	(Karagöz,	
meddah,	 orta	 oyunu	 gibi),	 ağıtlar,	 atasözleri	 ve	
söylenceler	 bu	 edebiyatın	 ürünleridir.	 Bunlar,	
halkın	yarattığı	kültür	ürünleridir.

	 	 	 	 	 	 	 Dünyada	 önce	 söz,	 karışık	 ve	 biçimsiz	 yeryüzü,	 uçsuz	

bucaksız	boşluk	ve	karanlık	vardı.	Bu	karışıklıktan	ortaya	her	

şeyin	 dayanağı	 olan	 toprak	 çıktı.	 Sonra	 sevginin	 temeli,	 tüm	

varlıkları	birbirine	çeken,	birleştiren,	yaşamı	kuran	ve	çoğaltan	

aşk	doğdu,	umut	yeşerdi.	İnsanların	yaşamında	edebiyat	oldu.	

Masal,	öykü,	mâni	meydana	geldi.

MÂNİLER

Yağmur	suları,	eriyen	kar	suları	
ya	da	kaynak	suyuyla	beslenen;	belirli	
bir	yatak	boyunca	sürekli	veya	zaman	
zaman	akan	sulara	akarsu	denir.

Mâniler;	 yazarı	 bilinmeyen,	 anlatılmak	 istenilenin	
genellikle	son	iki	dizesinde	yer	aldığı,	konuları	aşk,	özlem	ve	
ayrılık	olan	anonim	halk	edebiyatı	ürünleridir.	Kırklareli'de	
mâniler;	 uzun	 kış	 gecelerinde	 evlerde	 düzenlenen	
eğlencelerde,	kiraz	şenliklerinde,	hıdrellez	kutlamalarında	
ve	düğünlerde	söylenirdi.	Kırklareli	yöresinden	derlenmiş	
pek	 çok	 mâni	 bulunmaktadır.	 Bunlardan	 bazılarına	 göz	
atalım:
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	 Çoktan	I�stanbul'dasın

I�şittim	pek	derinden	

Selam	getirdim	sana

Kırklareli	ilinden	

	 Kırklareli	I�nece
Katma	kumu	kirece
Sanma	seni	unuttumRüyamdasın	her	gece

Al	eline	kalemi
Yaz	başına	geleni
Bize	mi	verdi	Allah

													Bu	ayrılık	derdini

Şu	karşıki	bağ	bizim

I�çi	dolu	ak	üzüm
Bana	yardan	geç	derler

														Yar	benim	iki	gözüm

	 Halk	türkülerin	söyleyeni,	yazanı	belli	değildir.	Atalarımız	Kırklareli	bölgesine	türküleriyle	birlikte	

gelmişler	ve	yüzyıllar	içinde	Kırklareli'de	yeni	türküler	yapmışlardır.	

TÜRKÜLER	

Kırklareli	yöresine	ait	mânileri	araştırarak	
kağıtlara	yazınız	ve	kutu	ya	da	çömlek	içine	
atınız.	Ardından	kendiniz	ve	arkadaşlarınız	
için	bir	mâni	seçip	okuyunuz.	

“Rüzgârla	 savrulan	 tohumlar	 gibi	 yayılırlar.	 Onlar	 da	
yüzyıllardan	kopup	gelen	halkın	sevgisi,	acısı,	çaresizliği,	
özlemleri,	yakınmaları	vardır.”

Yağmur	suları,	
eriyen	kar	suları	ya	da	

Rumeli	ve	Kırklareli	türkülerinin	ilk	
derleyicisi	Âşık	Ali	Tamburacı	
olmuştur.	
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Dere	geliyor	dere	(yalelel	yalelel)

Kumunu	sere	sere	(yalelel	lim)

Al	beni	götür	dere	(yalelel	yalelel)

Yârin	olduğu	yere	(yalelel	lim)

Amanın	aman	aman

Zamanın	zaman	zaman

Bizim	düğün	ne	zaman	(yalelel	lim)

Ben	armudu	dişledim	(yalelel	yalelel)

Sapını	gümüşledim	(yalelel	lim)

Ben	yârimin	ismini	(yalelel	yalelel)

Mendilime	işledim	(yalelel	lim)

Amanın	aman	aman

Zamanın	zaman	zaman

						Bizim	düğün	ne	zaman	(yalelel	lim)	

	 	 	 	 Yöremizde	 derlenen	 pek	 çok	 türkü	 bulunmaktadır.	 Bunlardan	 bir	 tanesini	 hep	 birlikte	
söyleyebiliriz.	 Saadet	 Karaca	 tarafından	 derlenen	 “Dere	 Geliyor	 Dere”	 türküsünün	 sözleri	
şöyledir:

Yöreye	 ait	 türküleri	 araştırınız	 ve	 bir	
türkü	derlemesi	panosu-kitapçığı-posteri	
hazırlayınız
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	 Ninniler,	 annelerin	 çocuklarını	 uyutmak	 için	 söyledikleri	 türkülerdir.	 Ninni,	 çocuğun	 altı	

temizlenip	karnı	doyurulduktan	sonra	yüksek	sesle	başlanıp,	çocuğun	uyumasına	doğru	alçalan	bir	

sesle	söylenir.	

NİNNİLER	

Dandini	dandini	danalı	kuzu
Elleri	ayakları	kınalı	kuzu

Asmaya	kurdum	salıncak
Eline	de	verdim	oyuncak
Yine	de	uyumadı	gitti
Şu	küçücük	yumurcak

Eee	eee	ee	şimdi
Bir	eşek	buldum	ben	şimdi
Sahibi	geldi	ee	şimdi

Ooo	kuşu
Nerelerde	su	kuşu
Çalılıkta	yuvası
Mamacık	getir	babası

Dandini	dandini	dastana
Danalar	girmiş	bostana

Kov	bostancı	dananı
Yemesin	bizim	bostanı

Eh	ee	ee	Allah
Uykucuklar	ver	Allah

Kırklareli	ve	çevresinde	söylenen	ninnilerden	
birinin		sözleri	şöyledir:

Aile	 büyüklerinizden	 öğrendiğiniz	 ninnileri	
sınıfta	söyleyiniz.	
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MASALLAR	

Yağmur	suları,	
eriyen	kar	suları	ya	da	

Bütün	masallarda	iyilik	ile	kötülüğün;	güzellik	ile	
çirkinliğin;	zenginlik	ile	yoksulluğun;	bir	başka	deyişle,	
olumlu	ile	olumsuzun	mücadelesi	anlatılır.	Masallar	
çoğunlukla	mutlu	sonla	iyilerin,	güzellerin,	akıllıların	
kazanması	ile	biter.	Türk	masallarında	“Onlar	ermiş	
muradına,	biz	çıkalım	tahtına”	tekerlemesi;	sonsuz	
huzuru,	mutluluğu	ve	zenginliği	ifade	eder.

	 	 	 	 	 Masallar	 genellikle	 halkın	 yarattığı,	 hayale	 dayanan,	 sözlü	 gelenekte	 yaşayan	 anlatımlardır.	
Çoğunlukla	insanlar,	hayvanlar	ile	cadı,	cin,	dev,	peri	vb.	varlıkların	başından	geçen	olağanüstü	olayları	
anlatan	edebı	̂bir	türdür.	
											Şimdi	Kırklareli'de	anlatılan	masallardan	bir	tanesini	okuyalım:

																																																				Padişahın	Kızı	ve	Fakir	Oğlan

Bir	varmış	bir	yokmuş.	Eski	zamanlarda	bir	padişah	yaşarmış.	Bu	padişahın	dünyalar	
güzeli	bir	kızı	varmış.	Sarayın	yakınındaki	köyün	birinde	de	annesiyle	birlikte	fakir	bir	
oğlan	yaşarmış.	Bu	genç	padişahın	kızı	ile	evlenmek	istermiş.
Kadın,	en	sonunda	oğlunun	isteğini	kabul	etmiş	ve	sarayın	yolunu	tutmuş.	Saraya	
vardığında	padişahın	huzuruna	çıkmış	ve	şunları	söylemiş:
-Padişahım,	nasıl	söylesem	bilmiyorum	ama	benim	garip	oğlum,	senin	güzeller	güzeli	
kızınla	evlenmek	istiyor.	
Padişah	 kızını	 çok	 severmiş.	 O	 yüzden	 hep	 zanaat	 sahibi,	 bilgili	 bir	 insanla	
evlenmesini	istermiş.	Yaşlı	kadına:
-Oğlunun	elinden	bir	zanaat	gelir	mi,	diye	sormuş.	Yaşlı	kadın	çaresiz	bir	şekilde:
-Hayır,	padişahım,	demiş.	Padişah	da:
-O	halde	bir	zanaat	öğrenip	huzuruma	gelsin,	demiş.	
Annesi	gidip	oğluna	durumu	anlatmış.	Delikanlı,	zamanın	en	zor	zanaatı	olan	hasır	
örmeyi	öğrenmeyi	kafasına	koymuş.	Üç	dört	ay	sonra	tam	bir	hasır	ustası	olmuş	ve	
padişahın	huzuruna	çıkmış.	Padişah,	delikanlının	ördüğü	hasır	karşısında	şaşkına	
dönmüş.	Söz	verdiği	gibi	kızı	ile	evlenmesine	izin	vermiş.	Kırk	gün	kırk	gece	düğün	
yapmışlar.
Aradan	uzun	zaman	geçmiş.	Bir	savaş	esnasında	padişah	ve	damadı	düşmanlara	esir	
düşmüşler.	Padişahın	damadı	hasır	örüp	para	kazanmaya	başlamış.	Fakat	padişah,	
elinden	 hiçbir	 iş	 gelmediği	 için	 para	 kazanamıyormuş.	 Damadı	 da	 onu	 mağdur	
etmemek	için	padişahın	hırkasının	cebine	gizli	gizli	para	koyuyormuş.	Bir	süre	sonra	
bu	durumu	fark	eden	padişah,	damadını	karşısına	almış	ve	ona	şöyle	demiş:
-Evladım	bilmem	hatırlar	mısın?	Kızımı	istemeye	geldiğinde	bir	zanaat	öğrenmeni	
istemiştim.	 Şimdi	 senin	 elinden	 bu	 iş	 geldiği	 için	 para	 kazanıyorsun.	 Senden	 bir	
zanaat	öğrenmeni	bu	yüzden	istemiştim.	İnsan	ölür	ama	zanaat	ölmez.
(Adı-	Soyadı:	Bekir	UNSUR,	Demirköy)
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EFSANELER	

	 	 	Eski	çağlardan	beri	söylenegelen,	olağanüstü	varlıkları	ve	olayları	konu	edinen,	hayalı	̂hikâye	ve	

söylencelere	 efsane	 denir.	 Efsanelerin	 temelinde	 inanç	 unsuru	 vardır.	 Efsaneyi	 anlatan	 ve	 onu	

dinleyenler,	efsanedeki	olayların	gerçekten	olmuş	olduğuna	inanırlar.	Masallarda	anlatılanların	gerçek	

olmadığı	masalın	 başında	 “Bir	 varmış	 bir	 yokmuş.	 Evvel	 zaman	 içinde	 kalbur	 saman	 içinde”	 gibi	

tekerlemelerle	 belirtilir.	 Efsane	 anlatılırken	 de	 ”Annemden	 duyduğuma	 göre;	 büyüklerimden	

duyduğuma	göre	olay	şöyle	olmuş,	şöyle	gerçekleşmiş”	gibi	efsanenin	gerçek	olduğunu	kuvvetlendiren	

sözlerle	efsane	anlatılır.

																																																															Kaynarca	Efsanesi

Bir	zamanlar	Tuna	ırmağının	kıyılarında	sürüsünü	otlatan	bir	çoban	varmış.	Bu	çoban,	
bir	yandan	sürülerini	otlatırken	bir	yandan	da	koyunları	güderken	kullandığı	değneğinin	
üzerine	 bıçağıyla	 birbirinden	 güzel	 nakışlar	 işlermiş.	 Çoban,	 değneğini	 yanından	 hiç	
ayırmazmış.	 Çünkü	 bu	 değneğe	 yapmış	 olduğu	 gizli	 bir	 oyuğun	 içinde	 çalışarak	
biriktirdiği	altınlarını	saklarmış.	
Günlerden	 bir	 gün,	 çoban	 yine	 hayvanlarını	 otlatırken	 sürüden	 ayrılan	 bir	 koçun	
başkasının	 ekili	 arazisine	 doğru	 gittiğini	 görmüş.	 Tarla,	 ırmağa	 çok	 yakınmış.	 Çoban	
hayvanı	çevirmek	için	ıslık	çalmış,	seslenmiş,	çağırmış	ama	koçu	döndürememiş.	O	anki	
telaşla	 elindeki	 değneği	 tarlaya	 girmesin	 diye	 koça	 doğru	 fırlatmış.	Değnekten	ürken	
hayvan	 tarlaya	 girmeden	 geri	 dönmüş	 ama	 çobanın	 değneği	 ırmağa	 düşmüş.	 Tuna	
Nehri'nin	coşkun	sularında	gözden	kaybolup	gitmiş.	Çoban,	değneğini	çok	aramış	ama	bir	
türlü	bulamamış.	
Aradan	yıllar	geçmiş.	Çoban,	Tuna	boylarından	göçüp	Türkiye'ye	gelmiş.	Yolu	Kaynarca	
kasabasından	geçen	çoban,	selam	verip	oradaki	su	kaynağının	kenarına	kurulmuş	olan	
bir	kahveye	oturmuş.	Çayını	yudumlarken	kahvenin	kapısına	asılı	olan	bir	değnek	gören	
çoban	 gözlerine	 inanamamış.	 Hemen	 yerinden	 kalmış,	 değneği	 eline	 almış,	 değneğin	
üzerindeki	 nakışları	 dikkatle	 incelemeye	 başlamış.	 Değnek,	 yıllar	 önce	 Tuna'ya	
düşürdüğü	değnekmiş.	 Kahvedekilere	 bu	değneğin	 kendisinin	 olduğunu	 söylemiş	 ama	
kimse	inanmamış.	“Biz	onu	suyun	gözesinde	bulduk,	nasıl	olur	da	senin	Tuna	Nehri'ne	
düşürdüğün	değnek	olur	bu?”	demişler.	Bu	sözler	üzerine	çoban,	değneğin	bir	ucundaki	
gizli	 boşluğa	 bir	 zamanlar	 biriktirdiği	 altınları	 yerleştirdiğini	 söylemiş.	 Değneğin	
ucundaki	gizli	oyuğu	açmış	ve	altınları	göstermiş.	O	zaman	herkes	büyük	bir	şaşkınlık	
yaşamış.	 Çobana	 değneğini	 ve	 altınlarını	 vermişler.	 Bu	 olaydan	 sonra	 yöre	 insanı,	
Kaynarca	Deresi'nin	asıl	kaynağını	Tuna	Nehri'nden	aldığına	inanmaktadır.
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Çevrenizdeki	 büyüklerinizden	 yörenize	 ait	 efsaneleri	 ya	 da	
masalları	öğreniniz.Öğrendiğinizi	sınıfa	arkadaşlarına	anlatınız.	
Bunu	 yaparken	 yaşlı	 biri	 gibi	 kıyafetler	 giyebilir,	 yere
minderler	 sererek	 gaz	 lambası	 ve	 mum	 ışığında	 etrafınıza	
arkadaşlarınızı	 toplayıp	 bir	 masal	 ortamı	 oluşturabilirsiniz.



DESTANLAR

	 		Tarihin	bir	döneminde	yaşamış	kahramanlarla	ilgili	olağanüstü	olayları	konu	alan	şiirlere	destan	

denir.	Destanlar,	usta	bir	anlatıcı	tarafından,	bir	dinleyici	kitlesi	önünde,	bir	müzik	aleti	eşliğinde	veya	

sadece	ezgiyle	anlatılır.	Destanlar	bir	milleti	veya	toplumu	sonuçları	bakımından	ilgilendiren	önemli	

bir	olayı	anlatır.	Destanlarda	çoğunlukla	kahramanlık	konusuna	 işlenir,	millı	̂ ve	manevi	değerlerin	

şahsi	değerlerin	üstünde	tutulmasını	öğütler.	Sözlü	anlatılarda	yer	alan	bazı	destanlar	sonradan	yazıya	

geçirilmiştir.	Saltuknâme	de	bunlardan	biridir.	Bu	destan,	Kırklareli	yöresinin	de	dâhil	olduğu	Balkan	

topraklarında,	Sarı	Saltuk	Gazi'nin	yaptığı	kahramanlıkları	anlatmaktadır.	

								Sarı	Saltuk	Gazi,	on	üçüncü	yüzyılda	ya		arın	Müslüman	toprağı	olmasında	katkılar	sağlamış,	büyük	

bir	savaşçı	ve	din	âlimidir.	I�nanışa	göre	Edirne'nin	fethedilmesinde	büyük	emeği	geçmiş,	Balkanlardaki	

Müslümanları	örgütlemiş,	muhtaçlara	yardım	etmiş,	zalimlerle	mücadele	etmiştir.	Halk,	Sarı	Saltuk	

Gazi'ye	büyük	saygı	duymuş	ve	adını	destanlarda	yaşatmıştır.	Bir	söylenceye	göre	Sarı	Saltuk	Gazi,	

Babaeski	ilçemize	de	gelmiş	hatta	burada	kubbeli	bir	cami	ve	zaviye	yaptırmıştır.	Sarı	Saltuk	Gazi'nin	

asıl	mezarının	da	bu	zaviyenin	bahçesinde	olduğuna	inanılmaktadır.	Bir	başka	söylenceye	göre	de	Sarı	

Saltuk	Gazi,	Babaeski'de	bulunduğu	zamanlar	bir	kavak	ağacı	dikmiştir.	Bu	kavak	ağacı	yöre	halkı	

tarafından	“Babakavağı”	olarak	adlandırılmıştır.	Saltukname'de	Babaeski'den	ve	bu	kavak	ağacından	

bahsedilmektedir.	Babaeski	ilçemizin	adının	da	Babakavağı	sözcüğünden	geldiğine	inanılmaktadır.	

DEYİŞLER

	 	 	 	Türk	halk	edebiyatında	hece	vezniyle	ve	ezgi	eşliğinde	söylenen	manzumeler	 için	kullanılan	

deyişler;	 öğretici,	eğitici,	 öğüt	verici	konular	 içerir.	Halk	arasında	“deyişçi,	deyişatçı”	gibi	sıfatlarla	

anılan	şairlerin,	 çoğunlukla	mahlas	 (takma	ad)	kullanmadan	söyledikleri	ağıt	 türü	 şiirler	de	deyiş	

olarak	adlandırılır.	
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	 Oyun,	 çocukların	 vazgeçilmez	 eğlencelerinden	 biridir.	 Oyunlar;	 çocukta	 yaratıcılığı	 artırır,	

kişiliği	 geliştirir,	 sosyalleşmeyi	 sağlar.	 Oyunu	 kaybettiğinde	 mağlubiyeti	 kabullenmesini,	

kazandığında	 ise	 sevinmesini	 öğrenir.	 El	 becerilerini	 artırır,	 düşüncelerini	 uygulama	 alanı	 sağlar.	

Çocuk	 oyunları	 yaşanılan	 çevreyle	 de	 ilişkilidir.	 Kırsal	 kesimler	 ile	 şehir	 merkezlerindeki	 çocuk	

oyunları	farklılıklar	gösterir.	Kırklareli'de	çocukların	oynadıkları,	büyüklerin	bir	zamanlar	oynayıp	da	

bugün	bir	kısmını	hatırlayamadıkları	pek	çok	oyun	bulunmaktadır.	Bunlardan	birkaçı	şöyledir:

	BEŞTAŞ	(AŞIK)	

YÖRESEL	ÇOCUK	OYUNLARIMIZ	

—	 Beştaş	(aşık)	oyunu

—		Tombili	(Tumburlens)

—		Mendil	kapmaca

—		İstop

—		Yakan	top

—		Körebe

—		Çelik

—		İp	atlama

—		Ortada	sıçan

—		Yağ	satarım	bal	satarım

—		Kaydırak

—		Evcilik	oyunu

	—	Misket	(bilye,	zımzık)	

			Karşılıklı	iki	kişi	tarafından	oynanır.	Taşlar	(beş	adet)	yere	atılır.	I�lk	önce	“birler”	oynanır.	Birlerde,	
oyuncu	bir	taşı	baş	hizasına	kadar	havaya	atar.	Havaya	attığı	taş	yere	düşüne	kadar,	taşı	havaya	attığı	
elle	yerden	bir	taş	alıp	havaya	attığı	taşı	tutmak	zorundadır.	Tutamazsa	yanar.	I�kilerde,	yine	havaya	bir	
taş	atıp	aynı	elle	bu	sefer	yerden	iki	taş	almak;	üçlerde,	üç	taş	almak,	dörtlerde	havaya	attığı	taş	yere	
düşene	 kadar	 dört	 taşı	 da	 almak	 ve	 havadan	 düşen	 taşı	 tutmak	 zorundadır.	 Daha	 sonra	 işaret	
parmağını	(sol	el)	orta	parmağının	üstüne	koyup	yere	dayayarak	köprü	oluşturulur.	Sağ	elle	de	bir	taş	
yukarı	atılır.	Dört	taşı	da	birbirine	değmeyecek	gibi	köprü	kurduğu	parmaklarına	yakın	bir	yere	bırakır.	
Havaya	attığı	 taş	yere	düşmeden	köprüden	bir	 taşı	diğer	 tarafa	geçirir	ve	yukarıya	attığı	 taşı	yere	
düşmeden	tutar.	Dört	taşı	da	birer	birer	diğer	tarafa	geçirince	bu	bölüm	bitmiş	olur.	Sonra	beş	taşı	sağ	
elle	havaya	atıp	birlerde	en	az	bir	taş	elinin	üstünde	kalacak	şekilde	taşları	yakalar.	Elinin	üstündeki	
(tersindeki)	taşı	tekrar	eliyle	yukarı	atar	ve	avucuyla	yere	düşmeden	yakalar.	Bu	hareket	ikilerde	iki	
taş,	üçlerde	üç	taş,	dörtlerde	dört	taş	ve	beşlerde	beş	taş	elinin	üstünde	tutulup	avucuyla	yakalayacak	
biçimde	devam	eder.	Elinin	üzerinde	eksik	taş	yakalarsa	ve	avucuyla	tutamazsa	yanmış	olur.	Tüm	bu	
hareketleri	yanmadan	yapıp	tamamlarsa,	oyunda	başarı	sağlamış	olur	ve	rakibine	karşı	bir	oyun	ilerde	
olur.	 Aynı	 oyun;	 koyun,	 kuzu	 ve	 keçilerin	 ön	 bacaklarının	 dizlerinden	 çıkan	 aşık	 kemikleriyle	 de	
oynanır.	

Beştaş	oyununu	arkadaşlarınızla	
oynayınız.
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Kırklareli'de	her	biri	
kültürel	bir	değer	taşıyan,	
geçmişten	günümüze	
kadar	gelmiş	çok	sayıda	
eser	bulunmaktadır.

A)	ŞEHRİMDE	
KÜLTÜR	

VE	SANAT

Aynı	dil	içinde	ses,	şekil,	söz	
dizimi	ve	anlamca	farklılıklar	
gösterebilen,	belli	yerleşim	
bölgelerine	veya	sını�lara	özgü	
olan	konuşma	diline	ağız	
denir.		

D)		ŞEHRİMİN	
DİL	

ÖZELLİKLERİ	

	 Kırklareli,	I�lk	Çağlardan	itibaren	pek	çok	

medeniyete	 ev	 sahipliği	 yapmıştır.	 Bölgemizin	

Asya	ile	Avrupa	arasında	göç	yollarının	üstünde	

olması	nedeniyle	ilimiz	tarih	boyunca	sayısız	göç	

hareketine	 sahne	 olmuştur.	 Bu	 göçler,	 farklı	

dillerin	ve	kültürel	çeşitliliğin	etkisiyle	yöremize	

özgü	dil	özelliklerini	oldukça	zenginleştirmiştir.	

Kırklareli	ağzı,	Türkçe'nin	Rumeli	Ağızları	içinde	

yer	almaktadır.

KELİMELER		

	 Kırklareli	yöresinden	derlenen	ve	zengin	söz	varlığımız	içinde	bize	tanıdık	gelecek,	

çevremizden	ya	da	büyüklerimizden	duyduğumuz	kelimelerden	bazılarına	göz	atalım:

Allanmak	

Salmak	

Bir	davete	yahut	cemiyete	katılmak	için	hazırlanmak.	

Televizyonun	ya	da	radyonun	sesini	açmak.

-	Nasılsın	beyaaa?

-	Ep	aynı	beyaa.

Ya ğm u r 	 s u l a r ı ,	
eriyen	 kar	 suları	 ya	 da	
kaynak	 suyuyla	 beslenen;	

Şimdi	Kırklareli'ye	ait	özgün	söz	
varlıklarına	göz	atalım
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Cugu	

Bede

Kümes	hayvanlarının	yumurtadan	yeni	çıkmış	yavrusu,	civciv.

Evcil	ve	yabani	türleri	bulunan	su	kuşu,	ördek.

Patlangaç Sakız,	ciklet.

Çok	havlayan	fakat	ısırmayan	köpek.

Kapak

Mazı

Yaşlıların	üzerlerine	giydiği	siyah	kumaştan	yapılan	bir	tür	örtü.

Düğün	öncesinde	yapılan	gelenekler.

Gen	yaka	

Sarıca	arı	

1.	Rahatlık,	refah.	2.	Giyilen	elbisenin	rahat	olması.	

Bal	yapmayan,	yörede	eşek	arısı	diye	de	bilinen	bir	tür	yaban	arısı.	

Papara 1.	Küçük	pulluk.		2.	Bir	tür	yemek	çeşidi.	

Haşul

Cacala

Suyu	az	gelmiş,	kuru	kalmış	yemekler	için	kullanılır.	

Çocukların	oynamak	için	kullandığı	taş,	maden,	toprak	ya	da	camdan	yapılmış	
küçük	yuvarlak	nesne,	bilye,	misket,	zıpzıp.

Kalaba

Enleri

Pek	çok	miktarda	olan.	

	O� nceden,	önden.	

Kasmak:	

Hıştınlama

Televizyonun	ya	da	radyonun	sesini	kısmak.

Ses	çıkarmamak,	susmak.	

Südba	

(süt	baba)

Kaşa

Amca.

Süt,	peynir,	unla	yapılan	bir	tür	yemek.

Bikerette Bir	işi	tek	seferde	yapmak.
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DEYİMLER		

Türkçe'nin	en	büyük	zenginliklerinden	biri	de	deyimlerdir.	Deyimler;	çoğunlukla	gerçek	

anlamından	farklı	bir	anlamı	bulunan,	kendine	özgü	bir	anlam	taşıyan	kalıplaşmış	söz	

öbekleridir.	Kırklareli	yöresinden	derlenmiş	olan	deyimlerden	bazıları	şunlardır:

Kapçık	aazlı Boş	ve	çok	konuşan,	geveze	kimse.

Yanlayak,	başı	

kabak	(Yalınayak,	başı	

kabak)

Ayağında	ve	başında	giyecek	olmayan,	üstü	başı	perişan	hâlde	olan.

	Yanpiri	gitmek
Yan	yan	veya	daireler	çizerek	gitmek,	yengeç	gibi	yürümek.

Aaber	göndermek 	Haber	göndermek.	

Ağmak	ıslıyan 	I�nce	ince,	sürekli	yağan	yağmur,	ahmakıslatan.	

Ahlat	kurusu Uzun	boylu,	zayıf	kimse.	

Ekmek	yimek Ekmek	yemek.

İçi	bulanmak Midesi	bulanmak;	kafası	karışmak,	kararsız	kalmak.	

Maana	bulmak Kusur	bulmak.	

Oş	bulduk Hoş	bulduk.	''Hoş	geldiniz''	ya	da	''safa	geldiniz''	sözüne	verilen	
karşılık.	

Oş	geldin
Hoş	geldin.	Bir	yere	yeni	geleni	karşılarken	söylenen	nezaket	

Oş	tutmak Memnun	etmek.	

Ödü	çatlamak Çok	korkmak.	

sözü.
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Sopa	yimek Dayak	yemek,	dövülmek.	

Tapşin	çalmak Candan	bir	şekilde	el	çırpmak,	alkışlamak	ya	da	bir	müziğe	tempo	

tutmak.	2.	Bebekleri	eğlendirmek	için	el	çırptırmak.	

Yanpiri	yanpiri	

gitmek

Yan	yan	veya	daireler	çizerek	gitmek,	yengeç	gibi	yürümek.

Tay	tay	durmak Yeni	yürümeye	başlayan	çocukların	ayakta	durması.	

Türkü	çığırmak	 Türkü	söylemek.	

Uğruna	durmak Bir	şeyin	ardına	gizlenmek.	

Uz	gelmek 	Denk	gelmek.	

Yüree	serinnemek U� züntüsü	ha�i�lemek.	

Yüz	eşkitmek Surat	asmak,	hoşlanmadığını	belli	etmek.

Zongul	zongul	

titiremek

Tir	tir	titremek.	

Yukarıda	öğrendiğiniz	kelime	ve	deyimleri	

kullanarak	bir	hikâye	yazınız	ve	hikâyenizi	

arkadaşlarınızla	sınıfta	canlandırınız.
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BİTKİ	ADLARI	

	 Yıldız	Dağları	 ve	 I�ğneada	Longoz	Ormanları	 gibi	 zengin	doğal	 yaşam	alanlarına	 sahip	olan	

ilimizde	pek	çok	endemik	bitki	türü	yetişmektedir.	Bu	endemik	bitki	türlerinin	çoğunun	adına	yabancı	

olsak	da	bölgemizde	bitkilere	verilen	aşağıdaki	isimlerden	birkaçını	mutlaka	duymuşsunuzdur:

	 Bağrıbütün,	 tülübaba,	 kokarağaç,	 tilkikuyruğu,	 yılanyastığı,	 ak	 alabaş,	 ak	bardak,	 ak	başak,	

altıncık,	camgüzeli,	karçiçeği,	küpeli,	sakız	otu,	yazlık,	gündöndü,	günebakan,	patlangaç,	çukut,	gabur,	

göce,	gömeç,	lapa,	tozak,	yemişken,	sakız	otu,	alma,	altıncık,	aşlama,	ballıca,	boyday,	gengel,	tozak.

Küpeli Patlangaç Gömeç

Yemişken Ballıca Kokarağaç

Tilki	Kuyruğu Yılanyastığı Camgüzeli
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Kırklareli'de	her	biri	
kültürel	bir	değer	taşıyan,	
geçmişten	günümüze	kadar	
gelmiş	çok	sayıda	eser	
bulunmaktadır.

A)	ŞEHRİMDE	
KÜLTÜR	

VE	SANAT

E)		ŞEHRİMDE	
BASIN	

	 Yerel	basın,	bulunduğu	bölgeyi	 ve	bölge	halkını	 çok	 iyi	 tanır.	Bölge	halkıyla	 iç	 içe	yaşar.	Bu	

yüzden	olaylara	daha	yakındır.	Yerel	halk,	kendi	gazetesinde	yaşadığı	bölge	veya	şehirde	meydana	

gelen	olayları,	gelişmeleri	ve	sorunları	daha	yakından	izleme	olanağına	sahiptir.	Yerel	basın,	insanların	

çevrelerinde	 olup	 bitenlerle	 ilgilenmelerini	 sağlamak;	 bölgede	 yaşananlar	 hakkında	 insanları	

bilgilendirmek	 ve	 yerel	 yöneticileri	 o	 bölgede	 yaşanan	 sorunlara	 yönlendirmek	 gibi	 çok	 önemli	

sorumluluklara	sahiptir.	

	 Cumhuriyet'in	 ilanından	 sonra	 yerel	 basın,	 halkın	bilinçlendirilmesini	 sağlamak	konusunda	

önemli	işler	başarmıştır.	Kırklareli'de	yerel	yayıncılık,	I�l	O� zel	I�daresinin	1925	yılında	kurduğu	Vilâyet	

(Valilik)	 Matbaası	 ile	 başlamıştır.	 Şehrimizde	 ilk	 gazete	Kırklareli	 adıyla	 bu	matbaada	 basılmıştır.	

Kırklareli	gazetesi,	Ali	Rıza	Dursunkaya	tarafından	31	Ağustos	1925	tarihinde	çıkarılmıştır.	30	Kasım	

1927	yılına	kadar	Kırklareli	adı	ile	çıkan	gazete,	Valilik	Daimi	Encümeni	tarafından	“resmı	̂bir	gazete	

çıkarılması”	 kararı	 alınmasının	 ardından	 163.	 sayısından	 itibaren	 Trakya'da	 Yeşilyurt	 adıyla	

yayınlanmaya	devam	etmiştir.	Gazete,	1927	yılında	Yeşilyurt	Matbaası'nın	kurulmasıyla	birlikte	bu	

matbaada	basılmaya	devam	etmiştir.

	 Kırklareli'de	 Millı̂	 Mücadele	 yıllarından	 itibaren	 yerel	 gazeteler	 çıkarılmaya	 başlanmıştır.	

Bunlar	arasında;	Cumhuriyet'in	ilk	yıllarından	itibaren	yayınlanmaya	devam	eden	Trakya'da	Yeşilyurt	

gazetesi	en	uzun	süre	yayın	hayatını	sürdüren	gazetedir.	Trakya'da	Yeşilyurt	gazetesi	yayın	hayatına	

başladığı	günlerde	sadece	iki	sayfadan	oluşmaktaydı.	Bazı	önemli	gün	ve	haftalarda	gazetenin	sayfa	

sayısının	dörde	çıktığı	da	oluyordu.	O	zamanlar	haftada	iki	gün	yayınlanan	gazetenin	ilk	yıllarında	baskı	

sayısı	 350	 taneydi.	 Zamanla	 tüm	 Trakya'nın	 sesi	 olmayı	 başaran	 Trakya'da	 Yeşilyurt	 gazetesi,	

günümüzde	de	yayınlanmaya	devam	etmektedir.

	 Kırklareli	 yerel	 yayıncılığının	 ikinci	 gazetesi	 ise	1926	yılında	 çıkarılmaya	başlanan	Yeni	 Işık	
gazetesidir.	 Gazetenin	 imtiyaz	 sahibi	 ve	 sorumlu	müdürü	 Şevket	 Dingiloğlu	 idi.	 Gazete,	 Edirne'de	
basılmakta	ve	Kırklareli'de	dağıtılmaktaydı.	Osmanlı	alfabesiyle	basılan	Yeni	Işık,	küçük	boydaydı	ve	
sekiz	sayfadan	oluşmaktaydı.	Bu	gazete	yayın	hayatına	105.	sayısına	kadar	devam	edebilmiştir.	Şevket	
Dingiloğlu,	1930	yılında	Halk	Sesi	adında	bir	gazete	daha	çıkarmıştır	ancak	bu	gazete	de	uzun	ömürlü	
olmamıştır.
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	 1935	yılında	Kırklareli	Valisi	Faik	U� stün	başkanlığında	yapılan	toplantıda;	bilimsel	ve	sosyal	

konular	içeren	bir	derginin	çıkarılmasına	kararına	varılmıştır.	Kırklareli	Halkevi	tarafından	Batı	Yolu	

adlı	bu	dergi,	ilk	sayısının	basıldığı	23	Nisan	1935	tarihinden	itibaren	her	ay	düzenli	olarak	çıkarılmaya	

başlanmıştır.	Batı	Yolu'nun	uzun	süreli	olmayan	yayın	hayatı,	1936	yılının	Mart	ayında	yayınlanan	

sekizinci	sayıyla	birlikte	sona	ermiştir.	

	 Alpullu	dergisi,	I�lk	sayısı	1935	yılının	Ocak	ayında	çıkan	aylık	bir	dergidir.	Dergide	daha	çok	

kültür	ve	ekonomi	konularına	ağırlık	verilmiştir.	Derginin	imtiyaz	sahibi,	aynı	zamanda	Alpullu	Şeker	

Fabrikası	müdürlüğü	de	yapmakta	olan	Şe�ik	Bey'dir.	Ancak	Alpullu	dergisi,	Batı	Yolu	dergisi	gibi	uzun	

ömürlü	olamamış	ve	beşinci	sayıdan	sonra	kapanmıştır.

	 Kırklareli	valiliği	tarafından	1938-1940	yılları	arasında	Resmî	Kırklareli	gazetesi	çıkarılmıştır.	

Bu	gazetenin	yayın	hayatı	130	sayı	devam	edebilmiştir.	1953	yılında	Lüleburgaz'da	Trakyanın	Sesi	

gazetesi,	1956	yılında	Kırklareli	gazetesi,	1964	yılında	Hürses,	1965	yılında	Atayolu	ve	1992	yılında	

Önadım	gazetelerinin	çıkarılması,	ilimizde	yerel	yayıncılığın	gelişimine	katkı	sağlamıştır.	Günümüzde	

Kırklareli'de	yayın	hayatına	devam	eden	çok	sayıda	yerel	gazete	ve	dergi	bulunmaktadır.

Şehrinizde	yayınlanan	yerel	gazeteleri	

araştırınız	ve	bulduğunuz	bilgileri	

arkadaşlarınızla	paylaşınız.

	 Kırklareli'de	ilk	özel	radyo	kanalı,	Hasan	O� ztürk	tarafından	Gözde	ismiyle	kurulmuştur.	Daha	

sonra	 Özgül	 ve	 ardından	 da	 Serhat	 isimli	 radyo	 kanalları	 faaliyete	 geçmiştir.	 Bunların	 dışında	

Lüleburgaz,	Soylu,	Melodi	ve	Radyo	39	en	tanınmış	radyo	kanallarıdır.

	 O� nadım	 Medya	 grubu	 bünyesinde,	 2008	 yılında	 kurulan	 Kırklar,	 Trakya'nın	 internet	

aracılığıyla	yayın	yapan	ilk	televizyon	kanalıdır.	Kırklareli'nin	güncel	haberlerini	videolu	bir	şekilde	

halka	ulaştırmaktadır.	 	Tek	Rumeli,	2009	yılının	başlarında	yayın	hayatına	başlayan	bir	televizyon	

kanalıdır.	Adını	Tekirdağ,	Edirne	ve	Kırklareli	illerinin	baş	har�lerinden	alan	kanal;	Trakya	ve	Balkan	

coğrafyasına	hitap	etmektedir.	2006	yılında	kurulan	Rumeli	adlı	televizyon	kanalı	da	ilimizde	yayın	

yapan	bölgesel	televizyon	kanallarından	biridir.

ŞEHRİMİZDE	BULUNAN	RADYO	VE	
TELEVİZYON	KANALLARI
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	 Osmanlı	Devleti	zamanında	“Rumeli”	olarak	adlandırılan	bölgemiz,	aynı	zamanda	“Balkanlar”	

olarak	da	ifade	edilmektedir.	Türkler,	yaklaşık	beş	yüz	yıl	boyunca	bugünkü	Yunanistan,	Bulgaristan,	

Romanya,	 Sırbistan,	 Bosna-Hersek,	 Makedonya,	 Arnavutluk	 gibi	 ülkelerde	 hâkimiyet	 kurmuş	 ve	

buralardaki	 insanlarla	 yan	 yana	 yaşamıştır.	 Balkanlara	 yerleşen	 Türkler,	 kendi	 kültürleriyle	 bu	

insanları	etkiledikleri	gibi	onların	kültürlerinden	de	etkilenmişlerdir.	Balkan	topraklarında	yaşayan	

Türkler,	 1877–1878	 Osmanlı-Rus	 savaşıyla	 birlikte	 yaşadıkları	 toprakları	 terk	 etmek	 zorunda	

kalmışlardır.	 Yaşanan	 savaşlar	 ve	 kaybedilen	 topraklar	 neticesinde,	 memleketin	 daha	 güvenli	

bölgelerine	doğru,	bu	sefer	tersine	bir	göç	hareketi	başlamıştır.	Kırklareli,	Balkanlardaki	yurtlarını	terk	

etmek	zorunda	kalan	insanlarımızın		sığındığı	ve	bir	bölümünün	buraya	yerleştiği	bir	sınır	ilimizdir.

	 Balkanlar,	çeşitli	halkların	bir	arada	yaşadığı;	birçok	savaşa	ve	acılara	sahne	olmuş;	uzun	süren	

göçlerin	yaşandığı	bir	bölgedir.	Bu	nedenle	Balkanların	müziği	de	meydana	gelen	tüm	bu	gelişmelerden	

etkilenmiştir.	 Kaybedilen	 topraklarda	 savaşan	 insanlarımızın	 kahramanlıklarını;	 savaşın	 getirdiği	

yıkım	 ve	 acıları;	 göçlerin	 yurtlarından	 ayırdığı	 insanların	 özlemlerini;	 birbirinden	 ayrı	 düşenlerin	

üzüntülerini	ve	sevdiklerine	kavuşanların	sevinçlerini	Türküler	aracılığıyla	görebilmek	mümkündür.	

Bu	 türkülerin	 önemli	 bir	 kısmını	 Balkan	 göçmenleri	 beraberlerinde	 getirmişlerdir.	 Bir	 kısmı	 da	

göçmenler	veya	yerli	halk	tarafından	Kırklareli'de	üretilmiş	ve	günümüze	kadar	yaşatılmıştır.	

Kırklareli'de	 her	 biri	 kültürel	
bir	 değer	 taşıyan,	 geçmişten	
günümüze	 kadar	 gelmiş	 çok	
sayıda	eser	bulunmaktadır.

F)		ŞEHRİMDE	
MÜZİK

Yağmur	suları,	
eriyen	kar	suları	ya	da	

Kırklareli	türküleri;	sevgiyi,	acıyı,	gurbeti	

ve	özlemi	konu	edinir.	Türkülerde	“hey,	

aman”	gibi	sıkça	rastlanan	sözcükler	

veya	uzayan	sesler	bulunmaktadır.
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	 Rumeli	 türkülerinin	 genelinde	 çalgıların	 çeşitliliği	 büyük	 önem	 taşımaktadır.	 Kırklareli	

türkülerinde	de	klarnet,	zurna,	bağlama,	keman	ve	perküsyon	(davul,	darbuka)	türkülere	eşlik	eden	

başlıca	 çalgılardır.	 Yöremizin	 türküleri	 bu	 çalgıların	 kendilerine	 has	 sesleri	 ve	 ritimleri	 eşliğinde	

genellikle	hareketli	ve	eğlencelidir.	

	 I�limizde	yaşayan	Romanlar	başta	olmak	 üzere	 farklı	 etnik	 gruplar,	 yöremiz	müziğine	kendi	

kültürleriyle	birlikte	büyük	katkılarda	bulunmuştur.	Romanlar,	müziği	yaşantılarının	bir	parçası	hâline	

getirmiş;	müzik	ve	dans	yetenekleriyle	beğenilen	bir	 topluluktur.	Pek	çok	Roman	 için	müzik;	hem	

geçimlerini	 sağladıkları	 bir	 zanaat	 hem	 de	 sorunlarını,	 üzüntülerini	 ve	 coşkularını	 ifade	 ettikleri	

eğlenceli	 bir	 yaşam	 biçimidir.	 Roman	 müziği,	 Kırklareli	 müzik	 kültürüne	 zenginlik	 ve	 renk	

katmaktadırlar.	“Tulum”	ve	“ağır	Roman”	gibi	ifadelerle	de	anılan	Roman	müziği,	9/8'lik	ölçüye	sahip	

hareketli	bir	müziktir.

46

	 Evliya	 Çelebi,	 Seyahatname	 adlı	 eserinde;	 Kırklareli	 halkının	 müzik	 eşliğinde	 eğlenmeyi	

bildiğinden,	 mevlitlerde	 davudi	 sesli	 hocaların	 dinı̂	 müzik	 icra	 ettiklerinden,	 özel	 eğlencelerde	

gazellerin	okunduğundan	söz	etmektedir.	Günümüzde	de	festivallerde,	panayırlarda,	düğünlerde	ve	

şenliklerde	Kırklareli	ve	Rumeli	türküleri	çalınıp	söylenmektedir.	

	 Kırklareli,	 geçmişten	 günümüze	 kadar;	 Kara	 I�smail,	 Natırcı	 Arif	 Ağa,	 Kahveci	 Halil	 Çavuş,	

Mollaoğlu	I�smail,	A� şık	Ali	Tanburacı,	Hüseyin	I�hnalı	(Kara	Hüseyin),	Hasan	Çalgıcı,	Hasan	O� ztürk	(Ozan	

Berrakı̂),	 Faruk	 Yılmaz	 gibi	 pek	 çok	 saz	 şairleri	 ve	 âşıkların	 yetişmiş	 olduğu	 bir	 ilimizdir.	 Bu	

sanatçılardan	A� şık	Ali	Tanburacı,	“Bahçelerde	Biberiye	(Makidonlu)”	ve	“Kırmızı	Gül”;	Hasan	O� ztürk,	

“Şeker	 Alalım”,	 “Gel	 Dediniz	 Geldim	 I�şte”	 ve	 “Ağlama	 Kız	 Gelin”;	 Faruk	 Yılmaz,	 “Sülüman	 Aga”,	

“Güldaniyem”	 ve	 “Mavrova”	 gibi	 çok	 bilinen	 Rumeli	 türkülerini	 derleyerek	 Türk	 halk	 müziğine	

kazandırmışlardır.	

	 Kırklareli	 yöresi	 türkülerinin	 derlenerek	 tanıtılması	 ve	 gelecek	 kuşaklara	 aktarılmasında	

Muzaffer	Sarısözen,	Sezai	Çetin,	Hasan	Hüseyin	Aşık,	Dr.	Hüseyin	Yaltırık,	Ali	Balı,	Mehmet	Budak,	

Bülent	Çetinkol,	Zekeriya	Kurtulmuş,	Arif	Şentürk	gibi	sanatçı	ve	müzik	araştırmacılarının	katkıları	

büyüktür.

Yağmur	 suları ,	
eriyen	 kar	 suları	 ya	 da	

Perküsyon,	farklı	türlerdeki	davul,	

darbuka,	zil,	tef,	bateri,	bendir,	tumba	

gibi	vurmalı	çalgıların	genel	adıdır.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Muzaffer	Baktagir,	Göksel	Baktagir,	Avni	Nalbantoğlu,	Nedim	Nalbantoğlu,	I�lhan	Çankaya,	Rıza	

Köprüler,	Türkân	Dizer,	Selahattin	Yücesoy,	Işıl	Yücesoy,	Aşkiye	Çal,	Burhan	O� çal,	Erkan	Kanat,	Candan	

Erçetin	gibi	müzik	alanında	Kırklareli'ye	büyük	katkılar	sağlamış	veya	Kırklarelili	olup	da	Türkiye'ye	ve	

dünyaya	açılmış	değerli	sanatçılarımız	bulunmaktadır.	

	 	 	 	 	 	 	Birbirinden	kıymetli	pek	çok	sanatçımız,	yaptıkları	çalışmalarla	Kırklareli’nin	müzik	kültürüne	

katkıda	bulunmaya	devam	etmektedir.	Bu	sanatçılarımız	arasından;	Rumeli	ve	Balkan	müziğini	genç	

nesillere	 sevdirmek,	bu	kültürü	modern	anlamda	ulusal	 ve	uluslararası	düzeyde	yaymak	amacıyla	

çalışmalarını	 sürdüren	 Süheyla	 Solak,	 Kırklareli	 Atatürk	 Anadolu	 Lisesi'nde	 müzik	 öğretmenliği	

yapmaktadır.

	 	 	 	 	 	 	 Ersen	 Evren,	 Lüleburgaz'da	müzik	 kültürünün	 gelişmesine	 katkıda	 bulunan	 sanatçılarımız	

arasında	yer	almakta	ve	Lüleburgaz	Güzel	Sanatlar	Lisesi'nde	müzik	öğretmenliği	yapmaktadır.	

											I�limizde	sanatın	gelişmesine	katkı	sağlayan	birçok	dernek	vardır.	Bu	derneklerden	bazıları	müzik	

alanında	çalışmalar	yapmaktadır.	I�limizde	biri	Kırklareli	Merkez	ilçede,	diğeri	Lüleburgaz'da	olmak	

üzere	 iki	 Güzel	 Sanatlar	 Lisesi	 bulunmaktadır.	 Bu	 liselerde	 müzik	 ve	 resim	 alanında	 yetenekli	

öğrenciler	eğitim	almakta,	yüksek	öğretim	kurumlarına	hazırlanmaktadır.

Hardaliye,	köfte,	peynir,	üzüm,	Kakava,	
Karagöz,	Dupnisa	Mağarası,	longoz	
ormanları	ve	meşe	balı	Kırklareli	
kültürünün	sembol	değerlerindendir.	Bunlar	
arasından	bir	ya	da	birkaç	tanesini	seçerek	
Kırklareli'yi	tanıtan	bir	kartpostal	
tasarlayıp	hazırlayınız.		

Yağmur	 suları ,	
eriyen	 kar	 suları	 ya	 da	

Yağmur	suları,	
eriyen	kar	suları	ya	da	

Büyüklerinizden	Kırklareli	yöresine	ait	en	

sevdikleri	türkülerin	hangileri	olduğunu	

öğreniniz.	Sınıfta	en	beğenilen	türküyü	

arkadaşlarınızla	birlikte	dinleyiniz.

Siz	de	yöremize	ait	türküler	bularak	
sınıfta	arkadaşlarınızla	birlikte	
dinleyiniz.

Kırklareli	yöresine	ait	bulmuş	olduğunuz	
türkünün	konusu	nedir?	Bu	türküyü	
dinleyince	en	çok	hangi	duyguları	
hissediyorsunuz?	
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										Atatürk'ün	yaşamında	ve	aldığı	birtakım	kararlarında	yurt	gezilerinin	önemli	bir	

yeri	vardır.	19	Aralık	1930	tarihinde	çıktığı	Trakya	gezisi	de	bu	tür	gezilerden	biridir.	

Gezisi	 sırasında	 halkın	 her	 kesiminden	 önde	 gelen	 kişilerin,	 aydınların,	 çiftçi	 ve	

zanaatkârların	görüşlerini	aldı.	Bu	ziyaret	sırasında	onbinlerce	Kırklarelilinin	“YAŞA	

GAZİ”	diye	sevinç	ve	coşku	gösterdikleri	Atatürk,	21	Aralık	günü	Yayla'daki	Züya	Gökalp	

İlkokulu'nu	 ziyaret	 ettikten	 sonra	 Kırklareli'den	 ayrıldı.	 Atatürk,	 kültürden	 ne	

anladığını,	 ne	 anlaşılması	 gerektiğini	 ilk	 kez	 Kırklareli'de	 dile	 getirmiştir.	 Ayrıca	

Kırklareli'nin	 yurt	 çapında	 ün	 yapmış	 tarihî	 hardaliyesinin	 Millî	 Meşrubat	 hâline	

getirilmesini	istemiştir.	Kırklareli'de	halkın	çok	hassas,	millet	ve	memleket	işleri	ile	çok	

alakalı	 ve	 heyecanlı	 olduğunu	 söyleyen	 Atatürk,	 Kırklarelilileri	 onurlandırıp	

gururlandırmıştır.	

	 Atatürk'ün	Kırklareli'ye	gelişinin	yıldönümlerinin	resmen	kutlanması	ise	1974	

yılında	başlamıştır.

Atatürk'ün	Kırklareli'ye	Gelişi	

(20	Aralık	1930)
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	 Kırklareli'nin	 tarihinde	 çok	 önemli	 tarihsel	 ve	 kültürel	 günler	 vardır.	 Geçmişte	 başlamış	 ve	

günümüzde	 devam	 eden	 pek	 çok	 kültürel	 değer,	 yanına	 yenilerini	 de	 ekleyerek	 büyümeye	 devam	

etmektedir.	 I�l	merkezinde,	 ilçelerde	 ve	 hatta	 köylerde	 yapılan	 festival,	 panayır,	 kurtuluş	 günü	 gibi	

etkinliklerin	 yanında	 millı	̂ bayramlar	 ve	 önemli	 günler	 şehrimizde	 coşkuyla	 kutlanmaya	 devam	

etmektedir.

Kırklareli'nin	tarihinde	çok	
önemli	tarihsel	ve	kültürel	
günler	vardır.

G)		ŞEHRİMİN
	ÖNEMLİ
	GÜNLERİ	

Yağmur	 suları ,	
eriyen	 kar	 suları	 ya	 da	Yapılan	pek	çok	etkinlikten	bazılarına,	

hikâyeleriyle	beraber	göz	atalım.

											Kırklareli'nin	Kurtuluşu	(10	Kasım	1922)

	 	 	 	 	Osmanlı	Devleti'nin	Birinci	Dünya	Savaşı'nda	aldığı	
yenilginin	 ardından,	 Mustafa	 Kemal'in	 önderliğinde	
başlayan	Kurtuluş	Savaşı	ve	ardından	1920'de	Türkiye	
Büyük	 Millet	 Meclisi'nin	 kurulması	 ile	 devam	 eden	
süreçte,	 Ankara	 Hükümeti	 Misak-ı	 Millı̂	 sınırlarını	
korumayı	amaçlıyordu.	Sevr	Anlaşması'nın	öngördüğü	
biçimde	 yurdumuz	 işgal	 edilmeye	 başlanmıştı.	
Yunanlılar	1920'de	Kırklareli'yi	işgal	ettiler.	I�ki	yıl	süren	
işgal	 sürecinde;	 Trakyalı	 yurtseverler,	 kıyasıya	 bir	
mücadele	başlattılar.	Düşmanların	Anadolu'da	Mustafa	
Kemal	 Paşa	 tarafından	 kesin	 yenilgiye	 uğratılmaları	
üzerine	 imzalanan	 Mudanya	 Ateşkes	 Anlaşması	
neticesinde;	 Yunanlılar	 Trakya'dan	 çekilmek	 zorunda	
kaldılar.	 9	 Kasım	 1922	 geceyarısından	 önce	 Türk	
subayları	 Kırklareli'ye	 girmişler,	 10	 Kasım	 günü	 de	
birliklerimiz	 gelerek	 şanlı	 bayrağımızı	 Kocahıdır	
Okulu'na	çekmişlerdir.	Kocahıdır	Okulu,	geçici	bir	süre	
Kırklareli'nde	ilk	hükümet	merkezi	olmuştur.	10	Kasım	
1922'den	 beri	 Kırklareli	 10	 Kasım'ı	 “Kurtuluş	 Günü”	
olarak	kutlamaktadır.
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Yağmur	 suları ,	
eriyen	 kar	 suları	 ya	 da	

Lüleburgaz'da	bulunan	Kongre	Meydanı'nın	
ismi,	bu	tarihî	olaydan	dolayı	verilmiştir.	

	 	 	 	 	 	Birinci	Dünya	Savaşı	sonunda	Osmanlı	Devleti	yenilmişti.	Savaşın	ardından	Trakya	bölgesi	

I�tilaf	 Devletleri	 tarafından	 işgal	 edilmişti.	 Trakya'nın	 vatansever	 halkı,	 topraklarının	 işgale	

uğramasına	 sessiz	 kalmadılar.	 Trakya-Paşaeli	Müdafaa-i	Hukuk	Cemiyetini	 kurarak	 bölgenin	

gerçek	 sahibi	 Türklerin	 haklarını,	 I�tilaf	 Devletleri'ne	 karşı	 barış	 yoluyla	 koruyabilmek	 için	

mücadele	başlattılar.	Trakya-Paşaeli	Müdafaa-i	Hukuk	Cemiyeti;	Trakya	Türklerinin	haklı	sesini	

dünyaya	duyurmak	 için	 kurulmuş	bir	 cemiyettir.	 Cemiyet	bu	 amaçları	 doğrultusunda	gazete	

çıkarmış,	broşürler	dağıtmış,	kongreler	düzenlemiştir.	

									Trakya	Paşaeli	Müdafaa-i	Hukuk	Cemiyeti,	Edirne'de	yapılan	ilk	iki	kongreden	sonra	31	Mart	

ile	2	Nisan	1920	tarihleri	arasında	üçüncü	kongresini	Lüleburgaz'da	düzenlenmiştir.	Kongre,	

Gelibolu	Milletvekili	 Şakir	Bey	başkanlığında;	Galip	Bahtiyar	Bey,	Hayreddin	Bey	ve	Kolordu	

Kumandanı	 Cafer	 Tayyar	 Bey'in	 öncülüğünde	 67	 delegenin	 katılımıyla	 gerçekleştirilmiştir.	

Lüleburgaz	Kongresi,	Trakya'yı	işgal	eden	Yunanlılara	karşı	bölgenin	haklarının	savunulması	ve	

Mustafa	 Kemal	 önderliğinde	 Anadolu'da	 başlatılan	 Millı̂	 Mücadele'ye	 destek	 sağlanması	

bakımından	tarihimizde	önemli	bir	yere	sahiptir.	Lüleburgaz	Kongresi,	Yunan	işgaline	karşı	Doğu	

Trakya'nın	savunulması	için	atılmış	ilk	önemli	adımdır.

	

								Mustafa	Kemal	Atatürk,	Lüleburgaz	Kongresi'ni	yakından	takip	etmiş	ve	kongre	başkanlığına	

şu	telgrafı	göndermiştir:	

								Kongre	Başkanlığı'na

	 	 	 	“Kongre'nin	toplanışını	kutluyor	ve	ülkenin	karşılaştığı	felakete	çözüm	bulmak	için,	Edirne	

vilayetinin	gösterdiği	vatanseverlik	çabalarının	 önemini	takdir	ediyoruz.	Kongre	görüşmeleri	

evrelerinden	 bilgi	 verilmesini	 rica	 ederiz.	 Anadolu	 ve	 Rumeli'deki	 vatan	 parçalarının	 ortak	

acılarına,	 ortak	bir	 çözüm	bulabilmek	 üzere	Ankara'da	 toplantıya	çağrılan	 “Olağanüstü	Millı	̂

Meclis”	 için	 Edirne	 vilayetinden	 seçilecek	 üyelerin	 hızla	 gönderilmesini	 temenni	 eder,	

Lüleburgaz	Kongresi'nin	yurtseverlik	görevlerinde	başarılı	olmasına	dua	ederiz	efendim.

LÜLEBURGAZ	KONGRESİ	
(31	Mart	-	2	Nisan	1920)
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VİZE'NİN	KURTULUŞU

LÜLEBURGAZ'IN	KURTULUŞU

BABAESKİ'NİN	KURTULUŞU

PINARHİSAR'IN	KURTULUŞU

BÜYÜKMANDIRA	KASABASININ	KURTULUŞU

KULELİ	KÖYÜNÜN	KURTULUŞU						

ALPULLU	KASABASININ	KURTULUŞU

KIRKLARELİ'NİN	KURTULUŞU

DEMİRKÖY'ÜN	KURTULUŞU			

KOFÇAZ'IN	KURTULUŞU

PEHLİVANKÖY'ÜN	KURTULUŞU

	1922,			9	KASIM				

	1922,			9	KASIM				

	1922,			8	KASIM				

	1922,			8	KASIM				

	1922,			1	KASIM				

1922,	 		9	KASIM

1922,	 		9	KASIM

1922,	 		9	KASIM

1922,	 10	KASIM

1922,	 11	KASIM	

1922,	 11	KASIM

İlçe	ve	köylerin	kurtuluş	günleri	eşleştiriniz.

Karagöz,	Kültür	Sanat	ve	Kakava	Festivali	(Mayıs	
ayının	üçüncü	haftası)

	
	 	 	 	 	 Kırklareli'de	 6	 Mayıs	 Hıdrellez	 yerine	 Kakava	
Kutlamaları'na	 16.	 yüzyılda	 başlanmıştır.	 1991	 yılında	
belediye,	aldığı	bir	kararla	geleneksel	Kakava	Şenlikleri'ni;	
Türk	Gölge	Oyunu'na	adını	veren	Karagöz'ün	Kırklarelili	
olması	 nedeni	 ile	 “Karagöz	 Kültür	 Sanat	 ve	 Kakava	
Şenlikleri”ne	 dönüştürmüştür.	 Geçmişte	 Şeytan	 Dere	
boyunda	 yapılan	 eğlenceler,	 il	 merkezinde	 yüzyıl	
öncesinde	olduğu	gibi	Kakava	ateşi	yakılarak	başlamakta	
ve	kültür	ve	sanat	etkinlikleriyle	devam	etmektedir.	Şenlik	
boyunca	 çeşitli	 konser,	 sergi,	 yarışma,	 halk	 oyunları	 ve	
tiyatro	gösterileri,	piknik	gibi	etkinlikler	yapılmaktadır.	
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Hıdrellez	(6	Mayıs)

									Hıdrellez	yazın	başlangıcıdır.	Rumi	takvimde	nisan	
ayının	yirmi	üçüncü	günü,	miladi	takvimde	ise	mayısın	
a l t ınc ı 	 g ün ü 	 Hıdrel lez 'd ir. 	 Doğa 	 ve 	 mevsim	
değişikliğinin	meydana	geldiği	gündür.	
	 	 	 	 	 Halk	 inancına	 göre	Hızır	 kurtarıcıdır.	 “Hızır	 gibi	
imdada	yetişti.”	sözünün	sebebi	bundan	dolayıdır.	Bu	
sebeple	Hızır	 bolluğun,	 bereketin;	 I�lyas	 ise	 yeşilliğin,	
yaşamın,	umudun	simgesidir.	Hızır	ve	I�lyas	bunun	için	
bir	su	kenarında	buluşmuşlardır.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	O� zellikle	köylerde	Hıdrellez	kutlamaları	oldukça	
yaygındır.	5	Mayıs	günü	kırlardan	41	çeşit	ot	toplanır.	
Bu	 otlar,	 içi	 su	 dolu	 bir	 küpün	 içinde	 sabaha	 kadar	
bekletilir.	 Sabah	 olunca	 tüm	 aile	 bireyleri	 yıkanarak	
yeni	 güne	 “Merhaba”	 derler.	 Bu	 şekilde	 bütün	 bir	 yıl	
boyunca	hastalıklarsan	uzak	kalınacağına	 inanırlar.	5	
Mayıs	 akşamı	 Hıdrellez	 ateşi	 yakılır	 ve	 insanlar	 bu	
ateşin	üzerinden	üç	kez	atlarlar.	Hıdrellez	günü,	bereket	
kaçmasın	diye	ekmek	pişirilmez,	dikiş	dikilmez,	evler	
temizlenmez,	tarlada	çalışılmaz.	O	gün	sadece	baharın	
gelişi	kutlanır.	

35

Pehlivanköy	Sonbahar	Hayvan	ve	Emtia	
(Pavli)	Panayırı	(Eylül	ayının	üçüncü	haftası)				

							Pehlivanköy	denilince	hemen	akla	gelen	ve	tarihte	
Pehlivanköy'ün	eski	adı	“Pavli”	olarak	geçen	panayırın	
110	yıllık	geçmişi	vardır.	Birkaç	gün	süren	büyük	pazar	
anlamına	gelen	panayır,	tarihte	sosyal	ve	ekonomik	bir	
ihtiyaçken	 daha	 sonra	 gelenekselleşmiştir.	 Tarihı	̂
Pehlivanköy	 Panayırı	 çok	 yönlü	 bir	 panayırdır	 ve	
“hayvan	 ve	 emtia	 panayırı”	 olarak	 ifade	 edilir.	 Yani	
panayırda	eşya	ve	hayvan	satışı	yapılabilir,	eğlenceler	
düzenlenebilir.	 Pavli	 Panayırı,	 Trakya	 genelinde	 ve	
hatta	Anadolu'dan	gelenlerle	yapılan	sosyal,	kültürel	
ve	ekonomik	bir	etkinliktir.	Panayır	alanında	yapılan	
satışların	yanısıra,	çeşitli	eğlence	alanları,	yeme	içme	
alanları,	 sergiler	 ve	 konserler	 halkın	 panayıra	 ilgi	
göstermesini	sağlar.

35
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Nevruz	Günü	(Mart	Dokuzu)	(22	Mart)	
	
	 	 	 	 	 	 	“Yeni	Gün”	anlamına	gelen	nevruz,	Kırklareli	halkı	
tarafından	 yüzyıllardan	 beri	 “Mart	 Dokuzu”	 olarak	
kutlanmaktadır.	 Nevruz	 nedeniyle	 22	Mart'ta	 Kırklareli	
halkı	 kırlara	 çıkar,	 baharın	 ilk	 gününü	 coşkuyla	 kutlar.	
Nevruz	 için	 halk	 bazı	 hazırlıklarda	 bulunur.	 Yumurta	
pişirir,	 kek	 yapar,	 21	 Mart	 günü	 öğleden	 sonra	 kentin	
mesire	yerlerine	gider,	buralarda	eğlenir,	hazırladıklarını	
yer.	Çeşitli	oyunlar	oynanır,	eğlenceler	yapılır.	

35

35

Kaynarca	Kültür	ve	Su	Festivali
(Mayıs	ayının	birinci	hafta	sonu)

	 	 	 	 	 	 	 	Eski	adı	“Yene”	olan	ve	su	kaynağı	anlamına	gelen	
Kaynarca,	bölgenin	en	eski	yerleşim	yerlerinden	biridir.	
Pers	 Hükümdarı	 Darius,	 buranın	 kaynakları	 için	 “Ben	
dünyaya,	 Kaynarca	 en	 güzel	 sulara	 sahip”	 demiştir.	
Pınarları	ile	meşhur	olan	bu	beldenin	tanıtımını	yapmak,	
turizmin	 gelişmesine	 katkı	 sağlamak	 ve	 kültürel	
değerleri	yaşatmak	 için	her	yıl,	Kaynarca	Kültür	ve	Su	
Festivali	düzenlenmekte;	festival	kapsamında	konserler	
ve	çeşitli	etkinlikler	yapılmaktadır.	

	 Geleneklerimizi	 	 	 canlandıralım.	
Büyüklerimizden	Mart	Dokuzu	hikâyelerini	
dinleyelim	 ve	 22	 Mart	 günü	 okulumuzda	
etkinlikler	düzenleyelim.									

Siz	de	yaşadığınız	yerde	yapılan	festival	
ve	etkinlikleri	yazınız.
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H)		ŞEHRİMDE	
ÇOCUK	OLMAK	

	 Kırklareli,	 okuryazarlık	
oranının	 yüksek	 olduğu	 bir	
ildir.

	 Kırklareli,	 okuryazarlık	oranının	yüksek	olduğu	bir	 ildir.	Millı	̂ Eğitim	Bakanlığı	bünyesinde	
hizmet	veren	çok	sayıda	resmı	̂ya	da	özel	eğitim	ve	öğretim	kurumları	bulunmaktadır.	Okul	öncesi,	
ilkokul,	 ortaokul,	 lise	 ve	 özel	 eğitim	 okulları	 aracılığıyla	 öğrenciler	 ihtiyaçlarını	 karşılayacak	 ve	
kendilerini	 geleceğe	 hazırlayacak	 eğitimler	 almaktadır.	 Kırklareli	 U� niversitesi,	 2007	 yılında	
kurulmuştur	ve	ilimizde	bulunan	tek	üniversitedir.

Hangi	okullara	gittim?	Hangi	okullara	gideceğim?	Hangi	mesleği	seçeceğim?

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Lise

Üniversite

Hayalimdeki
meslek

...........................
..............................

...........................
..............................

...........................
..............................

...........................
..............................

...........................
..............................

...........................
..............................
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SPOR

	 Spor	yapmak	hem	�iziksel	hem	de	duygusal	gelişimimiz	açısından	çok	önemlidir.	Herhangi	bir	
spor	 dalıyla	 uğraşıyor	 olmak	 kişiye	 özgüven	 kazandır.	 Hafızayı	 ve	 öğrenme	 becerisini	 geliştirir.	
I�nsanlarla	iletişim	kurabilmeyi	kolaylaştırır.	Bilişsel	ve	duyusal	becerileri	artırır.	Paylaşmayı,	birlikte	
çalışmayı,	yardımlaşmayı,	dayanışmayı,	saygıyı	ve	dostluğu	öğretir.	Düzenli	olarak	spor	yapmak	kişinin	
daha	başarılı	bir	 insan	olmasını	 sağlar.	Herkesin	yetenekli	olduğu	ya	da	 ilgi	duyduğu	bir	 spor	dalı	
mutlaka	vardır.

Yaşadığınız	 şehirdeki	 geleneksel	 ve	
güncel	spor	faaliyetlerini	araştırınız.	

Özel	Eğitim	
Kurumları	Nelerdir?

Şehrinizde	bulunan	
kütüphanede	

düzenlenen	etkinlikleri	
takip	ediyor	musunuz?

Kütüphaneler	Ne	
İşe	Yarar?
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YAĞLI	GÜREŞ	

	 Yağlı	güreş,	en	eski	geleneksel	sporlarımızdan	biridir.	Yağlı	güreşçilere	pehlivan	adı	verilir.	
Pehlivanların	vücutlarına	sürülen	zeytinyağı	sebebiyle	bu	spor,	yağlı	güreş	olarak	adlandırılmaktadır.	
Yağlı	 güreşte	 pehlivanların	 giydikleri	 belden	 baldıra	 kadar	 uzanan,	 dar	 paçalı,	 deriden	 yapılmış	
pantolona	 kispet	 denir.	 Yağlı	 güreş	 müsabakaları,	 er	 meydanı	 denilen	 çayırlık	 alanlarda	
gerçekleştirilir.	Yağlı	güreşin	en	önemli	özelliklerinden	biri	de	güreş	kapışmalarının	müzik	eşliğinde	
ve	dua	ile	yapılmasıdır.	Cazgır	olarak	adlandırılan	sunucu,	pehlivanları	er	meydanına	çağırıp	“I�ki	yiğit	
çıkmış	meydana,	ikisi	de	birbirinden	merdane!”	şeklinde	bir	söylevle	pehlivanları	tanıtır	ve	dua	eder.	
Cazgır	duasını	bitirdikten	sonra	pehlivanlar	ahenkli	bir	şekilde	ellerini	ve	kollarını	sallayarak	peşrev	
çekerler.	Peşrev,	pehlivanların	ellerini	bacaklarına	vurarak	ve	ha�ifçe	sıçrayarak	yaptıkları	gösteridir.	
Ardından	pehlivanlar	sol	dizleri	üzerine	çökerek	sağ	ellerini	sırasıyla	yere,	dizlerine	ve	dudaklarına	üç	
defa	değdirirler.	Bu	pehlivanların	seyircileri	selamlama	şeklidir.	Geleneksel	yağlı	güreşte	kazanmak	
için	rakibinin	sırtını	yere	getirmek		gerekir.	
	 Her	 yıl	 Edirne	 ilimizde	 yapılan	 Tarihı̂	 Kırkpınar	 Yağlı	 Güreşleri,	 dünyanın	 en	 eski	 spor	
etkinliklerinden	biridir.	Kırkpınar	Yağlı	Güreşleri'nden	başka	ülkemizin	pek	çok	yöresinde	yağlı	güreş	
etkinlikleri	 yapılmaktadır.	 Bunlar	 arasında	 en	 eski	 olanlardan	biri	 de	Kavasoğlu	 ve	 Şamdancıbaşı	
I�brahim	 Yağlı	 Pehlivan	 Güreşleri'dir.	 Büyükmandıra	 beldemizde	 1925	 yılından	 beri	 her	 yıl	mayıs	
ayının	 son	haftasında	 düzenlenen	bu	 yağlı	 güreş	müsabakaları,	 ülkemizde	düzenlenen	 en	 önemli	
geleneksel	spor	etkinliklerinden	biridir.	

Şehrinizde	düzenlenen	geleneksel	spor	etkinliklerinin	neler	olduğunu	araştırınız.

Büyüklerinizden	ismini	bildikleri	pehlivanların	adlarını	sorunuz	ve	bu	pehlivanlarla	
ilgili	edindiğiniz	bilgileri	sınıfta	paylaşınız.	

Şehrinizde	düzenlenen	okçuluk,	binicilik	gibi	başka	geleneksel	spor	etkinlikleri	
var	mı?	Varsa	nelerdir?

Kırklareli'nin	yetiştirdiği	nam	salmış	pehlivanları	araştırınız?	
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Güler,	N.		(2013).		Kırklareli		İli		(Merkez,		Babaeski,		Kofçaz,		Lüleburgaz,		Pehlivanköy		Ve		Pınarhisar)		Flora	

Ve		Vejetasyonuz.		T.C.		Çevre		ve		Orman		Bakanlığı,		Kırklareli		Orman		Işletme		Müdürlüğü,		Kırklareli.	
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Erişim:	https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10362/dupnisa-magarasi---kirklareli.html
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Kirklareli		Kültür		Varlıkları		Envanteri,		Halk		Kültürü.		

Erişim:	http://www.kirklarelienvanteri.gov.tr/halk-kulturu.php?id=37
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T.C.		Kofçaz		Kaymakamlığı,		Geleneksel		Gül		Baba'yı		Anma		Etkinlikleri.		Erişim:	
http://www.kofcaz.gov.tr/geleneksel-gul-babayi-anma-etkinlikleri

T.C.		Kültür		ve		Turizm		Bakanlığı		Karabük		I�l		Kültür		ve		Turizm		Müdürlüğü	,		Somut		Olmayan		Kültürel	
Miras		Nedir?.		Erişim:	https://karabuk.ktb.gov.tr/TR-195763/somut-olmayan-kulturel-miras-
nedir.html

T.C.	Kültür		ve		Turizm		Bakanlığı		Kırklareli		I�l		Kültür		ve	Turizm	Müdürlüğü	,		Almadan		Dönme.	
Erişim:	https://kirklareli.ktb.gov.tr/TR-64336/almadan-donme.html

T.C.		Kültür		ve	Turizm		Bakanlığı		Kırklareli		I�l		Kültür		ve		Turizm		Müdürlüğü	,		Festivaller,		Fuarlar,		Yerel	
Etkinlikler.		Erişim:	https://kirklareli.ktb.gov.tr/TR-153977/festivaller-fuarlar-yereletkinlikler.html

T.C.		Millı	̂ Eğitim		Bakanlığı		Halk		Eğitim		Merkezi		ve		Akşam		Sanat		Okulu,		Kurumumuz		Hakkında.	
Erişim:	http://halkegitimimerkezi.meb.k12.tr/39/01/171400/okulumuz_hakkinda.html

T.C.		Millı	̂ Eğitim		Bakanlığı		Kırklareli		/		Lüleburgaz		-		Kırklareli		Lüleburgaz		TEK		Güzel		Sanatlar	
Lisesi,		Okulumuz		Hakkında.		
Erişim:	http://tekgssl.meb.k12.tr/39/05/886904/okulumuz_hakkinda.html

T.C.		Millı	̂ Eğitim		Bakanlığı		Kırklareli		/		Merkez		-		Bilal		Yapıcı		Güzel		Sanatlar		Lisesi,		Okulumuz	
Hakkında.		Erişim:	http://bilalyapicigsl.meb.k12.tr/39/01/752021/okulumuz_hakkinda.html

T.C.		Millı	̂ 	Eğitim		Bakanlığı		Kırklareli		/		Merkez		-		Kırklareli		Bilim		ve		Sanat		Merkezi,		Okulumuz	
Hakkında.		Erişim:	http://kirklarelibilsem.meb.k12.tr/39/01/974479/okulumuz_hakkinda.html

T.C.		Millı	̂ Eğitim		Bakanlığı		Kırklareli		/		Merkez		-		Kırklareli		Olgunlaşma		Enstitüsü	,		Tarihçe.		
Erişim:	http://olgunlasma39.meb.k12.tr/icerikler/tarihce_4536345.html

T.C.		Millı	̂ Eğitim		Bakanlığı		Kırklareli		/		Merkez		-		Kırklareli		Olgunlaşma		Enstitüsü	,		Kurumumuz	
Hakkında.		Erişim:	http://olgunlasma39.meb.k12.tr/39/01/762978/okulumuz_hakkinda.html

T.C.		Pehlivanköy		Kaymakamlığı,		Pavli		Panayırı.		Erişim:	http://www.pehlivankoy.gov.tr/pavlipanayiri

U� sküp		Belediyesi.		Erişim:	http://www.uskup.bel.tr/
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h�ps://www.tarimorman.gov.tr/CEM/Belgeler/yay%C4%B1nlar/yay%C4
%B1nlar%202016/HEYELANLAR

Heyelan
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