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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, Şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım,
Her cerihamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arş’a değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!

İSTİKLAL MARŞI

Mehmet Âkif Ersoy



Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. 
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların 
olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak 
için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, 
çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha 
vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ 
hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi 
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve 
cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
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1. 
ÜNİTE  

ŞEHİRLERİN HİKAYESİ



ÜNİTE KONULARI
Ş.1.1. Birlikte yaşamanın gerekliliği
Ş.1.2. Şehri tanıyoruz
Ş.1.3. Şehir ve medeniyet
Ş.1.4. Şehirle ilişkimiz

ÜNİTE KAZANIM ve AÇIKLAMALARI
Ş.1. ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
Ş.1.1. Birlikte yaşamanın gerekliliğini fark eder. 
 Kişiler arası sosyal iletişim ve iş bölümü üzerinde ayrıca durulmalıdır.
Ş.1.2. Şehri meydana getiren unsurlardan yola çıkarak şehrin ne olduğunu bilir.
 Bir şehrin oluşmasında etkili olan coğrafi, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel   
 faktörler vurgulanmalıdır. Şehrin oluşum süreci ve insanla ilişkisi fark ettirilmelidir. Şehrin  
 arkeolojik çalışmaları veya eserlerinden de imkânlar dâhilinde bahsedilebilir.
Ş.1.3. Medeniyetlere yön vermiş şehirleri araştırır.
 Roma, İstanbul, Konya, Eskişehir, Medine, Bağdat, Kurtuba, Londra, Paris, Viyana, Şanghay,  
 Dakar gibi şehirlerden öğrenci seviyesine uygun örnekler verilerek şehir ve medeniyet ilişkisi  
 üzerinde durulmalıdır.
Ş.1.4. Şehrin insana, insanın şehre olan etkisini tartışır.
 Şehrin gerekliliklerini yerine getirmenin bireye aidiyet kazandırdığı fark ettirilmelidir. Ayrıca  
 insanların da şehre bir kimlik kazandırdığı vurgulanmalıdır. 

  



1. ÜNİTE : ŞEHİRLERİN HİKAYESİ
Ş.1.1. BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

 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.

 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?

1. Ünite Şehirlerin Hikayesi
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Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı? 
Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim? 
Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum. Ya onlar olmasaydı? Bu yollar 
yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula nasıl ulaşırdım? 
Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?

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. Örneğin 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. 

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.

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

 Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı. 
Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını 
doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek 
bir gelişme yaşandı. İnsanlar 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.

 İşte 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 ülkemizde 
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. Türkiye, Irak, Hindistan ve 
Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da 
kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar 
yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Ş.1.2. ŞEHRİ TANIYORUZ

“Tarih öncesi dönemlerde insanlar 
yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? 

Hiç düşündünüz mü?”
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   Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları 
büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi 
ülkemizdeki pek çok 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.

 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. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu 
şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi 
itibariyle köklü bir medeniyete 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 tarihî 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. 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 fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle 
belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.

 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir 
bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre 
düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehirler 
insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. 
İnsan 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. Örneğin 
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, 
burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç 
etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline 
gelmiştir.



Ş.1.3. ŞEHİR ve MEDENİYET

 “Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “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 İslam 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.

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve 

medeniyetleri temsil eden şehirlere 

göz atalım...

1. Ünite Şehirlerin Hikayesi
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KURTUBA
 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. 
Müslümanların İspanya’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 Kurtuba Ulu Camii bu 
şehirde bulunmaktadır.

MEDİNE
 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına 
gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, 
İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri içinde 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 İslam 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, askerî ve ekonomik 
yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim 
merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin 
burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

1. Ünite Şehirlerin Hikayesi
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İstanbul; 

Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine 

başkentlik yapmıştır.

İSTANBUL
 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; 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 İstanbul, tarihi boyunca 
farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile 
beraber İstanbul 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 İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana, Şanghay, 
Dakar gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller bulunuz. Bu görselleri 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

PARİS
 MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş 
olan Paris, Notre Dame (Notır Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla 
Fransa’nın merkezi hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrası hızla 
göç alan şehirde Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin kuruluşu Paris 
şehrini bir bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya 
hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 
1789 Fransız İhtilali, 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.

1. Ünite Şehirlerin Hikayesi
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Ş.1.4. ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
 Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce 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 insanları tanımak istediğimizde ilk 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.

 İnsanın 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. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de 
ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alışveriş 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.

 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. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur. 

1. Ünite Şehirlerin Hikayesi
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 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.

 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.

 İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini 
belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk 
sosyolog İbn 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.
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 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, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; 
anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, 
sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.
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2.
ÜNİTE  

ŞEHİRDE YAŞAM 



ÜNİTE KONULARI
Ş.2.1. Şehir ve sosyal yaşam
Ş.2.2. Medeni yaşantının gerekleri
Ş.2.3. Şehrin fırsatları ve riskleri
Ş.2.4. Engelsiz yaşam
Ş.2.5. Şehirdeki diğer canlılar

ÜNİTE KAZANIM ve AÇIKLAMALARI
Ş.2. ŞEHİRDE YAŞAM
Ş.2.1. Şehirdeki sosyal yaşamı fark eder.
 Şehrin, sürekli genişleyen ve çeşitlenen dinamik bir yapısı olduğu vurgulanırken sosyal   
 yardımlaşma ve dayanışmayla birlikte nüfus hareketliliğinin şehre olan etkisi üzerinde durulabilir.
Ş.2.2. Medeni yaşantının kurallara uymakla mümkün olabileceğini kavrar.
 Toplu taşıma, alışveriş mekânları, ibadethane, parklar, mesire alanları, tören ve kutlamalar  
 gibi insanların ortak bulunduğu yerlerde uyulması gereken görgü ve nezaket kuralları   
 üzerinde durulurken farklılıklara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanır.
Ş.2.3. Şehrin fırsat ve riskler içerdiğini fark eder.
 Şehrin fırsatlar sunduğu kadar, riskler de içerdiği vurgulanır. Eğitim, sağlık, iş, sanat ve sosyo-  
 kültürel imkânların yanı sıra çevresinde oluşabilecek tehlikeler açıklanarak  (doğal afet, şiddet,   
 madde bağımlılığı, trafik güvenliği, cinsel istismar vb.) nasıl korunabilecekleri konusunda bilgi verilmelidir.
Ş.2.4. Engelsiz yaşam alanlarının önemini kavrar.
 Engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden örnekler verilebilir.
Ş.2.5. Şehrin sadece insanlardan oluşmadığını, diğer canlılara karşı şefkatli ve duyarlı olmanın gerekliliğini kavrar.

  



2. ÜNİTE : ŞEHİRDE YAŞAM
Ş.2.1. 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 siyasi, ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kimliğini de 
yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının 
varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

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.

 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. İnsanların 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.

2. Ünite Şehirde Yaşam
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 Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, altyapı 
yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, 
dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması 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. Sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. 

 İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Bundan dolayı 
insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.

 Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları, 
dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve yardımlaşma 
duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk 
ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

2. Ünite Şehirde Yaşam
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 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. Örneğin 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. Örneğin 15 Temmuz 
2016’da hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

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

2. Ünite 2. Ünite Şehirde Yaşam
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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?

Ş.2.2. MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ

 “Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen medeni 
kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? 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:

Şehirde Yaşam2. Ünite Şehirde Yaşam
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İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektirdiği şekilde ibadet 
ettikleri yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler 
giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet 
edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız.

 İlk 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. 

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

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.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleştiği 
mekânlara zamanında gitmeli, cep telefonumuzu kapatmalıyız. 
Gösteri sırasında diğer insanları rahatsız edici her tür davranışlardan 
kaçınmalıyız.

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

2. Ünite Şehirde Yaşam
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Şehirde Sıradan Bir Gün

 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.

 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... İki araba köşede çarpışmış ve iki 
caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine 
vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp 
müşteriler için hazırlanıyor. Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin 
hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar 
tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları 
da eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. Müze 
ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle 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. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor. 
Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane 
var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın hastaneye götürüyor.

 Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. 
Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini dolduruyor. Ofis 
çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer 
arayışında. Ancak hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken 
insanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Aniden 
bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını çalıyor. Etraftakiler 
onu kovalarken ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.

Ş.2.3. ŞEHRİN FIRSATLARI ve RİSKLERİ
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 Öğleden 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. İnsanlar 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, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olmaya 
çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları 
gerektiğini hatırlıyorlar. 
 
 Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara başka neler 
ekleyebilirsiniz?

 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, trafik 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.

2. Ünite Şehirde Yaşam
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ŞEHRİN FIRSATLARI

 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.

 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.

 Sağlık Fırsatları
• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık personeli sayısı kırsala göre çok   
 daha fazladır.
• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde daha kolay ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır.

2. Ünite Şehirde Yaşam
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 Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar
• 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.

 Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.

2. Ünite Şehirde Yaşam
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  Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, 
trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
  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.

ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER 



DEPREM
  Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Bazı büyük 
şehirlerimizin birinci derece deprem bölgeleri üzerinde kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan fazlasının 
buralarda yaşadığı bir gerçektir. Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkin iki yolu 
depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme karşı alınacak önlemler konusunda 
bilinçlenmektir.

Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:
•	Binanızın	depreme	dayanıklılığının	kontrol	edilip	edilmediğini	öğreniniz.
•	Aile	bireyleri	ile	deprem	sırasında	nasıl	davranacağınızı	konuşunuz.
•	Kitaplık,	yüksek	mobilya	gibi	kolay	devrilebilir	eşyalar	ile	ağır	eşyaların	duvarlara		veya	döşemeye		
	 sıkıca	sabitlenip	sabitlenmediğini	kontrol	ediniz.	
• Eşyalarınızı	üzerinize	düşmeyecek	şekilde	yerleştiriniz.
•	Deprem	çantasını	ailenizle	birlikte	hazırlayınız.
•	Bina	içinde	iseniz	deprem	sırasında	sakin	olup	cesaretinizi	toplayınız	ve	koşuşmayınız.
•	Sağlam	bir	masa,	sıra,	mobilya	yanına	çömelerek	başınızı	koruyunuz.	Pozisyonunuzu		 	 	
	 sallantı	duruncaya	kadar	değiştirmeyiniz.
•	Bina	içinde	kalınız.	Tiyatro,	okul	gibi	kalabalık	yerlerde	iseniz	kesinlikle	merdivenlere,		 	 	
	 asansörlere	panikle	koşmayınız.
•	Bina	dışında	iseniz	binalardan	dökülecek	yıkıntı	ve	camlardan,	elektrik	direk	ve		 	 	 	
	 tellerinden	uzakta,	güvenli	bir	yerde	depremin	durmasını	bekleyiniz.
•	Köprü,	üst	geçit	ve	tünellerden	uzak	durunuz.	Eğer	mümkünse	ağaç,	direk	ve	enerji	nakil		 	 	
	 hatlarından	uzakta	kalınız.
•	Büyük	bir	depremden	sonra	artçı	depremler	mutlaka	devam	edecektir.	Bu	depremlere		 	 	
	 karşı	hazırlıklı	olunuz.
•	Özellikle	ilk	üç	gün	içerisinde	yetkililer	izin	vermedikçe	sağlam	evlerinize	dahi		 	 	 	
	 girmeyiniz.	Aile	bireylerinizi	bir	arada	tutunuz	ve	açık	bir	yerde	bekleyiniz.
•	Varsa	yaralılara	ilk	yardım	yapınız.
•	Evinizi	veya	binanızı	terk	ederken	kalın	tabanlı	ayakkabılarınızı	giyiniz.	Yanınıza	kıymetli		 	
	 eşyalarınızı,	kalın	giyecek,	battaniye,	biraz	içme	suyu	ve	yiyecek	alınız.
•	Enkaz	ve	yıkıntılar	arasında,	cadde	ve	sokaklarda	gelişigüzel	dolaşmayınız.
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SEL
 Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları 
birkaç gün içinde meydana gelirken ani sel baskınları birkaç dakika 
içinde yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına sebep olabilir. Sel 
felaketleri maddi zarara yol açmakta hatta bu felaketler sonucu can 
kayıpları da yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının 
doldurulup imara açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi ve altyapı 
yetersizlikleri sel felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer 
sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulunduğumuz çevrede selin 
ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil 
durum eylem planları hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel 
anında tahliye yollarını, sığınabileceğimiz yerleri öğrenip tahliye için 
hazırlıklı olmalıyız.

TRAFİK
 Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl binlerce 
vatandaşımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. 
Türkiye’de ve dünyada meydana gelen trafik kazalarında en büyük 
kusur insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile 
farklı roller üstlenmektedir. Bu yüzden özellikle kalabalık şehirlerde 
yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine karşı 
sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.

Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:
•	Cadde	ve	sokaklarda	kaldırımdan	yürümeliyiz.
•	Yaya	kaldırımı	olmayan	yerlerde	yolun	solundan	yürümeliyiz.
•	Karşıdan	karşıya	geçerken	önce	sola,	sonra	sağa,	daha	sonra	yine	sola	
bakıp	öyle	geçmeliyiz.	Kesinlikle	yaya				 			geçidini	kullanmalıyız.
•	Duran	bir	taşıtın	önünden	ve	arkasından	geçmemeliyiz.
•	Trafik	polisinin	işaretlerine	uymalıyız.
•	Trafik	polisinin	olmadığı	yerlerde	trafik	işaretlerine	dikkat	etmeliyiz.
•	Trafik	lambası	kırmızı	yanarken	kesinlikle	karşıdan	karşıya	geçmemeliyiz.
•	Taşıtlara	hiçbir	nedenle	asılmamalıyız.
•	Taşıtlardan	inerken	taşıtın	tam	olarak	durmasını	beklemeliyiz.
•	Karanlıkta	açık	renkli	kıyafetler	giyerek	yola	çıkmalı	ve	yolun	solundan	
yürümeliyiz.

ŞİDDET
 Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler 
kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi her şeyden önce 
karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve sosyal 
hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak 
meseleyi hâlletmektir. Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen fiziksel 
ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle durumları 
ailemizle, okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle 
mutlaka paylaşmalı, onlardan yardım istemeliyiz. Gerçek duygu ve 
düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı 
ve güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak 
şiddete gerek kalmadan çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki 
tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.
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 Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?
 Ülkemizde 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.

 Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaktır. 
Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda kullanıcı profili 
çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. 
Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel 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. İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye 
muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi 
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. 

Ş.2.4. 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?”

2. Ünite Şehirde Yaşam
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Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

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.

Üst 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.

2. Ünite Şehirde Yaşam
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 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, 
Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapımı sırasında 
270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol 
projesini değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı 
koruma altına alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. 
Ülkemizin 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 vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca 
cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr 
vurmayan cephelerinde, insanların ulaşamayacağı 
yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

 1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da 
köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının 
dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın 
dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları 
üzerinde biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu 
olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ 
olarak anılmaktadır.

Ş.2.5. ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
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 Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine şehir; 
güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz 
de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç 
örnek uygulama okuyacaksınız. 

 Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz. 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. 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. 
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Şehrimiz Tekirdağ36



2. Ünite Şehirde Yaşam

Şehrimiz Tekirdağ 37

 Ülkemizde 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?



3. 

ÜNİTE  

ŞEHRİMİ TANIYORUM 



ÜNİTE KONULARI
Ş.3.1. Tekirdağ’ın Coğrafi Konumu ve Coğrafi Özellikleri
Ş.3.2. Tekirdağ’da Doğa İnsan Etkileşimi, Yaşam Şekilleri
Ş.3.3. Tekirdağ’da Giyim Kuşam
Ş.3.4. Tekirdağ’da Barınma
Ş.3.5. Tekirdağ’ın Tarihi ve İdari Yapısı
Ş.3.6. Tekirdağ’a Komşu Şehirler

ÜNİTE KAZANIM ve AÇIKLAMALARI
Ş.3. ŞEHRİMİ TANIYORUM
Ş.3.1. Yaşadığı ilin coğrafi konumunu ve coğrafi özelliklerini araştırır.
 İlin ülke içindeki yeri ve konumu, komşuları, fiziki özellikleri (iklim, bitki örtüsü, endemik  
 türler, akarsu, göl, deniz, dağ, ova vb.) üzerinde durulur.
Ş.3.2. Yaşadığı şehirdeki insan doğa etkileşimini açıklar.
 Yaşanılan şehrin coğrafi özelliklerinin insan yaşamı üzerindeki yeme-içme, giyim-kuşam,   
 barınma gibi örnekler üzerinden ele alınır
Ş.3.3. Yaşadığı şehrin demografik yapısını açıklar.
 Yaşanılan şehirdeki nüfusun yaş grupları, cinsiyet ve çalışanların ekonomik faaliyet kollarına  
 göre dağılımına yer verilir. Yaşanılan şehirdeki nüfusun dağılışına etki eden başlıca 
 faktörlere yer verilir.
Ş.3.4. Yaşadığı şehirde karşılaşılabilecek doğal afetleri araştırır.
 Yaşadığı şehirdeki muhtemel doğal afetler ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere yer verilir.
Ş.3.5. Yaşadığı ilin dünden bugüne idari yapısını tanır.
 İlin tarihteki ve bugünkü yönetim konumu ile ilin, ilçe ve beldeleri tanıtılır.
Ş.3.6. Yaşadığı şehrin kuruluş ve gelişim sürecini araştırır.
 Şehrin kronolojisi ve şehrin eski adları vurgulanır, varsa adların hikâyeleri anlatılır. Bunun  
 yanı sıra Millî Mücadele ve Cumhuriyet’in ilanı sürecindeki yeri ve önemi araştırma   
 konusuna dâhil edilebilir.
Ş.3.7. Yaşadığı şehre komşu ve kardeş şehirlerin benzer ve farklı yönlerini araştırır.

  



Şehrimiz Tekirdağ

 Tekirdağ Türkiye’nin Kuzeybatısında, Marmara Denizinin 
kuzeyinde tamamı Trakya topraklarında yer alan üç ilden biridir. 
6.313 km² yüzölçümüne sahip ilin denizden yüksekliği (rakım) 
0–200 m arasındadır. Tekirdağ güney sınırı boyunca uzanan 
Marmara Denizi’nde 133 km kıyısı bulunmaktadır. Trakya kıyıları, 
çoğunlukla, girintisi çıkıntısı az olan kıyılardır. Tekirdağ; doğusunda 
İstanbul, kuzeyinde Kırklareli, batısında Edirne, güneybatıda 
Çanakkale  ve güneyinde Marmara Denizi bulunmaktadır.    

DAĞLAR
 Tekirdağ’ın jeolojik yapısı oldukça gençtir. Tekirdağ il topraklarının yeryüzü şekilleri bakımından % 
75.2’si platolar, % 15.5’i ovalar, % 9.3’ü dağlarla kaplıdır. Genel olarak yüksek dağlar, dik yamaçlar ya da 
vadiler yoktur. İlin en önemli yükseltisini oluşturan Tekir Dağları, Tekirdağ kentinin güneyinde Kumbağ’ 
dan başlar, Gelibolu’ya kadar bir sıra halinde uzanır. En yüksek yeri Ganos (Işık) dağıdır. Şehrin batısında 
Koru dağı yer alır. İlin doğu kesimi daha az yüksektir. Hafif dalgalı düzlükler üzerinde bazı sırtlar görülür. 
Ayrıca şehrin kuzeyinde yer alan Istrancalar (Yıldız Dağları), Çerkezköy’de başlar ve kuzeye gittikçe yükselir.

OVALAR
 Tekirdağ’da geniş ve bereketli ovalar yer alır. Bunların en önemlileri Ergene Ovası, Kınık, Kumluca, 
Şerefli, Değirmenaltı, Naip, Şarköy, Çene ve Hayrabolu ovalarıdır.

Ş.3.1. TEKİRDAĞ’IN COĞRAFİ KONUMU ve COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Ganos DağıGanos Dağı Fiziki Haritası

Marmara Denizi
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 Tekirdağ ili iklimi, ılıman yarı nemli olarak nitelenir. Kıyı kesiminden iç kesimlere girildikçe 
denizden uzaklığın ve yükseltinin etkisiyle sıcaklık ve yağış değerlerinde küçük farklılaşmalar görülür. 
Tekirdağ ilinde gözlenen iklimin başlıca özelliği, her bakımdan geçiş bölgesinde bulunması nedeniyle 
geçiş iklimine sahip olmasıdır. Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyısında yer alan ilçelerde genel olarak 
Akdeniz iklimi, iç bölgelerde karasal iklim, Karadeniz’e kıyısı olan Saray ilçesinde Karadeniz iklimi görülür.

 Tekirdağ’ın kuzeyinde Saray’a doğru uzanan Istranca kütlesinin kuzey yamaçları 
kayın ormanları ile kaplıdır. Güney yamaçlara ve daha güneye doğru inildikçe, 
yağışın azalmasına bağlı olarak, kayının yerini meşe ve gürgenin aldığı görülür.
Ergene havzasına doğru inildiğinde ise yerleşim alanları yakınlarında seyrek olarak meşe, 
gürgen, karaçalı ve karaağaç toplulukları göze çarpmaktadır. İç kesimlerde genellikle 
bozkır(step) bitki örtüsü ile karşılaşılmaktadır. Trakya Bölgesi, tarım arazisi kazanmak amacıyla 
ormanların tahribi sonucu, bugünkü step arazisi görünümünü kazanmıştır. (Antropojen step) 
Uçmakdere, bitki çeşitliliği açısından dünyada çok nadir görülen (endemik) türleri barındırır.

İKLİM ÖZELLİKLERİ

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Istranca Ormanları

AKARSULAR

 Tekirdağ Ergene havzasında yer almakla birlikte bitki örtüsü yağış jeolojik yapının yetersizliği 
nedeniyle seyrek ve az akarsu ağına sahiptir. Akarsuların debi ve rejimleri düzensiz olup yağış 
miktarı ve rejimiyle orantılıdır. Yazın suları azalarak kurumakta kışın ise yağış ve kar erimeleriyle 
çoğalmakta hatta taşmaktadır. İI akarsuları Saroz Körfezi, Marmara Denizi ve Karadeniz’e dökülür. 
İlimizin önemli akarsuları Ergene Irmağı ile Çorlu, Hayrabolu, Işıklar, Olukbaşı ve Gölcük dereleridir.

3. Ünite Şehrimi Tanıyorum
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 İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevre ile uyumlu yaşam tarzları benimsemişlerdir. 
Ancak doğal çevre insanlara farklı imkânlar sunmaktadır. Bu da insanların; beslenme, giyinme, ekonomik 
faaliyetler gibi özelliklerinin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Hatta doğal çevre, insanların ten renkleri 
ve karakterlerinin farklı olmasına da etki etmektedir.
 Tekirdağ’ın kıyı kesimleri özellikle turizm, balıkçılık, deniz ticareti yönünden gelişmiştir. İç kesimlerde 
ise tarım ve hayvancılığa bağlı ekonomik faaliyetler yaygın olarak görülür. 
 Tekirdağ’da yemek kültürü Tekirdağ yeme–içme kültürü açısından oldukça zengindir. Özellikle 
Tekirdağ Köftesi, Hayrabolu Tatlısı, Peynir Helvası, Keşkek, Kaçamak, Zerde, Cizleme geleneksel tatlar arasında 
bulunmaktadır.

Ş.3.2. TEKİRDAĞ’DA DOĞA İNSAN ETKİLEŞİMİ, YAŞAM ŞEKİLLERİ 

3. Ünite Şehrimi Tanıyorum
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Şehrimiz Tekirdağ

Bulama 
Bulama Tekirdağ yöre mutfağına ait, pekmeze dönüştürülen üzüm 
şırasının çöven otuyla muamele edilmesiyle hazırlanan, krem tonlarda, 
kaymak kıvamında bir çeşit helvamsı tatlıdır. Üç güne yayılan genel 
manasıyla üç evreli bir yapım aşaması vardır. Öncelikle üzüm şırası 
üzüm toprağı ile muamele edilerek durultulan suyu pekmez yapmak 
üzere ertesi gün tavalara alıp kaynatılır. Üçüncü gün ise hazırlanan 
pekmez kaynar suda köpüklendirilen çöven otunun köpükleriyle 
karıştırılıp rengi, aroması ve kıvamı bağlanır. İçeriğinde zengin miktarda 
demir bulunan bulama ayrıca potasyum, kalsiyum gibi mineral maddeleri 
de ihtiva etmektedir. Henüz endüstriyel üretimine başlanmayan bulama, 
geleneksel yöntemlerle hazırlanarak yöre pazarlarında ve bazı işletmelerde 
satılmaktadır. 

Hayrabolu Tatlısı
Hayrabolu’da 1970’li yılların başından itibaren üretilmeye başlanan ve 
adına “Hayrabolu Tatlısı” denilen bir tatlı türü kısa sürede büyük bir üne 
kavuşmuştur. Ana maddesi peynir olan Hayrabolu Tatlısının üretiminde 
kullanılan diğer katkı maddeleri ve üretim aşaması gizli tutulmaktadır. 
“Hayrabolu Tatlısı” çok kısa sürede Türkiye Genelinde adını duyurmuş 
olmasına ve büyük talep görmesine karşın, ürünün özelliği nedeniyle 
kısa sürede tüketilmesi gerektiğinden fazla üretilmemekteydi. Ancak, 
son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle Hayrabolu Tatlısının yeni 
üretim teknolojisi ve ambalajlama yöntemleriyle yılın 12 ayında da ilk 
günkü lezzetinde ve üstün bir kalite ile üretilmektedir.

Peynir Helvası
Tatlının ana maddesinin %70’ ine yakın kısmını tuzsuz taze peynir 
oluşturmaktadır. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde Höşmerim genel 
adıyla üretilen bu ürünü Tekirdağ’a has peynir helvası adına dönüştüren 
temel farklılıklar, ürünün yapımında irmik yerine un kullanılması ve 
ürüne has klasik yapının (kılçıklı yapı) oluşmasıdır.

Tekirdağ Köftesi
Hazırlanışındaki nüanslar gözetilerek Tekirdağ ismiyle markalaşmış bir 
üründür. Kullanılacak etten, etin işlenişine, köftenin hazırlanışındaki 
ayrıntılardan pişirilmesine değin bir dizi ayrıntı Tekirdağ köftesini 
kendine has yapmaktadır. Sütlü kahve tonlarında bir renge sahip 
köfteler, zeytinyağlı ve limonlu bir piyaz, Tekirdağ’a özgü acı sos, soğan 
ve beraberinde ızgarada pişirilmiş yeşil sivri biber ile servis edilir.
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 Adet, gelenek ve göreneklerin çoğu muhafaza edilmekle birlikte Tekirdağ ve yöresinde geleneksel 
giysiler, çevre şartlarına, sosyal ve ekonomik duruma göre farklılıklar göstermekte ve giderek yerini modern 
giysilere bırakmaktadır. Günümüzde ancak belirli günlerde görülebilecek geleneksel giysiler aşağıdaki 
görsellerde verilmiştir. 

Kadın kıyafetleri :

Grep : Buna yazma, çember, tülbent, şami, kıvrak,tartma ve vala da denir. 
Kare biçimindedir. Kenarları iğne oyaları, boncuk oyaları, çeşitli motifler, tığ 
işi oyaları ile süslenir. Genellikle ipek cinsi kumaşlardan yapılır. Genellikle 
beyaz renklidir, bazen renkli ve desenli olur. Günümüzde de kullanılan bir 
baş örtüsüdür.

Fistan : Buna mistan da denir. Bugünkü gömlek görevini yapar, şalvarın 
üstüne giyilir. Şile bezinden, basmadan yapılır, önü düğmelidir. İşlemeli ve 
işlemesizdir.

Cepken : Gömleğin üzerine giyilir, yelek de denir. Saten ya da ipekten yapılır, 
alıcı renklerle süslenir, ön kısmı işlemeli olanları da vardır. Bazıları sırmalarla 
süslenir.

Şalvar : Desenli ya da düz renkte olup, ayağa giyilir. Yünlü dokuma 
kumaşlardan, desenli basmalardan, satenlerden yapılır. Genellikle büyük 
çiçekli kumaşlar seçilir.  

Bindallı : Genellikle kadifeden yapılır. Hemen hemen ayaklara kadar 
uzundur, üzeri simle işlidir. 

Kuşak :  Buna uçkur da denir. Şalvarın beline geçilir, lastik görevini yapar, iki 
ucunda çeşitli işlemeler vardır. Bel iyice sıkıldıktan sonra işlemeleri görülecek şekilde yandan sarkıtılır.

Hırka : Pamukludan yapılır. Mintanın üzerine giyilir, kadifeden de yapılır.

Ferace : Siyah düz kumaştan yapılır. Arkalığı bele kadar gelir, bu aralık arkadan başın üzerine atılır. Peşli, şalta 
ve kırmalı entari de yörede giyilen kıyafetler arasındadır.

Çarık : Genellikle manda derisinden yapılır. Ucu sivri ve iple bağlıdır. Urgani denilen ayakkabılarda giyilir. 
Nalın veya takunya  adı verilen, tahtadan yapılan ayakkabılar da giyilir. Özel günlerde kalaş  kundura adındaki 
ayakkabılar giyilir.

Ziynet Eşyaları : Renkli kurdelaya geçirilmiş altınlar boyna takılır.  İnci boncuklar, nar taneleri (üçgen 
boncuklar) boyunlarına ve kollarına mavi boncuklar takılır.

Yağlık : Uçları işlidir. Şalvarın üzerine takılır.

Fıta : Kadınların iş yaparken giydikleri giysidir. Sık dokunmuş bir önlüktür, hota da denir. Genellikle düğünlerde 
iş yaparken bu önlükler bağlanır.

Üç Etek : Etekleri üç ayrı pile şeklindedir. Parça parça göründüğü için bu ismi alır.
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Erkek kıyafetleri :

Başa giyilenler: 
a) Kasket :  Genelde köylüler tarafından takılan geleneksel olarak kullanılan 
başlıktır.  Kıra giderken takılır. 

Boyna Bağlananlar: 
a) Mendil : Dört köşeli telle yahut kılabdanla işlenmiştir ve beyaz renklidir. 
Ekoseli olanları da vardır. 
b) Çevre : Beyaz ve dört ucu işlenmiş, kare şeklindedir. Uçları gergefte işlenir.
c) Yağlık : Tek ucu işlenmiştir.Bezden yapılır.

Gömlek : Beyaz amerikan bezinden yapılır. Geniş kollu uçları, yaka kenarları 
etekleri oyalanmıştır. Ceketin içine giyilir mintan da denir. Ketenden ve 
dokumadan da yapılır.
Cepken : Yelek biçiminde basmadan içi astarlı olarak yapılır, içine pamuk 
doldurulur, şalta adı da verilir. Ceketin içine giyilir, sırmayla da işlenir. Kolları 
tek katlı ve işlemelidir. Önü çaprazlıdır.
Potur : Çuhadan yapılmış, kaytanlı pantolondur. Yukarı kısmı geniş olup 
paçalara doğru daralır. Genellikle siyah ve laciverttir. Genellikle dokuma 
kumaşlardan yapılarak boyanır. 
Uçkur : Patiskadan ya da koyun yününden (yapağı) dokunarak yapılır.
Kuşak : 2-3 metre boyunda genellikle kırmızı renkte olup, bele dolanır. 30-40 cm. genişliğindedir.
Çetik : Yünden veya yapağıdan elde örülerek yapılar. Sade olanları yanında süslü motifli olanlar daha çok 
kullanılır.

Ayakkabılar : 
a) Tulumbacı : Hayvan derisinden yapılır. Deri birkaç kat üst üste getirilerek taban kısmı yapılır, üst kısmı ise 
tek bir kat deriden yapılır. Bu ayakkabılar kış için kullanılır. 
b) Çarık : Bir tek kat hayvan derisinden yapılır. İple ayağa sıkıca bağlanır. Genelikle yazın tarlaya giderken 
giyilir. Bunlardan başka mes ve çizme de giyilir.
Para Kesesi : Meşinden ya da bezden yapılır. Ağzından bir ip geçirilerek büzülür. Meşinden olanların ise 
ağzına çıt çıt dikilir.

Ş.3.4. TEKİRDAĞ’DA BARINMA

 Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde Cumhuriyet Öncesi dönemden kalma tarihi ahşap yapılara 
rastlayabilirsiniz. Yine köylerde de kerpiç evler halen kullanılmaktadır. Bunun yanında artık günümüzde 
modern yapılar günlük yaşamımıza girmiştir. 

TEKİRDAĞ’IN NÜFUSU

 Tekirdağ’ın il geneli nüfusu 1 milyon 55 bindir.(2019) Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve 
Ergene ilçeleri sanayi ve ticaretin geliştiği ve buna bağlı olarak göç ile birlikte nüfusu artan ilçelerdir. Malkara, 
Şarköy, Hayrabolu, Saray, Marmara Ereğlisi ve Muratlı’nın nüfus yoğunluğu daha az olmakla beraber tarım ve 
hayvancılığın yoğun olarak görüldüğü ilçelerdir.
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 Doğal Afet: En geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylara denir. Başka bir ifade ile can ve mal 
kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması 
bir diğeri ise çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından 
engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem, 
heyelan, çığ, sel ve bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama 
kuraklıkta olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür. 
 Doğal afetler her zaman her yerde aynı şekilde gerçekleşmediği gibi doğal afetlerin etkileri de farklı 
oluşabilir. Bu kapsamda doğal afetleri incelerken bulunan bölgedeki risk faktörlerini ele alarak değerlendirmek 
en sağlıklısı olacaktır.
 Şehrimizde bir takım doğal ve beşeri faktörlerden kaynaklanan riskler bulunmaktadır. Bu anlamda 
ilimizdeki risk faktörü en fazla olan doğal afetleri belirtmek gerekir. 

DEPREM          
 Tarih boyunca ülkemizde birçok doğal afet yaşandığı 
gibi, şehrimizde de önemli afetler yaşanmıştır. Bunlardan 
en önemlilerinden bir tanesi de 9 Ağustos 1912 tarihinde 7.4 
büyüklüğünde meydana gelen ve artçı sarsıntıları bir buçuk ay 
devam eden Mürefte – Şarköy depreminde Trakya’da toplam 
olarak 2,836 kişi ölmüş, 7,353 kişi yaralanmış, 24,980 yapı 
yıkılmış ve ağır hasara uğramış, 15,000 den çok yapı da hasar 
görmüştür. Deprem en çok Şarköy ve Mürefte’yi etkilemiş 
buralarda yıkılmayan ev kalmamış burada 1,115 kişi yaşamını 
yitirmiş. Gelibolu ve Çanakkale’deki hasar da önemlidir. 
 Bir yerde fay hattı varsa muhtemelen orada bir depremin 
tekrar gerçekleşme olasılığı fazladır. Her ne kadar fay hattının 
üzeri kapansa da zamanda geçmiş olsa; risk faktörü devam 
edecektir. 
 Tabi ki burada depremin büyüklüğü, odak uzaklığı ve 
zemin yapısı önemli faktörlerdendir. Bu faktörlerin tamamı ele 
alınıp değerlendirildiğinde; Şarköy, Marmara Ereğlisi ilçeleri 
ile Kumbağ, Barbaros, Altınova, Yeniçiftlik gibi sahil kesimi de 
özellikle zemin yapısı nedeniyle risk faktöründe bulunmaktadır.

Ş.3.5. DOĞAL AFETLER ve TEKİRDAĞ

(PGA) En Büyük Yer İvmesi 
Değeri: 
Haritada kırmızı ile belirtilen 
bölgeler deprem tehlikesi fazla 
olan bölgeleri, daha açık renkler 
deprem tehlikesinin düşük 
olduğu yerleri göstermektedir.
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SEL
 Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen 
veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su 
akıntılarına verilen isimdir. Bir akarsu veya deniz, göl gibi 
büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir, 
bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve “sel” adı 
verilen bir doğal felakete neden olur. Şehrimizde özellikle 
Devlet Su İşlerince dere ıslah çalışmaları neticesinde sel 
ve taşkınlar engellenmeye çalışılsa da bir çok sel felaketi 
meydana gelmiş; maddi hasarlara ve can kaybına neden 
olmuştur. 
 Son yıllardaki yağış rejimindeki düzensizlikler 
sebebiyle ilimizde hayatı olumsuz etkileyen sel ve taşkınların 
sayısında ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bu sebeple sel 
ve taşkınlar depremlerden sonra ilimizi etkileyen ikinci en 
önemli afet riskidir.
 Sellerden en çok etkilenen yerlerin başında Saray, 
Çerkezköy, Marmaraereğlisi başta olmak üzere Tekirdağ’ın 
birçok ilçesinde Süleymanpaşa’nın Naip ve Kumbağ 
mevkinde de etkili olabilmektedir.

FIRTINA
 Fırtına, rüzgarın alışıldık seviyeden daha hızlı 
bir şekilde esmesine ve zor koşullar yaratmasına denir. 
Tekirdağ genellikle geniş düzlük alanlardan meydana 
gelmesi ve geçiş iklimi üzerinde yer alması neticesinde 
zaman zaman fırtınaların olumsuz etkilerine maruz 
kalabilmektedir. Tekirdağ’ın özellikle tarım şehri 
olması, tarımsal alanlarda maddi hasara daha fazla yol 
açmaktadır.

HEYELAN
 Şehrimizin önemli risk oluşturan doğal afetlerden 
birisi de heyelanlardır. Kayalardan, döküntü örtüsünden 
veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi altında 
yerlerinden koparak yer değiştirmesine Heyelan denir. 
Şehrimizin Süleymanpaşa – Şarköy sahil kesimi ile lokal iç 
kesimlerde, Hasanağa – Gazioğlu dereleri arasındaki kıyı 
bandı, Kayı – Dereağzı dereleri arasındaki merkezi kıyı 
zonunda, Hürriyet Mahallesi ve dolaylarında, Sultanköy, 
Kumbağ, Malkara, Saray, Şarköy Tepeköy gibi eğimli 
kesimler özellikle yağışların fazla olduğu dönemde risk 
grubunda bulunan yerlerin başında gelmektedir.

3. Ünite Şehrimi Tanıyorum
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 TSUNAMİ
 Japonca’da “Liman Dalgası” 

anlamına gelen “Tsunami” sözcüğü okyanus 
ya da denizlerin dibinde oluşan deprem, 
volkan patlaması ve bunlara bağlı çökme 
oluşumları, zemin kaymaları gibi tektonik 
olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle 
oluşan uzun salınımlı dev deniz dalgasına 
tsunami denir. Tsunami, tarih boyunca can 
ve mal kaybı konusunda önemli etkileri olan 
doğal bir afettir. Kıyı bölgelerinde nüfus 
arttıkça tsunamilerin yol açtığı can kaybı da 
dünyada artmaktadır. Anadolu çevresindeki 
denizlerde tarih boyunca tsunamilerin 
oluştuğu bilinmektedir. Tsunaminin etkli 
olabilmesinde denizin derinliği, depremin 
büyüklüğü önemli bir faktör olup Marmara 
Denizi’nde depremin etkilerinden büyük 
bir sonuca yol açmayacaktır. Ancak şu da 
unutulmamalıdır ki; deprem esnasında sahil 
kenarında, özellikle de dolgu sahasında 
bulunmamaya özen gösterilmelidir. 

YANGIN
 Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı 
maddelerin kontrol dışı yanma olayına denir. 
Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu 
oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının 
oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin 
(hava) bir arada olması gerekir.

 Tekirdağ’daki yangınlara ait son 4 
yılın verisi değerlendirildiğinde aşağıdaki 
sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

1. Anız Yangınları : Buğday ve arpa gibi tahıllar hasat edildikten sonra tarlada geriye kalan köklü sap veya 
sürülmemiş tarlaya anız denilmektedir. Toplam olay sayısı bakımından yaklaşık yangınların %25 bu guruba 
girer. Çiftçilerin anızı yakmalarının sebebi; daha iyi tohum yatağı hazırlamak, yabancı ot ve haşereleri yok 
etmek, hasat sonrası, hemen diğer bir ürünün ekimine geçilecek ise mibzerin istenilen bir şekilde ekim 
yapmasını, anız sapları ile mibzer gözlerinin tıkanmamasını sağlamak gerekçeleri ile yapılmaktadır. Ancak bu 
sebeplerin sağlayacağı fayda vereceği zararın yanında çok küçük kalmaktadır. 

2. Bina Yangınları : Genellikle bilgisizlik, ihmal ve dikkatsizlik ile birlikte özellikle sigara ve kibrit, bacaların 
bakımsızlığı, elektrik tesisatının kusurlu olması sonucu oluşan yangınlardır. Yangınların %10’luk bölümünü 
oluşturur. Yeterli eğitimle can ve mal kaybı azaltılabilir. 

3. Fabrika Yangınları : Bilgisizlik, ihmal, dikkatsizlik, sabotaj ve iş güvenliğinin yeterince uygulanamaması 
yüzünden iş, emek ve maddi kayıplar yaşanmakta. Tekirdağ’da yaşanan yangın olaylarının %2,5’i, Çorlu ve 
Çerkezköy ilçelerindeki fabrikalarda meydana gelmektedir.

3. Ünite Şehrimi Tanıyorum
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Ş.3.6. TEKİRDAĞ’IN TARİHİ ve İDARİ YAPISI 
 Tekirdağ’ın Kuruluş ve Gelişim Süreci

 Tekirdağ ili coğrafi konumu dolayısıyla stratejik önem taşıyan, Anadolu ile Balkanlar arasında geçit 
bölgesi, İstanbul’a yakınlığı sebebiyle Boğazlar üzerinden geçen Asya ve Avrupa kavimlerinin ilişkileri Tekirdağ’ı 
İstanbul tarihine sıkı sıkıya bağlamıştır. İstanbul’un zaman zaman saldırıya uğramasının etkileri ilimizde de 
görülmüş, topraklarının da verimli olması birçok kavimlerin hakimiyetinde kalmasına sebep olmuştur. Tekirdağ 
ili M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanan tarihi boyunca çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. Bu dönemler 
içerisinde BİSANTHE, RODOSTO, TEKFURDAĞI gibi isimler alan Tekirdağ’ın İl sınırları içinde tarih öncesi ve 
tarih çağlarında tam bir kronoloji vermemekle birlikte iskan edilmiş yerler tespit edilmiştir. Paleolitik ve Neolitik 
çağlara ait bir yerleşme yeri bulunmayan Tekirdağ’da Şarköy ilçesindeki Güngörmez ve Güneşkaya mağaraları 
ile Marmara Ereğlisi’ndeki Toptepehöyük’te Kalkolitik Çağ buluntularına rastlanmıştır. Tekirdağ sahil şeridinde 
yüzeyde yapılan araştırmalara göre İlk Tunç Çağı’nda yoğun olarak yerleşmelerin izine rastlanmıştır. Trakya’da 
Son Tunç Çağı ile Erken Demir Çağında büyük bir göç dalgası olmuştur. Antik kaynaklar ve arkeolojik bulgular 
yetersiz kaldığından bu dönem tam olarak aydınlanamamıştır. 

 Trakya uzun yıllar Roma hakimiyetinde kalmıştır. M.S. 395 yılında imparatorluğun ikiye ayrılmasıyla 
Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) içinde kalan Trakya 1354 yılında Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin 
Gelibolu’ya çıkmasıyla Türklerin hakimiyetine girmeye başlamıştır. 1356 yılında Şarköy ve Malkara ele geçirilmiş, 
1357’de I. Murat Tekirdağ ve Çorlu’yu Türk hakimiyetine almıştır. Bu arada Bizanslılar kısa bir süre Tekirdağ 
topraklarını geri almışlarsa da, I. Murat 1363’de buraları yeniden Osmanlı topraklarına katmıştır. Balkan 
Savaşları’nda (1912) Bulgar işgaline uğrayan ilimiz toprakları , 1913 yılında düşman işgalinden kurtarılmıştır. 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Mütarekesi’nin verdiği imkanlardan faydalanan Yunan kuvvetleri 20 Temmuz 
1920’de Tekirdağ’ı işgal etmiş ise de 13 Kasım 1922’de Yunan işgali de sona erdirilerek Türk yönetimine geçmiştir. 
Marmaraereğlisi 29 Ekim’de, Çerkezköy ve Saray ilçeleri 30 Ekim’de, Çorlu 1 Kasım’da , Muratlı 2 Kasım’da, 
Malkara ve Hayrabolu 14 Kasım’da, Şarköy de 17 Kasım’da düşman işgalinden kurtarılarak Türk yönetimine 
geçmişlerdir. 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince girişilen yeni örgütlenme sırasında Tekirdağ 
il olmuş, ancak; Kurtuluş Savaşı’nın güçleri içinde örgüt hemen kurulamamış, Cumhuriyetin ilanından önce 15 
Ekim 1923 tarihinde il merkezi olmuştur. Tekirdağ’ın unutamadığı mutlu günleri arasında 24 Aralık 1840’da 
Büyük Vatan Şairi Namık Kemal’in bu il’de doğması, Çanakkale Destanı’nı yaratan 19. Tümen’in Mustafa Kemal’in 
önderliğinde Tekirdağ’da hazırlanması, 23 Ağustos 1928’de Atatürk’ün Harf İnkılabı vesilesiyle Tekirdağ’a gelip 
Başöğretmen olarak ilk dersi vermesi gibi olaylar bulunmaktadır.
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 Büyükşehir olan Tekirdağ’ın merkez ilçesi            SÜLEYMANPAŞA

Sanayinin sürüklediği ilçe                ÇERKEZKÖY

Trakyada sanayinin başkenti                         ÇORLU

 Genel itibari ile ilçe merkezi ve mahallelerde 
betonarme bina yapılaşması bulunmakta, ilçe merkezi 
dışındaki mahallelerde geneli iki katlı olan binalar yanında 
çok katlı binalara da rastlanmaktadır. İlçe merkezinde kamu 
kurum ve kuruluşları genellikle kendi binaları ya da kiralama 
usulü ile temin edilen binalarda hizmet vermektedir. İlçede 
özellikle Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde yazlık ev ve 
sitelerin çokluğu ve buna bağlı olarak yaz aylarında iç turizm 
hareketliliği yaşanmaktadır.

 Çerkezköy, İstanbul sanayisinin genişlemesi 
sonucunda bir sanayi şehri çehresi kazanarak metropol 
olmaya aday bir ilçedir. Sanayileşme öncesinde, diğer 
Trakya yerleşimleri gibi yerleşik Trakyalıların yoğun yaşadığı 
bir tarım şehrinden, sanayileşmenin hızlanması ile tüm 
Türkiye’den işçilerin geldiği ve birlikte yaşadığı bir metropol 
olmaya doğru yol almaktadır. 
 Çerkezköy’e farklı yerlerden gelen insanların uyum 
içinde yaşamaları, Trakya’nın barışçıl havasına önemli katkıda 
bulunmakta ve Türkiye’de toplumsal barışın geliştirilmesi için 
iyi bir örnek oluşturmaktadır.

 Çorlu, daha fazla sanayiyi ve insanı barındırma 
konusundaki potansiyeli ile büyük bir sanayi merkezidir 
ve daha da büyümeye adaydır. Zengin yer altı suları ve 
sanayiye ayrılmış boş alanları ile başlangıçta kimya, deri 
ve tekstil fabrikalarının yoğunlaştığı bir bölgedir. Çorlu’nun 
nüfus artışının ve sanayinin hızla gelişmesinin en önemli 
nedenlerinden biri de ulaşım kolaylığıdır.
 Çorlu, İstanbul’dan sonra Trakya’daki en büyük 
yerleşim merkezidir. Nüfusu il merkezi Süleymanpaşa’dan, 
Kırklareli’nden ve Edirne’den fazladır. 

2012 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşan ilimiz 11 ilçeden oluşmaktadır. 

Bu ilçeler;
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 Trakya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kapaklı 
ilçesi bereketli toprakları, gelişmiş organize sanayisi ile hızla gelişen, 
kalkınma ve büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. 
Çerkezköy ve Kapaklı Organize Sanayi Bölgesinde toplam 350 
fabrika bulunmaktadır. İlçe etrafında yüksek dağlar ve vadiler yoktur. 
Genelde toprakları aşınmış tepelerden yarı ova özelliği gösteren plato 
görünümündedir. Yüzey şekilleri nedeni ile büyük akarsuları yoktur. 
İlçenin sahip olduğu toprakların büyük bir kısmı tarıma elverişli 
olduğu için karakteristik bitki örtüsünü belirleyecek geniş alanlar 
fazla yoktur. Buna rağmen zengin bir çeşitlilik gösterir. Odunsu bitki 
türlerinden ceviz, ıhlamur, meşe, karaçam, söğüt, kızılçam bu bitkilere 
örnek sayılabilir. Yıllık yağış miktarının az olması nedeni ile bitki 
örtüsü bakımından pek zengin değildir. Bozuk orman alanlarında 
ağaçlandırma çalışmaları hızla devam etmektedir.

 Büyükşehir Yasası kapsamında Tekirdağ ilinde, Çorlu 
ilçesinden ayrılarak Ergene ilçesi kurulmuştur. İlçe genellikle düzlük 
bir araziye sahip olup toprakları verimlidir. İlçe iç kesimlerde yer aldığı 
için karasal iklime sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve 
yağışlıdır. 
 Trakya’da en az yağış alan bölgedir. Ergene Çayı ilçeden 
geçmektedir. Bu çay Trakya’nın en büyük akarsuyu olan Meriç Nehri’nin 
bir kolu olmaktadır. Ergene Çayı Muratlı yakınlarında Çorlu Deresi ile 
birleşerek Uzunköprü ilçesi civarında Meriç Nehri’ne dökülür. Çorlu 
Deresi ise sanayi kirliliği nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Kum 
ve taş açısından da bölgenin en zengin yerinde bulunan Yulaflı Kum 
Ocakları ile Trakya Bölgesinin ihtiyacını karşılamaktadır.

  ERGENE  Tarım ve sanayiyi birleştiren yeni ilçe.

  KAPAKLI   Organize sanayinin şehri.

 Hayrabolu, Trakya’nın genel özelliği olan yoğun tarımsal 
üretime sahip olmasının yanında tarım makineleri piyasasında da 
bir yer edinmeyi başarmıştır. İki büyük firma ve birçok KOBİ (Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) tarımsal makine üretiminde dünya 
piyasasında yarışmaktadır. 
 Tarım makineleri sektörü, tarım sektöründen doğrudan 
etkilenmektedir. Tarımda devletin uyguladığı teşvikler ve destekler 
tarımın yanı sıra bu sektörün yönünü de belirlemektedir. İhracat yapan 
üreticiler bu konuda dış ticaret danışmanlığına ihtiyaç duymaktadır. 
Hayrabolu sakinlerinin büyük çoğunluğu tarım makineleri sektörüne 
ek olarak tarım ve hayvancılıktan gelir elde etmektedir.

   HAYRABOLU         Tarım ve tarım makineleri üretim merkezi.
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Hayvancılık ve gıda sanayisinde öncü bir şehir.               MALKARA

 Malkara, Osmanlı döneminde Yörüklerin yerleştirildiği ve 
Ahilik kültürünün kök saldığı, tarım ve hayvancılıkta verimli tarım 
alanları ile öncü olmuş bir yerleşim yeridir. Tarımsal üretimin 
yanında süt ve süt ürünleri, gıda sanayi ve tarım makineleri üretimi 
şehrin önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. 
 Topraklarının verimliliği Türkiye ortalamasının üstünde 
olması, söz konusu endüstrilerde önemli avantajlar sağlamaktadır. 
İlçede yer alan Organize Sanayi Bölgesi, gıda sanayinde 
uzmanlaşmıştır. Malkara, süt ve süt ürünleri üretiminde bölge 
içinde önemli söz sahibi yerlerden birisidir.

  Tarihi varlıkları ile sayfiye ve arkeoloji şehri        MARMARAEREĞLİSİ

Yolların kesiştiği yer                        MURATLI

 Marmaraereğlisi, Trakya Bölgesi’nin İstanbul sınırında yer 
alan bir yerleşim yeridir. Marmara Denizi’ndeki kirliliğin giderek 
artması, şehrin turizm potansiyelinin azalmasına neden olmuştur. 
Ancak Marmaraereğlisi’nde bulunan, Perinthos Antik Şehir 
kazılarının tamamlanması ile deniz turizminde yaşanan kaybın 
tarih turizminin getireceği artı değerle karşılanması mümkün 
olabilecektir. 
 Şehrin, İstanbul - Tekirdağ - Çanakkale yolu üzerinde 
bulunması hizmet sektörünün geliştirilmesiyle, Marmaraereğlisi 
İstanbul’dan önce uğranabilecek bir turizm durağıdır.

 Muratlı İstanbul, Avrupa ve Tekirdağ tren yolu üçgeninin 
merkezinde yer alması ile sanayi kuruluşlarının ilgisini çekmiş, 
verimli arazileri ile bölgedeki en köklü tarım ve hayvancılık 
üretimine ev sahipliği yapmış stratejik bir yerleşim yeridir. Son 
dönemde faal hale gelen Tekirdağ Limanı ile birlikte Muratlı’nın 
lojistik değeri daha da artmıştır. 
 Muratlı; tarım, sanayi ve lojistik konusunda merkez olma 
rolünü üstlenmiştir. Ayrıca ulaşımda bir geçiş noktası olan, tarım 
ve sanayi üretiminde önemli bir merkezdir.
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  SARAY   Ergene nehrinin doğduğu tarım şehri

 Trakya’nın en önemli yüzey su kaynaklarından 
biri olan Ergene Nehri, Saray ilçesi sınırları içindeki 
Istranca Dağları’nın güneyinden doğmaktadır. 
Ergene’nin temiz olarak aktığı tek bölgedir. Karaçam 
ormanları, Karadeniz’e açılan bir kapı olması ve verimli 
tarım arazileri ile orman ve tarım şehridir. Aynı zamanda 
Çerkezköy ve Çorlu’ya olan yakınlığı, şehirde bir miktar 
sanayinin oluşmasına neden olmuştur. 

 Saray ilçesi eski taş devrinden kalıntılar, 
koruma altında bulunan Kastro Bölgesi, yeşilin mavi ile 
buluştuğu sahil şeridi, Yıldız Dağları, karaçam ormanları 
ve diğer tarihi ve doğal güzellikleri ile ne yazık ki çok az 
ziyaretçi alan, çevre düzenlemeleri yapılmamış, henüz 
keşfedilmemiş bir turizm cennetidir. 

 ŞARKÖY  Denizin üzümle buluştuğu şehir.

 Şarköy mavi bayrağa sahip olan denizi, 
Mürefte’nin meşhur üzümleri ile turizm merkezi 
olmaya adaydır. Halen İstanbul’dan ve Trakya’nın 
içinden birçok yerli turisti çeken Şarköy’ün şu anki 
durumu potansiyelinin çok altındadır. Yamaç paraşütü 
yapılabilecek İstanbul’a en yakın ve uygun bir yer olarak 
öne çıkan Yeniköy-Uçmakdere mevkii, iyi bir turizm 
potansiyeli oluşturmaktadır. Şarköy aynı zamanda tarım 
ve hayvancılık konusunda da çevre yerleşimlerinden 
geri kalmamaktadır.

 İstanbul-Çanakkale yolu üzerindeki Şarköy’ün 
gelişimi, turizm-tarım-hayvancılık üçlüsünün akıllıca 
kullanılabilmesine bağlıdır. Ayrıca Şarköy’ün yamaç 
paraşütü, rüzgar sörfü ve yüzme dışında doğa yürüyüşleri 
için de uygun parkurlara sahip olması, turizm açısından 
da önemli bir avantaj oluşturmaktadır.
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   Türkiye’nin kalbinin attığı şehir                   İSTANBUL

 Türkiye’nin kalkınmasında en büyük paya sahip olan İstanbul’un çevresinde ülke için oldukça kritik 
öneme sahip şehirler yer alır. Türkiye’nin en gelişmiş ili olan İstanbul, coğrafi konumu ile dünyada her zaman 
bir adım öne çıkar. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği noktada yer alması nedeniyle tarih boyunca da birçok 
devletin ilgisini çekmiştir.

 Çanakkale Biga Yarımadası’nın kuzeybatısında, Çanakkale Boğazı’nın en dar yerinde ve Anadolu kıyısında 
bulunmaktadır. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlardan, tatlı meyilli sırtlardan ibarettir. Çok önemli bir geçit yeri olan 
Çanakkale Boğazı’nın bulunması önemli tarihî olaylara sahne olmuştur. Bu olaylarda boğaz, daima önemli rol 
oynadığından şehrin tarihi, boğazla birlikte gelişmiştir.

 Çanakkale Boğazı; Avrupa ve Asya’yı ayırır, Marmara ve Ege denizini birbirini bağlar. Çanakkale 
Savaşları’nın en kanlı muharebelerinin cereyan ettiği Gelibolu Yarımadası’nda; çok sayıda şehitlik, anıt ve mezarlık 
yer alır. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı ayrıca Troya, Assos gibi eski uygarlık merkezlerinin beşiği olan il, 
iç ve dış turizmde önemli bir yer tutmaktadır.

 Çanakkale ilinde, Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Hububat ekimi önemli yer tutar. Bu arada bağcılık, 
zeytin ve zeytinyağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık önemli geçim kaynaklarındandır.

Ş.3.7. TEKİRDAĞ’A KOMŞU ŞEHİRLER
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   Çanakkale geçilmez sözünün yedi düvele öğretildiği şehir             ÇANAKKALE
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 Kırklareli, Trakya illeri arasında doğal yapının en iyi korunduğu bir doğa cennetidir. Longoz ormanları, 
Istranca (Yıldız) Dağları, kirletilmemiş ve organik tarıma uygun tarım alanları; Trakya arısı, Karadeniz kıyısında 
bakir kıyıları, Kırklareli’nin eşsiz varlıklarının sadece bir kaçıdır. Demografik olarak Trakya ortalamasına benzer 
özellikler gösteren Kırklareli, iklim olarak Edirne ve Tekirdağ’dan ayrı olarak, Karadeniz iklimine yakın iklimi ve 
doğal kaynaklarının bolluğu ile önemli farklılıklar göstermektedir.

            Kırklareli doğal güzelliklerinin yanı sıra, Traklardan başlayıp Osmanlılara kadar, tarihin izlerini taşıyan 
önemli merkezlerden birisidir. Vize ilçe merkezinde hala kazı çalışmaları devam eden (meydanı, amfi tiyatrosu, 
sokakları ile Antik Şehir Efes kadar iddialı olmaya aday) antik şehir merkezi, Fatih’in yeni bir çağı başlatan 
İstanbul’u fethinin en önemli silahı, topların döküldüğü yer Demirköy, Türkiye’nin ikinci büyük mağarası 
Dupnisa ve etrafındaki antik kalıntılar Kırklareli’yi önemli bir tarihi ve kültürel merkez yapmaktadır. Aracınızın 
kendiliğinden küçük bir tepeyi aştığı Demirköy’ün manyetik tepesi, kuş izlemeciliğinin ve doğa fotoğrafçılığının 
yapılabileceği eşsiz alanları ve harika denizi ile Kırklareli, büyük bir turizm potansiyeli taşımaktadır.

  KIRKLARELİ   Ormanları ve Karadeniz plajlarıyla bir tarım şehri



 Edirne, tarihi ve kültürel varlıkları ile bir turizm şehri; geniş ve verimli tarım alanları ile de bir tarım 
şehridir. Tarıma dayalı gıda sanayisinin şehrin kalkınmasında önemli bir yeri vardır. 

 Edirne turizm konusunda önemli avantajlara sahiptir. Edirne, bölgede yerli ve yabancı turist çeken 
yerleşim yeridir. Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarına sahip, eski bir Osmanlı başkenti, dünyanın en eski 
spor organizasyonlardan birisi olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve saray mutfağından kalan yiyecekleri ile eşsiz bir 
turizm kentidir.

  Osmanlı Devletinin ikinci başkenti           EDİRNE

3. Ünite Şehrimi Tanıyorum
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4. 

ÜNİTE  

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR



ÜNİTE KONULARI
Ş.4.1. Tekirdağ’da Sosyo-Ekonomik Durum
Ş.4.2. Tekirdağ’da Turizm
Ş.4.3. Tekirdağ İlinde Yer Alan Antik Yerler
Ş.4.4. Tekirdağ’ın Tarihi ve Doğal Güzelliklerinin Turizme Katkısı

ÜNİTE KAZANIM ve AÇIKLAMALARI
Ş.4. ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
Ş.4.1. Şehrin gelişiminde etkili olan ekonomik unsurların önemini kavrar.
 Yaşadığı şehrin sanayi, ulaşım, ticaret, yer altı, yer üstü kaynakları, tarım, hayvancılık ve   
 ormancılık faaliyetlerinin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkisi açıklanır. Yaşadığı şehrin
 ekonomik gelişime açık alanları belirtilebilir.
Ş.4.2. Şehre özgü üretim alanlarını ve zanaatları tanır.
 Yaşadığı şehrin zanaatla ilgili unsurlarının araştırılması sağlanarak teknolojideki gelişimin  
 bunlar üzerindeki etkisi vurgulanır. Ayrıca zanaatların ekonomiye katkısı üzerinde durulmalıdır.
Ş.4.3. Yaşadığı şehrin turizme katkılarını fark eder.
 Şehrin tarihî, doğal, dinî, kültürel unsurlarıyla birlikte anıt eserler, millî parklar, ören yerleri,  
 müzeler, yaylalar, plajlar, rekreasyon alanları, tarihî ve doğal güzelliklerinin yanı sıra somut  
 olmayan kültürel mirasın önemi üzerinde durulur ve şehrin turizm potansiyelinin ülke   
 ekonomisine katkılarının tartışılması sağlanır.
Ş.4.4. Yaşadığı şehrin ulaşım ve iletişim imkânlarını araştırır.
 Ulaşımın şehre sağladığı faydalar ile kendi yaşantısı üzerindeki etkisini fark etmesi sağlanır. Acil   
 durumlarda ulaşılması gereken numaralar (Polis, İtfaiye, Sağlık vb.) tanıtılır.
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 Tekirdağ; verimli toprakları ile bölge sanayisine sağladığı hammadde katkısı, 
sahip olduğu dört adet Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ve Avrupa Serbest Bölgesi 
(ASB), ulaşım ve kaliteli işgücü imkânları, hızla gelişen sanayi yatırımlarıyla bütün 
sektörlerde ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
 Tekirdağ; bir bölgenin yatırım için tercih nedenleri olan doğal kaynaklar 
açısından sahip olduğu yüksek kömür, gaz ve yer altı suyu rezervi; pazar ve finans 
merkezi açısından bir dünya kenti olan İstanbul’a yakınlığı, ulaşım açısından halen 
faal olan hava ve deniz limanlarını sanayi bölgelerine ve Avrupa’ya bağlayan 
demiryolu, otoban ve duble yolları ile yatırımlar için cazip bir bölge olma özelliğini 
fazlasıyla taşımaktadır.  
 Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa Serbest Sanayi Bölgesi 
ile Çorlu-Çerkezköy bölgesinde yerleşen 1200’den fazla sanayi kuruluşu; teknik alt yapı, hammadde, yan 
sanayi vb. imkanlar sayesinde, bir sanayi merkezinin tüm özelliklerine sahiptir. Ayrıca Hayrabolu’da alt yapısı 
tamamlanmış ve Malkara’da ise faaliyete geçen Organize Sanayi Bölgeleri ekonomiye katkı sağlamaktadır. 
 Tekirdağ gelişim bileşenleri açısından dikkate değer bir düzeydedir. Yerli ve yabancı girişimciler 
ilimizin yatırım iklimini değerlendirdiklerinde diğer seçeneklere göre sahip olduğu avantajları açık bir biçimde 
göreceklerdir.
 

ULAŞIM
 Türkiye’nin en yoğun ithalat ve ihracatının yapıldığı İstanbul ile Avrupa arası bağlantı sağlayan 
D-100 ve D-110 karayolu ile TEM otoyolu il sınırları içerisinden geçmektedir. D-100 İpsala Sınır Kapısı ile 
Yunanistan’a, D-110 ve TEM otoyolu ile de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a ulaşılmaktadır. Tekirdağ-
İstanbul 136 km, Edirne 130 km, Kırklareli 118 km, Hayrabolu 52 km, Çorlu 42 km, Çerkezköy 62 km, 
Malkara 54 km, Yunanistan sınırı 125 km, Bulgaristan sınırı 150 km’dir.
        Tekirdağ ilinin Marmara Denizi’ne 135 km kıyısı olması ve çeşitli amaçlarla kullanılan birçok iskeleye 
sahip olması Tekirdağ ilinden yapılan deniz ticaretini artırmaktadır. 
 İstanbul ile Edirne-Kapıkule’yi birbirine bağlayan demiryolu, ilde sanayileşmenin yoğun olduğu 
Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinden geçmektedir.
 Tekirdağ Çorlu Uluslararası Havaalanı Çorlu’ya 15 km uzaklıkta faaliyet göstermektedir.

Ş.4.1. TEKİRDAĞ ÇALIŞIYOR
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Ş.4.1.1. TEKİRDAĞ İLİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU



ENERJİ
 Marmaraereğlisi’nde BOTAŞ’a (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) ait LNG (sıvı doğal gaz) 
terminali bulunmaktadır. Bu terminal 23 km uzaklıktaki ulusal boru hattına bağlanmaktadır.
 Doğalgaz, sanayide yoğun biçimde tüketilmektedir. Tekirdağ’da Marmaraereğlisi, Çerkezköy ve 
Çorlu’da olmak üzere doğalgazdan elektrik enerjisi üreten santraller faal durumdadır. Tekirdağ’da tüketilen 
elektrik enerjisinin %52,2’si sanayide kullanılmaktadır.  
 Tekirdağ’da çıkan doğalgaz büyük oranda sanayi üretiminde kullanılmaktadır.

SANAYİ ve TİCARET 
 Süleymanpaşa, Malkara, Çorlu, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde olmak üzere toplam 5 adet ticaret 
ve sanayi odası bulunmaktadır. Ayrıca ilde; Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çorlu ve Malkara ilçelerinde olmak üzere 
dört adet ticaret borsası mevcuttur.
 İlde sanayi kuruluşları ağırlıklı olarak Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bulunmaktadır. Sektörel ağırlık 
itibariyle en önde gelen sektör tekstil sektörüdür. Tekstili ağırlık sırasına göre, deri, gıda, makine-metal, metal 
eşya, tarım aletleri ve enerji sektörleri izlemektedir.
 İlde genellikle tekstil sanayi ürünleri, deri sanayi ürünleri, demir, ayçiçek yağı gibi ürünler ihracata 
konu olmaktadır. İthalat; başta tekstil makine ve yedek parçaları ile ham deri, tekstil ve deri sanayinde 
kullanılan kimyevi maddeler ve sanayi maddeleri ile yağlık ayçekirdeğini kapsamaktadır.

TARIM ve HAYVANCILIK
 Tekirdağ yüz ölçümüne göre ekili - dikili alanları en çok illerden biridir. Tarıma elverişli alanların 
oranı % 80’dir. Tekirdağ’da tarımsal üretimden çok çeşitli ve bol ürün alınmakla beraber buğday, ayçiçeği, 
soğan, karpuz, kiraz ve üzüm önceliklidir. Bu ürünlerin arasına, önceki yıllarda ekimi bolca yapılmakla birlikte 
son yıllarda ekim alanı oldukça azalan kuş yemini de katmak gerekir. Tekirdağ ilinde meyvecilik gelişmemiş 
olmakla beraber, ilde üretimi en fazla olan meyvelerden birisi kirazdır. 1960’lı yıllardan beri yapılagelen “Kiraz 
Eğlenceleri” ve bugün yapılan ‘Kiraz Festivali, kirazın yerinin Tekirdağ’da bir başka olduğunu göstermektedir. 
Üzüm üretimi ise Tekirdağ için olduğu kadar, Türkiye geneli için   de çok önemlidir.

4. Ünite Şehrim Çalışıyor
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 Marmara Denizi’ne 133 km kıyısı olan ve bu yüzden haklı olarak ‘Marmara’nın İncisi’ unvanıyla anılan 
Tekirdağ, sahip olduğu doğal güzellikleri ve barındırdığı kültürel varlıklarıyla turizm açısından göz ardı 
edilemeyecek avantajlara sahiptir. 

 Tekirdağ; Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi, Namık Kemal Evi, Osmanlı Dönemi’ne 
ait camileri, çeşmeleri, Karacakılavuz el dokumaları, Kiraz Festivali, Bağ bozumu ve Tepreş Şenlikleri, doğal 
plajları, doğa harikası Çamlıkoy’u (Kastro) ve diğerleri ile bir tarih ve turizm kentidir. 

         Özellikle yaz aylarında plajları ve eğlence yerleriyle bir eğlence merkezi olma yönünde hızla ilerleyen 
Kumbağ ile yeşil bağları, zeytin bahçeleri, sahilleri ve üzümleriyle ünlü Şarköy ve Marmara’nın Efes’i olarak 
anılan adeta bir açık hava müzesi görünümündeki antik ilçesi Marmaraereğlisi ve bağlı beldeleri önemli tatil 
merkezleridir. Yeme-içme, eğlence ve konaklama tesislerinin, yazlık konutların çok olması, bu yörelere turizm 
sezonu içerisinde hareket ve canlılık getirmektedir. 

 Dünya turizm sektörünün yeni turizm stratejisi olan “Eko turizm” kapsamında, ilin doğal yapısı ve 
mevcut potansiyeli de göz önüne alınarak, il sınırları içerisinde sportif turizm faaliyetlerinin uygulanmasına 
esas olmak üzere Kumbağ, Yeniköy, Uçmakdere ve Gaziköy arasındaki köy-orman yolu, gerekli düzenlemeler 
ile Trekking (Yürüyüş) parkur alanı olarak belirlenmiştir. Yine Uçmakdere ve Yeniköy arasında kalan saha 
yamaç paraşütçülüğüne çok uygun olup bu bölgede paraşüt atlayışları yapılmaktadır.

Ş.4.2.1 TEKİRDAĞ’DA TURİZM
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Şehrimiz Tekirdağ

Bisanthe (Bizante): Antik kaynaklarda ilk kez MÖ 
430 yılında adı geçen merkezin, son araştırmalara 
göre Barbaros Mahallesi’nde olduğu düşünülmektedir. 
Perinthos (Perintos) ya da diğer adıyla Herakleia 
(Herakliya): MÖ 600 civarında Samos kolonistler 
tarafından kurulduğu bilinen antik kent bugünkü 
Marmaraereğlisi ilçe merkezidir. 
Heraion Teichos (Herayon Teykos): Tarihçi Heredot 
tarafından Perinthos’un yakınlarında olduğu anlatılan 
antik kentin, yazılı kaynaklara göre Karaevli Mahallesi 
altında Çitlenbik Deresi’nin denizle birleştiği yerde 
olduğu ileri sürülmektedir. 
Ganos: Ksenopohon’da Trak (Odrys) Kralı Seuthes’in 
kıyıdaki kentlerinden biri olarak bahsedilen Ganos, 
Şarköy ilçesine bağlı bugünkü Gaziköy sınırları içinde 
yer almaktadır. 

Toronte: Apollon-Toronteos’a adanmış olduğu 
yazıttan anlaşılan bir adak taşına göre bu antik köy, 
Şarköy Tepeköy’de yer almaktadır. 
Apri: MS 46 yılında Roma imparatorları tarafından 
kurulan bir kent olan yerleşim yerinin kalıntıları 
Malkara ilçesinin Kermeyan Mahallesi’nin bulunduğu 
yerdedir. 
Barbaros (Banados): İyonyalılar tarafından MÖ 
VI. yy.da kurulduğu sanılan bu kıyı kenti, bugünkü 
Barbaros’un kuzeybatısındadır. 
Misinli: Çorlu ilçesine bağlı olan ve E-5 karayoluna 
çok yakın olan Misinli Mahallesi’nde kale kalıntıları 
ve burçlar bulunmaktadır. 
Beşiktepe: Merkez ilçeye bağlı Ahmedikli ve Hacıköy 
arasında beşiğe benzer bir tepe üzerinde bulunan 
kale kalıntıları, buranın eski bir yerleşim merkezi 
olduğunu göstermektedir. 
Güneşli: Saray ilçesinin 2 km kadar batısındadır. Eski 
bir yerleşim merkezidir. Burada çok sayıda tarihi eser 
bulunmuştur.
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ŞARKÖY UÇMAKDERE
 Eşsiz doğa güzelliklerine sahiptir. Deniz, balık, 
üzüm ve avlanma sahası açısından önemli bir yerleşim 
ünitesidir. Ayrıca yamaç paraşütüne elverişli yamaçlarıyla 
heyecan tutkunlarının uğrak yeridir. Büyük bir ustalıkla inşa 
edilen evlerin çoğunun altı taş, üstü ahşap olarak yapılmış, 
sokak araları arnavut kaldırımları ile döşenerek güzel bir 
görünüme kavuşturulmuştur.
 Çeşmelerden gür sular akmaktadır. Mübadeleden 
sonra köye yerleşen Türkler ipek böcekçiliği, bağcılık 
ve tütünle uğraşmışlardır. Günümüzde mahallemizin 
ekonomisi bağcılık, hayvancılık, keçi sütü ürünleri, pekmez, 
zeytin, zeytinyağı, organik bal üretimi, ıhlamur, ada çayı ve 
kekik gibi ürünlere dayalıdır. Eski ismi olan Avdın ve yeni 
ismindeki Uçmak kelimeleri cennet anlamına gelmektedir. 
İsmi kadar güzel olan bu mahalle ziyaretçilerini kendisine 
hayran bırakıyor. 

ŞARKÖY HOŞKÖY (HORA FENERİ)
 Hoşköy Rumca’da Hora olarak 
anılmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde bölgede 
büyük ölçüde Rum nüfus barındırmış, köyde 
1800’lerde 40 kadar doktor olduğu rivayet 
olmuştur. 
 Hoşköy Hora Feneri ile anılmaktadır. 
Fener, Osmanlı Sultanı Abdülmecit tarafından 
1861 yılında Fransızlara yaptırılmıştır.
             Tamamen demirden yapılmış olan fenerin 
yapımında hiç kaynak kullanılmamış, metaller 
cıvata ile tutturulmuştur. Yerden yüksekliği 20 
metre ve bir o kadar da temelinin bulunduğu 
söylenmektedir. 96 kristalden meydana gelen 
fener kendi ekseni etrafında dönerek görev 
yapar. Her tam dönüş 20 saniyede gerçekleşir ve 
bu sürede 4 kez çakar. 
 Hoşköy’ün arazileri oldukça küçüktür. 
Mahalle halkı geçimini genelde zeytin ve üzüm 
yetiştiriciliği ile sağlamaktadır. Bölgenin en 
büyük ve önemli balıkçı barınağı da Hoşköy’de 
bulunmakta olup burada her zaman taze balık 
bulma imkânı vardır. Bu bölgede eskiden 
tarihi manastırlar bulunduğu söylenmektedir. 
St. İoannis Theologos Manastırı Hoşköy’de 
bulunmaktadır.
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ŞARKÖY GAZİKÖY
 Gaziköy’de pek çok tarihi kalıntının yanında göze çarpan bazı eserler de vardır. Kiliseler, Gaziköy çeşme 
ve Koca çeşme yazıtları dikkat çeken tarihi eserlerdendir. Gaziköy yerleşim şekli bakımından üç bölümden 
oluşmaktadır.
 Denize paralel, Ganos Dağları’na dik ve ikisinin ortasında yer alan tepede bulunan evler, tarihi ve 
eşsiz doğal güzellikler içinde bulunan nadir bir yapıya sahiptir. Dört bir tarafından tarih fışkıran bu köyde, 
her bastığınız toprak ve taşın altında tarihin tozlu sayfalarına rastlamanız mümkündür. Bu durum Gaziköy’e 
“Tarihin Başkenti’’ ünvanını veriyor. Öyle ki mahallenin tamamı arkeolojik sit alanı olarak korunuyor. Köy 
meydanında bulunan eski bir çınar, adeta tarihin canlı bir şahidi olarak dimdik ayakta duruyor. Gaziköy eşsiz 
doğası, temiz havası ve tarihi güzellikleriyle akıllarda iz bırakıyor.
 Gaziköy’ün merkezini gezerken dükkânlarda adaçayı, ıhlamur, kuşburnu reçeli, tarhana, kuskus gibi 
yerel ürünlere rastlayacaksınız. Mısır Çarşısı’ndaki pek çok esnaf ürünlerini mahallemizden almaktadır. Bu 
ürünleri seviyorsanız, yerine gelmişken alabilirsiniz.

ŞARKÖY KİRAZLI
            Eski bir yerleşim yeri olan Kirazlı, doğal güzelliği yanında bereketli toprakları ile insanları cezbeden 
bir köydür. Köy halkı, 1924 yılında Selanik ilinin Kılkış kazasından gelmiştir. Köyün tarihi çok eskilere dayanır. 
 Köyün sokakları parke taşı döşelidir. Yazları dinlenmek için havası, suyu ve denizi çok güzeldir. Mahallenin 
kendine özgü yemekleri arasında kuskus, tarhana ve yufka bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi kirazı 
ile ünlü olan bu köy bölgenin ve hatta Türkiye’nin en kaliteli kirazının üretildiği yer olarak gösterilebilir. 
 Trakya yöresinde gelir amaçlı kiraz üretimi yapılan az sayıdaki köylerden biri de Kirazlı’dır. Kaliteli 
sofralık üzüm, zeytin, kiraz, mısır, kavun, karpuz, domates ve fasulye üretilmektedir.
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SARAY SAFAALAN
 Safaalan, Sultanlar Yolu üzerinde yer almaktadır. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın 1.Viyana seferinde kullandığı yol günümüzde bir 
trekking, doğa ve kültür yoludur. Sultanlar Yolu, Saray Küçükyoncalı 
üzerinden Safaalan’a ulaşmakta ve Binkılıç üzerinden devam 
etmektedir.
            Köyde hayvancılık yapılmaktadır. Manda yoğurdu, manda sütü 
bölgenin olmazsa olmazları arasındadır. İstanbul’a sınırı olan köyde 
bölgenin en büyük kiraz bahçesi bulunmaktadır. Arıcılığı gelişmiş 
olan mahallemizde orman içi mesire yerleri de vardır.

SARAY BAHÇEKÖY
 Tekirdağ’ın Karadeniz ile buluştuğu, doğal yaşamın sakinliğinin ve suskunluğun adresi olan Kastro’yu 
(Çamlıköy) bağrında barındırıyor. Mahalle sakinleri geçimlerini orman işçiliği, hayvancılık, arıcılık ve en 
önemlisi turizm ile sağlamaktadır. Kastro mevkiinde bulunan balık lokantaları görülmeye değerdir.
 Köyün eski adı Sultanbahçe’dir ve daha sonra Bahçeköy adını almıştır. Laladere piknik alanının 
gölünde ve köyde bulunan göllerde balık tutulup geçim sağlanmaktadır, ayrıca köyde alabalık çiftlikleri 
bulunmaktadır.

SARAY GÜNGÖRMEZ
          Güngörmez adını, etrafı gür ve yüksek ağaçlarla çevrili gün görmeyen bir su kaynağından almıştır. 
Bu kaynak köyün ortasında bulunmaktadır.
 Galata Deresi’nin yakınlarında arkeolojik ve doğal sit alanı Güngörmez Mağaraları yamaçlarında 
meşe, gürgen, yabani kızılcık ağaçları yer alır. Vadi yamacında bulunan doğal kaya sığınakları tarih öncesi 
çağlarda yerleşme yeri, tarih çağlarında anıt mezar olarak kullanılmıştır.
 Güngörmez Mağaraları etrafında yapacağınız doğa yürüyüşü sonrası üreticilerin bahçelerinde 
vereceğiniz molada yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.

4. Ünite Şehrim Çalışıyor

Şehrimiz Tekirdağ66



4. Ünite Şehrim Çalışıyor

Şehrimiz Tekirdağ 67

MALKARA ELMALI
 Mahalleden Ezberli, Kaynarca, Hamamkaya olmak üzere üç ayrı dere geçmekte ve Saroz Körfezi’ne 
dökülmektedir.
 Köyün şimdiki yerleşim yerine yakın bir tepe üzerinde kale varmış. Türkler, Rumeli’ye ilk geçtiklerinde 
burada Rumlar yaşıyormuş. Türkler Trakya’da ilerlerken bu kaleyi almışlar ve kale için devamlı ‘’Almalı, almalı, 
burayı mutlaka almalıyız.’’ diyorlarmış. Türklerin bu arzuları gerçekleşince kalenin yakınındaki köye Almalı 
adı verilmiştir. Ancak köyün adı daha sonra Elmalı olarak değiştirilmiştir.
 Köyün yakınında tarihi kalıntılar vardır. Bu kale kalıntılarının içinden çıkarılmış büyük bir küp caminin 
yanına konmuştur.
 Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Ekilen tarım ürünlerinin aralarında buğday, ayçiçeği, 
arpa ve çavdar önde gelenleridir.                     
 Küçükbaş hayvan olarak koyun, keçi beslenmektedir. Süt ve besi hayvancılığı gelişmiştir.            
 Doğa yürüyüşçülerinin uğrak noktalarındandır. Kuştepe ve Panayır tepe mevkilerinden Saroz Körfezi ve 
Çanakkale Boğazı izlenebilmektedir. Göl kralı mevkiinde her yıl mayıs ayının ikinci haftasında dallık şenlikleri 
düzenlenmektedir.

 MALKARA SARIPOLAT
 Köyün ekonomisi tarıma ve biraz da ormancılığa dayanır. Mayıs ayı içerisinde Hıdrellez şenlikleri 
düzenlenmektedir. Köyde pek çok çeşit yemek yapılmasına rağmen bazıları vardır ki Sarıpolat’la adeta 
özdeşleşmiştir. Akıtma, tarhana, yahni, bulgur pilavı, bulgur böreği, yoğurtlu çeşitleri, peynir helvası, köy 
ekmeği bunlardan bazılarıdır.
 Mahallede doğa sporları yapma olanağı vardır. Köyde geleneksel metotlarla yapılmış keçi peyniri, 
tereyağı ve benzeri ürünler bulabilirsiniz.



El Sanatları ve Hediyelik Eşya
 Tekirdağ’daki en yaygın el sanatları arasında, dokumacılık, sepet örücülüğü, saraçlık ve çarık yapımcılığı 
sayılabilir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde ildeki dokumacılığın XIV. yüzyılda gelen Yörüklerle başladığından 
bahseder. Kilim dokumacılığı günümüzde Karacakılavuz ve Ferhadanlı mahallelerinde sürdürülmektedir.
Karacakılavuz Dokumaları - Tekirdağ
 Karacakılavuz, Tekirdağ Süleymanpaşa’ya bağlı bir mahalledir ve bu mahalle ülkemizin önemli dokuma 
merkezlerinden  biridir. Yöreye ilk yerleşim, 1884 - 1885 yıllarında Bulgaristan’ın bazı köylerinde bulunan Türkler 
tarafından gerçekleşmiştir. Mahalleye yerleşen halk, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini temin etmiş, 
bunların yanı sıra evin çuval, beşik, heybe, yaygı gibi ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek 
ve ek gelir sağlamak amacıyla da atalarından öğrenmiş oldukları dokuma sanatını, geleneksel değerlere bağlı 
kalarak devam ettirmiştir. Yöre dokumaları meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan, düzen adı verilen, dört 
pedallı tezgahlarda ortaya konmaktadır. Meydana getirilen dokumaların en önemli özelliği mekikli dokuma 
tekniklerinden biri olan dimi ve kirkitli dokuma tekniklerinden cicim tekniğinin bir arada kullanılmasıyla 
yapılmasıdır. Dimi dokumalarının malzemesi, kolay elde edilebilir olmasından dolayı fabrikasyon yün ve pamuk 
ipler tercih edilmektedir. Genellikle canlı görünüme sahip olan dokumalarda kullanılan iplerin doğal ve anilin 
boyalarla renklendirildiği görülmektedir. Nazarlık, seccade, perde, minder yüzü, heybe, çanta, kıyafet olarak 
kullanılmak gibi amaçlarla yapılan Karacakılavuz dimi dokumaları, yatay, dikey, serpme, merkezi ve mihraplı 
olmak üzere beş farklı kompozisyon şemasında tasarlanmaktadır. Yöre dokumalarının kompozisyonlarını 
oluşturmak için kullanılan motiflerin, Anadolu’nun farklı yörelerinde meydana getirilen dokumalarda görülen 
motiflerle büyük benzerlik taşıdığı, yalnızca motiflerin isimlendirilmesinde farklılıklar olduğu gözlenmektedir. 
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Ş.4.4. TEKİRDAĞ’IN TARİHİ ve DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN TURİZME KATKISI
 Tarihi Yerler ve Müzeler
 Rüstem Paşa Külliyesi
 Külliyenin camii, hamam, bedesten, medrese ve kitaplık bölümü günümüzde de varlığını sürdürmektedir. 
Külliyenin vaktiyle kervansarayı ve imareti olduğu da çeşitli kaynaklarda yer almaktadır. 
 Rüstempaşa Külliyesi içinde en belirgin yeri tutan Rüstempaşa Camii, 1553 tarihinde Kanuni Sultan 
Süleyman’ın damadı Rüstem Paşa tarafından denize hakim bir tepe üzerinde Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
 Medresenin yanında yer alan hamam, orijinalinde kadınlar ve erkekler kısmı olmak üzere bir çifte 
hamam şeklinde üstü kubbeyle örtülü olarak yapılmıştır. Hamamın bugün sadece beden duvarları mevcuttur. 
Caminin batısında yer alan bedesten 6 kubbeli, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Taş ve tuğla karışımından 
inşa edilmiş olan ve son yıllarda onarılan bu yapı külliyenin cami ile birlikte sağlam olarak görülebilen 
kısımlarındandır. 
 Rüstempaşa Külliyesi’nden başka Osmanlı Dönemi’ne ait diğer önemli eserler arasında Orta Cami, 
Eski Cami, Hasan Efendi Cami, Mehmet Paşa Türbesi, Kırklar Türbesi, Sadi Baba Türbesi, Yalı Hamamı, İnecik 
Camisi ve Erenler Hamamı gibi birçok tarihi eserleri saymak mümkündür. 

Tekirdağ’ın	geçmişi	ile	ilgili	malzeme	ve	eserlerin	sergilendiği	3	tane	de	müze	bulunmaktadır:

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
 Müze binası 1927 yılında Vali Konağı olarak inşa edilmiştir. 1977 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
İl Özel İdaresinden satın alınan, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yapılarından olan kâgir yapı, daha sonra aslına 
uygun olarak restore edilerek müze haline getirilmiştir. Müzede, Tekirdağ ve civarında bulunmuş ve tarih 
öncesi çağlardan günümüze kadar gelen toplam 22.574 adet eser bulunmaktadır. Bu eserlerden 4.291’i 
arkeolojik eser, 16.374’ü sikke, 1909’u etnografik eserdir. Müze “Rakoczi Cad. No:1” deki binasında 1992 
yılında açılmıştır.
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 Rakoczi Müzesi
 1720-1803 yılları arasında 
Tekirdağ’da, Türk misafirperverlik ve 
dostluk anlayışının güzel bir örneğinin 
ortaya çıktığı görülmektedir. 18.yy. 
başlarında cereyan eden Macar 
Bağımsızlık Hareketi’nin önderi II. French 
Rakoczi ve taraftarlarının Avusturya ile 
yaptıkları savaşta yenilgiye uğramaları 
üzerine Padişah III. Ahmet, Rakoczi ve 
taraftarlarını topraklarına misafir olarak 
davet etmiş ve Tekirdağ’a yerleştirmiştir.  
 II. French Rakoczi 1735 yılından 
ölümüne kadar burada ikamet etmiştir. 
Rakoczi’nin ikamet ettiği bu Türk evi, 
1932 yılında Macaristan Hükümetince 
satın alınıp, aslına uygun restore edilerek 
müze haline getirilmiştir.



Namık Kemal Evi
     Büyük vatan şairi Namık 
Kemal’in 1840 yılında Tekirdağ’da 
doğduğu ev, yakın çevresindeki 
eski Tekirdağ evleri de örnek 
alınarak, hatırasına Tekirdağ İl 
Özel İdaresi ve Tekirdağ Namık 
Kemal Derneği tarafından 1993’te 
restore edilmiştir. Namık Kemal 
Evi, mutfağı, baş odası ve yatak 
odasını tanıtan etnografik eşyalar 
ile süslenmiştir. Ayrıca Namık 
Kemal hakkında yazılmış eserler 
de bu evde sergilenmektedir.
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Tarihi evler
 Tekirdağ’ın tarihi çok eskilere gitmektedir.Tekirdağ’da 
1357 yılından sonra Osmanlı Türk izleri görülmeye başlanmıştır. 
Bölgede Cumhuriyete kadar Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklar 
Türklerle birlikte yaşamaya devam etmişler ve onlardan kalan 
eserler de günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 
 Türk evlerinin, tabii ve sosyal çevrenin şartlarına, malzeme 
imkanlarına göre şekil değiştirdikleri, zaman içinde de türlü 
sanat akımlarına ayak uydurdukları görülmüştür. Rahat, ferah 
ve sağlıklı bir yaşama imkanı sağlayan, estetik açıdan üstün bir 
düzeye ulaşmış olan Türk evinin doğması Türklerin üstün sanat, 
yetenek ve yaratıcılıklarının sonucudur. Bu yansıma tabii olarak 
Tekirdağ’a ulaşmıştır. 
 Eski Tekirdağ evleri ilin eski yerleşim bölgesi olan 
Ertuğrul, Orta Cami, Eski Cami, Yavuz, Turgut, Zafer ve Gündoğdu 
mahallelerinin yanı sıra Malkara, Çorlu, Hayrabolu ilçelerinde 
de görülmektedir. Süleymanpaşa’da toplam 260 kadar tescilli ev 
vardır. Bunların büyük bir çoğunluğu ne yazık ki harabe halindedir. 
 Tekirdağ’da cami, medrese, bedesten, han, hamam ve 
çeşme gibi eserler hep taştan yapılmıştır. Eski Tekirdağ evlerinin 
ise büyük çoğunluğu ahşap olup kâgir evler de vardır. 
 XVII. Yüzyılda Tekirdağ, bağ-bahçe ve gülistan bayırlar 
eteğinde bir şehirdir. Bu yüzyılda saray biçiminde 11 konak ve yüze 
yakın konak yavrusu büyük evin mevcut olduğu görülmektedir. 
 Bugünkü sahil ve sahil yolu deniz idi. Deniz, sahil yolunun 
şehir tarafındaki büyük kâgir evlere dayanırdı. 
 1927 yılından önce şehrin cadde ve sokakları dar olup 
cadde ve sokak başlarında fenerler içerisinde numaralı teneke 
gaz lambaları yanardı. Sokakları arnavut kaldırımıydı. Şehirdeki 
evler, yangınlar sebebiyle tarihi özelliğini yitirerek bugünkü halini 
almıştır. Bugünkü Muratlı Caddesi’nin başı 1927 yılında yapılan 
kamulaştırma sonucu açılmıştır. İlk su şebekesi de ondan sonra 
yapılmaya başlanmıştır.
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 Eski Tekirdağ evleri, yükseklikleri, mimari özellikleriyle uyumlu, çevreye ve birbirine saygılı, yan yana 
ve destek olarak bir bütünlük oluşturmaktadır. Evlerin yola, güneşe ve güzel manzaraya doğru açık cephesi 
bulunur. Eski kent dokusu içinde yer alan konutların tümünde, planlama veya sokak konut ilişkisi yönünden 
ortak bir niteliğe rastlamak mümkündür. 
 Ertuğrul Mahallesi’nde denize boyunca uzanan caddeler ve bunları denize doğru dik olarak kesen 
sokaklar vardır. Burada deniz rüzgarlarının iç mahallere kadar girmesi amaçlanmıştır. 
 Eski Tekirdağ evlerinde, Türk aile geleneğinin etkileri görülür. Bunun en önemli örneği, büyük evlerin 
mekan olarak haremlik ve selamlık diye ayrılmasıdır. 
 Büyük ailelerin bir arada yaşama geleneği nedeniyle iki üç kuşak bir arada otururdu. Evler de bu 
ihtiyaca göre düzenlenmiştir. 
 Kışlık yiyeceklerin hazırlanarak saklanması ve diğer ihtiyaçlar için de kiler ve benzeri odalar yapılmıştır. 
Buraları yaşama alanı olarak da kullanılırdı. Bazen ailelerin ihtiyaçlarına göre hayvanlar için barınak olarak 
kullanılmıştır. 
 Evlerin büyüklüğü ve süslemesi ailenin ekonomik gücüne göre inşa edilmiştir. Varlıklı kimseler evin iç 
ve dış yüzünü yağlı boya ile boyatmışlardır. 
 Eski Tekirdağ halkının zevk sahibi olduğu görülmektedir. Halkın bu özelliğini evlerin cephesindeki 
tahta süsler yansıtmaktadır. Akşamları büyük havuzlu ve her cins çiçekli bahçelerde yapılan düğünler ve 
hamamlardaki eğlenceler sosyal hayatın bir parçasıdır.
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 Tekirdağ Hükümet Konağı
 Binanın ön kısmı; Hicri 1328 (1912-1913) de Mutasarrıf Selanikli Hüsnü Bey tarafından, 
arka kısmı ve önündeki beton bahçe 1934 yılında Vali Haşim İŞCAN tarafından yaptırılmıştır. 
Binanın arka bahçesi ve arka kısımdaki 3.kat ise 1946 yılında Vali Ferit NOMER tarafından ilave ettirilmiştir. 
 Hükümet Konağının mevcut tapusu Maliye hazinesi üzerine olup, tapu kütüğündeki kaydı; 
müştemilatıyla beraber bahçeli kâgir Hükümet Konağı olarak Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi’ndedir.

ANITLAR
Kurtuluş Anıtı: Zamanın Vilayet Yazı İşleri Müdürü Niyazi Tayyip Bey tarafından yapılan anıt, şehrin düşman 
işgalinden kurtuluşunun ve Ulu Önder Atatürk’e minnettarlığını belirtmek amacıyla hükümet konağının 
önündeki havuzun başına dikilmiş, sonra Harf Devrimi nedeniyle önce Gazhane’deki taşlar arasına sonra 
Rüstem Paşa Camii’nin avlusuna kaldırılmıştır. Son olarak müze müdürlüğü’nce koruma altına alınmıştır.
Hürriyet Abidesi: Hürriyetin ilânı nedeniyle yapılmış bir anıt çeşmedir. Eski belediye binası bahçesindedir.
Şehitler Anıt Çeşmesi: Şehrin Türkler tarafından fethi sırasında şehit düşenlerin anısına, 1949 yılında 
Belediye tarafından yaptırılmış anıt çeşme olup arkasında kabir mevcuttur.
Namık Kemal Anıtı: Vatan Şairi Namık Kemal’in doğduğu evin yıkılması üzerine, doğum yerini simgeleyen 
anıttır. 1908 yılında Edirne - Tekfurdağ’ı Milletvekili Mehmet Şeref AYKUT tarafından yaptırılmıştır.
Atatürk Heykeli: Hükümet Konağı’nın önüne dikilmiş mermer bir heykeldir. Atatürk’ü gerçek ölçülerinde başı 
açık, redingotlu ve normal duruşlu göstermektedir. Heykeltıraş Kenan Ali’nin eseridir. Yüzü güneye dönüktür. 
Yine mermer olan kaidesinde Gençliğe Hitabesi bulunmaktadır.
Namık Kemal Heykeli: Tekirdağ’da doğan, vatan, ulus, özgürlük, insanlık gibi yüksek kavramlara kendini 
adayan Namık Kemal’in heykeli, heykeltıraş Nusret Suman’a yaptırılmıştır.
Harf İnkılabı Anıtı: Cumhuriyetimizin 50. yılında 26 Ekim 1973 tarihinde açılmıştır. Başöğretmen Atatürk’ün 
Harf Devrimi’ni ve Tekirdağ’a bu amaçla gelişlerini sembolize etmektedir. Tekirdağ sahilinde bulunmaktadır.
Şehit Öğretmenler Anıtı: Terör örgütleri tarafından şehit edilen öğretmenlerin anısına 1998 yılında dikilen 
bir anıt olup Tekirdağ’a İstanbul yönünden girişte sağda yeşil alan üzerinde bulunmaktadır. Anıt yüzeyinde 
ellerinde meşale bulunan kadın ve erkek öğretmen ile şehit öğretmenlerin isimleri yer almaktadır.
Atatürk Anıtı: Atatürk 3 Haziran 1936 tarihinde Muratlı ilçesinde yapılan göçmen evlerini görmek üzere 
Muratlı’ya gelmiş ve bir göçmen evine konuk olmuştur. Buna istinaden o evin bahçesinde bir anıt yapılmıştır. 
Anıtın üzerinde şöyle yazılmaktadır. 

 Ey	bahtlı	göçmen
	 Unutma	üç	Haziranı
	 Yurdun	en	büyük	insanı
	 Konuk	oldu	evinize
	 Sevgi	sundu	hepimize

   3.6.1936 N.T.ÜLKÜ 
Harf İnkılabı Anıtı Namık Kemal Anıtı Şehit Öğretmenler Anıtı
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CAMİLER ve KÜLLİYELER
 Tekirdağ’ın Türkler tarafından fethinden sonra ( 1357 ) gerek 
merkez ilçe Süleymanpaşa’da gerekse de diğer ilçelerde Osmanlı 
mimarı tarzında camiler ve külliyeler yaptırılmıştır. Bu camiler 
yapı özellikleri bakımından farklıdır. Tek kubbeli camilerin yanında 
külliyeler de bulunmaktadır.

TÜRBELER
 Malkara’da Fatih’in ünlü komutanlarından Turhan Oğlu Ömer 
Bey’in türbesi, Hayrabolu’da Kanuni’nin deve kolları komutanı ve 
çağının büyük şairi, Melâmi pirlerinden Ahmed-i Serban’ın türbesi, 
16. yüzyılın tanınmış Türk bilgin ve şeyhlerinden olan Vizeli Bihişti 
Ramazan Efendi’nin kabri Çorlu’da bulunmaktadır.

ÇEŞMELER
 Tekirdağ şehri bol miktarda akan sulara sahip idi. Bu sular 
halkın istifadesine sunularak, caddeleri, meydanları ve cami avlularını 
süsleyen çeşmeler ve şadırvanlar yapılmıştır. 
 Bugün Süleymanpaşa ilçe merkezinde; 

Sahil Şadırvanı, 
Meydan Şadırvanı, 
Çiftlikönü Meydan Şadırvanı ile birlikte İskele Çeşmesi, 
Şehitler Anıt Çeşmesi, 
Şabanoğlu Çeşmesi, 
Hacı Çeşmesi, 
Kadı Çeşmesi, 
Sururi Ağa Çeşmesi, 
Meydan Çeşmesi, 
Rakoczi Çeşmesi, 
Solak Çeşme, 
Tavanlı Çeşme, 
Yusuf Ağa Çeşmesi, 
Kuru Çeşme bulunmaktadır. 

 İlçe merkezlerinde de bazıları şunlardır: 

Çorlu’da; Fatih Çeşmesi, Hastane Çeşmesi, Çoban Çeşmesi, Kumlu 
Çeşme, Aşk Çeşmesi, Tavanlı Çeşme. 
Şarköy’de; Kuru Çeşme, Camii Kebir Çeşmesi.
Malkara’da; Mermer Çeşme, Hüsrev Kethüda Çeşmesi, Baş Çeşme, 
Kabil Çeşme, Zülfükâr Ağa Çeşmesi, Künk Çeşmesi.

Gazi Ömer Bey Camii ve Türbesi
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KÖPRÜLER
 Tekirdağ’da Osmanlı Devleti’nden zamanımıza kadar ermiş birçok köprü görülebilir. Bunların başlıcaları 
şunlardır. 

Naip I. Köprüsü, 
Naip II. Köprüsü, 
İnecik Köprüsü, 
Çorlu I. Ergene Köprüsü, 
Çorlu II. Ergene Köprüsü, 
Yenice Köprüsü (Malkara), 
Hacılar Köprüsü (Hayrabolu), 
Muratlı Köprüsü (Muratlı)
Taş Köprü (Çorlu)

HAMAMLAR
Yalı Hamamı: Yaptıranı ve yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak 1944’te belediye tarafından satın alınarak 
tamir ettirilmiştir. Kadın ve erkek tarafları 4’er kurnalı bir hamamdır. İki büyük kubbesi vardır. 

İnecik Erenler Hamamı: Tekirdağ Malkara yolu üzerindeki İnecik Mahallesi’ndedir. Tarihi hakkında kesin 
bilgiler mevcut olmamakla birlikte tarihi çok eskilere dayanır. Köy tüzel kişiliğince çalıştırılan hamam, yapılan 
onarımlarla birçok tarihi özelliğini kaybetmekle beraber halen kullanılır durumdadır. 

Ayaz Paşa Hamamı: Saray ilçesinde Sadrazam Ayaz Mehmet Paşa’nın yaptırdığı külliyenin hamamıdır. 
(1536-1539) Ayaz Paşa Camii’nin yanında yer alır. 

 Bu hamamların yanında Tekirdağ’da Eski Hamam, Orta Hamam, Paşa Hamamı, Malkara’da Turhan 
Bey tarafından yaptırıldığı bilinen Çifte Hamam ve yine Eski Hamam ya tamamen ya da kısmen tahrip olmuş 
tarihi hamamlardır.

KALELER
 Tekirdağ, Hayrabolu, Malkara ve Beşiktepe’de bulunan kale duvarlarına toprak altında yer yer 
rastlanmaktadır. Marmaraereğlisi, Çorlu ve Barbaros kalelerinin kalıntıları görülebilir. Bu kalelerin kesin 
sınırları ve büyüklükleri belli değildir. Semetli ve Dağyenicesi arasındaki kale tepesinde, Çimendere ve Gözsüz 
köylerine yakın iki tepe üzerinde de kale kalıntıları vardır. Koru dağlarında mevcut iki kale kalıntısının hayli 
yüksek duvarları orman içinde görülmektedir. 

Çorlu Kalesi
Elmalı ve Yenidibek Kaleleri:
Karacahalil Kalesi: 
Kermeyan Kalesi: 

Karacahalil Kalesi

Yenice Köprüsü

Çorlu Köprüsü Hayrabolu Hacılar Köprüsü

Hayrabolu Yörgüç Köprüsü Çorlu Kırgız Köprüsü

Çorlu Kalesi
Kermeyan Kalesi Elmalı Kalesi
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TÜMÜLÜSLER 
           Trakya’da çeşitli yüksekliklerde arazi üzerinde görülen anıt mezar tepeleridir. Trakya’da en erken 
tümülüse (eski uygarlıklardan kalma tepe mezar) Kırklareli Taşlıcabayır Tümülüsü’nde rastlanmıştır. (M.Ö. 
1200) Anadolu’da en erken tümülüsler Frig Tümülüsleri’dir. (M.Ö. 8-7 yy.) Tümülüs geleneği Hıristiyanlığın 
kabulüne kadar devam etmiş olup en yeni örnekleri M.S. 3. yy’la tarihlenmektedir. 
Gömülen kişilerin ekonomik yapılarına uygun olarak tümülüs yükseklikleri 
değişmektedir. Tümülüslere Tekirdağ’da oldukça sık rastlanmaktadır. Henüz fazla 
kazı yapılmış değildir. 

Başlıcaları: 
Süleymanpaşa; Karaevli Harekattepe, Naip, Işıklar, Kaşıkçı, Hacıköy, 
Çorlu’nun; Sarılar, Çeşmeli, 
Marmaraereğlisi’nin Merkez ve Aytepe, 
Hayrabolu’nun; Kabahöyük, Delibedir, Hacıllı, Kadriye, 
Malkara’nın; Kermeyan, Gözsüz, Müstecep, Kavakçeşme 
Muratlı’nın; İnanlı Tümülüsleridir.
Bunlardan Naip, Karaevli Harekattepe ve Hayrabolu Hacıllı tümülüslerinde kazılar 
yapılmıştır. 

Naip Tümülüsü: Naip köyünün Çanakçı Ovası’nda doğal bir sırt üzerinde yaklaşık 
17 m yüksekliğinde 90 m çapında bir tümülüstür. 1984 yılında kazısı yapılmıştır. 
Tümülüsün içinde bir dramos, dramostan sonra merdivenle ulaşılan bir mezar odası 
bulunmaktadır. Mezar odasında mermerden bir ölü yatağı, bir ziyafet masası, iki adet 
de sehpa bulunmaktadır. Küçük buluntular arasında gümüş kaseler, gümüş kepçe, 
gümüş süzgeç, bronz kandil, bronz kandil ayağı, bronz kalkan, bronz at koşumları, 
altın düğmeler yer almaktadır. Gömülen kişinin mezar yatağı üzerindeki kemikleri 
bulunamadığından kişinin kimliği konusunda buluntular üzerindeki araştırmalar 
sonuç vermemektedir. Mezar İ.Ö. 350 yılına tarihlenmektedir. 
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ÜNİTE KONULARI
Ş.5.1. Üç Kemaller Diyarı
Ş.5. 2. Tekirdağ Dil Özellikleri
Ş.5. 3. Tekirdağ Türküleri
Ş.5. 4. Tekirdağ’da Bilmece Sorma Geleneği
Ş.5. 5. Tekirdağ’da Ninni Söyleme Geleneği
Ş.5. 6. Zamanda Kısa Bir Yolculuk
Ş.5. 7. Bayramlar, Törenler, Kutlamalar
Ş.5. 8. Tekirdağ’da Bereket Müjdecisi Bir Gün: Hıdırellez
Ş.5. 9. Şehrimizin Halk Oyunları ve Seyirlik Oyunlar
Ş.5. 10. Karacanın Kılavuzluğunda Bir Şirin Belde: Karacakılavuz

ÜNİTE KAZANIM ve AÇIKLAMALARI
Ş.5. ŞEHRİMDE BEN
Ş.5.1. Yaşadığı şehrin kültür ve sanat imkânlarını bilir.
 Kütüphaneler, tarihî ve turistik mekânlar, bilim, eğitim ve sanat merkezleri, sanat galerileri,  
 sinemalar, tiyatrolar, sanat etkinlikleri ve şenlikler (festivaller ve fuarlar) hakkında bilgi verilir.
Ş.5.2. Yaşadığı şehrin tarihî ve kültürel mekânlarını inceler.
 Şehre kimlik kazandıran eserler tanıtılır. Bu eserlerin şehre kimlik kazandırmadaki rolü   
üzerinde durulurken tarihçesinin de araştırılması sağlanır.
Ş.5.3. Şehrin yetiştirdiği tarihî şahsiyetleri, sanat, edebiyat, müzik, spor ve bilim insanlarını tanır. 
Ş.5.4. Yaşadığı şehrin somut olmayan kültür varlıklarını keşfeder.
 Halk oyunları, geleneksel giyim kuşam, yemekler, el sanatları hakkında bilgi verilir. Masal,  
 destan, efsane, türkü, mani, deyiş ve ninni gibi sözlü edebiyat türleri konusunda da   
 araştırma yapılması sağlanır. Yöresel çocuk oyunları üzerinde de durulur.
Ş.5.5. Yaşadığı şehre özgü dil özelliklerini fark eder.
 Şehre/yöreye ait ağız, deyiş ve özgün söz varlığı hakkında farkındalık oluşturulur.
Ş.5.6. Yaşadığı şehre özgü yerel yayıncılığın zaman içerisindeki gelişimini ve bu günkü durumunu   
 araştırır.
 Yaşadığı yerdeki yerel medya tanıtılırken yaş grubunun özellikleri ile millî ve manevi   
 değerler gözetilmelidir.
Ş.5.7. Yaşadığı şehre özgü müzik kültürünü tanır. Ş.5.8. Yaşadığı şehrin önemli  günlerini bilir.
 Sanat etkinlikleri, festivaller ve kurtuluş günleri gibi önemli günler vurgulanır.
Ş.5.9. Yaşadığı şehrin çocuk ve gençlere sağladığı hizmetleri araştırır.
 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, üniversiteler, özel eğitim hizmetleri, çocuklara uygun  
 eğlence alanları, spor kulüpleri ve faaliyetleri, kütüphane ve araştırma merkezleri   
 üzerinde durulur.
Ş.5.10. Yaşadığı şehirdeki geleneksel ve güncel spor imkânlarını ve faaliyetlerini araştırır.
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 Tekirdağ denilince, şiir ve edebiyat denilince, kültür ve vatan denilince Tekirdağ’da akla ilk gelen 
kişidir Namık Kemal. Vatan şairi olarak bilinen Namık Kemal, 21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya 
geldi. Babası Mustafa Asım Bey, annesi Fatma Zehra Hanım’dır. Namık Kemal, ülkeyi baştan sona dolaşan, 
sanat ve fikir açısından insanları uyandıran, vatana millete bağlı aydın insanlar yetiştirmeye kendini adamış 
birisidir. Vatan, millet, hürriyet ve istiklal gibi kavramları edebiyatımıza sokan bir fikir önderidir. Hem şiir hem 
de düzyazı türünde eserler vermiştir. Bugün de şehrimizin sembol ismi olarak bilinmektedir.
 Edebiyatımıza ölümsüz eserler bırakan Yahya Kemal BEYATLI, üçüncü Kemal olarak Balkanlar’da 
Üsküp şehrinde doğdu. Yahya Kemal’in şehrimiz ile olan bağı; 1935 ve 1939 tarihlerinde iki dönem Tekirdağ 
milletvekilliği yapmasından ileri gelir. Ayrıca Tekirdağ’a ilgisini ve bağlılığını şiirlerinde ifade etmiştir. “Yol 
Düşüncesi” şiirinde şehrimizden “Fetihler ufku Tekirdağ” olarak bahsetmesi bunun örneğidir.
 Mustafa Kemal, Namık Kemal ve Yahya Kemal isimleri Tekirdağ şehri ile bu şekilde bütünleşir. 
Şehrimizin “Üç Kemaller Diyarı” olarak anılmasını sağlar.

Ş.5.1. ÜÇ KEMALLER DİYARI
 Şehrimiz Tekirdağ; “Üç Kemaller Diyarı” olarak tanınmakta ve bilinmektedir. Kemal isminde birleşen 
bu üç büyük insanın silinmez izlerini şehrimizde görmek mümkündür. Mustafa Kemal ATATÜRK, Namık Kemal 
ve Yahya Kemal BEYATLI Tekirdağ’ın  “Üç Kemaller Diyarı” olarak tanınmasını sağlayan büyük isimlerdir.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, ilk kez  Birinci Dünya Savaşı yıllarında 19.Fırka’nın 
kuruluşu için 2 Şubat 1915 günü Tekirdağ’a gelmiştir. Harf İnkılabı ile ilgili ilk gezisini de 23 Ağustos 1928’de 
Tekirdağ’a yapmış, kara tahta başına geçerek yeni harfleri tanıtmıştır. Atatürk’ün Tekirdağ’a son gelişi ise 
Büyük Trakya Manevraları kapsamında olmuştur. Atatürk’ün 17 Ağustos 1937 tarihindeki bu askeri ziyareti 
Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine olmuştur.
 Ayrıca Atatürk 3 Haziran 1936 tarihinde Muratlı ilçesinde yapılan göçmen evlerini görmek üzere 
Muratlı’ya gelmiş ve bir göçmen evine konuk olmuştur. Buna istinaden o evin bahçesinde bir anıt yapılmıştır. 
Anıtın üzerinde şöyle yazmaktadır.

5. ÜNİTE ŞEHRİMDE BEN

Ey	bahtlı	göçmen
Unutma	üç	Haziranı
Yurdun	en	büyük	insanı
Konuk	oldu	evinize
Sevgi	sundu	hepimize
                3.6.1936 N. T.ÜLKÜ
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 Tekirdağ yerel ağzı, Doğu Trakya ağızları grubundandır. Batı Trakya göçlerinin yerel ağız üzerine 
belirgin etkileri olmuştur.
 Yerel ağzın temel özelliklerinin başlıcaları şunlardır:

 Tekirdağ ağzında bilinen ünlüler yanında “a” ile “e” arası bir “â” ünlüsü türemiştir. Kullanımı 
kurallaşmamış olan bu ünlünün daha çok seslenme ünlemlerinde ya da “ ken” zarf fiili,ünlü uyumuna girme 
eğilimi gösterdiğinde kullanıldığı görülür. Bunun yanında yerel ağızda “o” ile “u” arası bir sese de rastlanır. 
Belirli olarak bonla (bunlar), borda( burada), borya (buraya) sözcüklerinin söylenişinde görülür. Arapça kökenli 
sözcüklerde “a” ve “ayın” sesinin kaynaşmasıyla uzun a sesinin türediği görülür. Sat (saat), sa’det (saadet) vb. 
Bundan başka “Ğ” ünsüzünün kaynaşması ya da düşmesi sonucu,  öndeki ünlü uzar. Da(dağ),Ya(yağ) vb.

 “H” sesi genellikle düşerek önündeki ünlünün uzamasına neden olur. Alla (Allah), kave (kahve), ava 
(hava) gibi. Son sesteki “y” sesi, kaynaşmayla önündeki ünlüyü uzatır. Şe (şey), sirek (seyrek) gibi. “Y” sesinin 
iki ünlü arasına da kaynaşmaya uğrayarak kendinden önceki ünlüyü uzatması görülür. Bura(buraya),ara 
(araya), sağya doğru (sağa doğru), Tekirdağya (Tekirdağ’a) gibi.

 Doğu Trakya ağzında ünlü uyumu genellikle düzenlidir. “-ki” eki uyuma girmez; “-iken” ekiyse uyuma 
girme eğilimi göstermektedir. Öte yandan yazı dilinde genellikle uyum dışı kalan “-yor” eki bu ağızda kaynaşarak 
çeşitli biçimler almaktadır. Trakya ağzında ğ,h,r,v,y ünsüzlerinin zayıf olarak söylendiği saptanmıştır. Bu 
ünsüzlerin zayıf söylenmesine, sözcükler yanında çokluk ve geniş zaman eklerinde de sıkça rastlanır.

 Yöreden derlenmiş birkaç yerel sözcük: Aksıvata (alış-veriş), aklık (pudra), Balkan (dağlık), cunga 
(bardak), yarka (piliç), ziykir (yüzük), kızan (çocuk).

https://tekirdag.ktb.gov.tr/TR-235492/dil.html

Ş.5.2. TEKİRDAĞ’IN DİL ÖZELLİKLERİ
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 Tekirdağ halk müziği, Trakya Bölgesi 
özellikleri taşır. Çevre illerde çalınıp söylenen 
türküler burada da bilinir. Karşılama havaları, 
gelin alma, kına havaları, ağıtlar, maniler, harman-
hasat havaları, gelin çıkarma, kına vurma, gelin 
dolaştırma ezgileri, güreş havaları Balkanlarla 
ortak özellikler taşır.
 Yörede en ağırından en hızlısına kadar 
ezgi söylenir. Yörenin ünlü türküleri: Bahçalarda 
Börülce, Attım Şalım Boynuna, İnce Giyerim İnce, 
Duman da Bastı Dağlara, Yeni Odanın Camları, 
Bağa Girdim Bağ Budanmış, Keklik, Gayda, 
Selanik, Al Duvaklı, Cevriye, Gideriz Biz ikimiz. 
Türkülerimizin birçoğu köy düğünlerinde türkülere 
eşlik edenlerce zamanla oyunlaştırılmıştır.

Arda Boylarında
	 Öyküsü:	 Tekirdağ’ın	 Kayı	 köyünden	 genç	
bir	kız	ve	bu	kızın	bir	 sevgilisi	vardır.	Fakat	kızın	
ailesi	 istemeye	 geldiklerinde	 kızlarını	 bu	 gence	
vermezler.	Aynı	köyden	başka	bir	genç	ile	kızlarını	
evlendirmeye	 karar	 verirler.	 Düğün	 günü	 gelip	
çatar	 ve	 kına	 gecesi	 geline	 kına	 yakılır.	 Gelin	 bu	
evliliğe	 karşı	 olduğu	 için	 ertesi	 gün	 sabaha	 karşı	
herkes	 uykuda	 iken	 kendisini	 denize	 atar.	 Halk	
arasında	 genç	 kızın	 arkasından	 sevgilisinin	 de	
kendisini	öldürdüğü	söylenmektedir.

	 ARDA	BOYLARINDA
	 Arda	boylarında	kırmızı	erik
	 Halime’nin	ardında	on	yedi	belik
	 Ah	anneciğim,	ah	anneciğim	yaktın	ya	beni
	 Bu	genç	yaşta	denizlere	attın	ya	beni.
	 Arda	boylarında	sarı	karınca,
	 Ah	nereye	gideyim	sabah	olunca,
	 Yakın	ingeler	yakın	kınamı	yakın.
	 Yarın	halay	boş	dönecek	seyrine	bakın.
	 Ah	anneciğim,	ah	anneciğim	yaktın	ya	beni,
	 Bu	genç	yaşta	denizlere	attın	ya	beni.
	 Arda	boylarına	ben	kendim	gittim
	 Dalgalar	vurdukça	can	teslim	ettim.
	 Ah	anneciğim,	ah	anneciğim	yaktın	ya	beni
	 Bu	genç	yaşta	denizlere	attın	ya	beni

İNCE GİYERİM İNCE
İnce giyerim ince
Pembe yakışır gence
İnsan bir hoş oluyor
Sevdiğini görünce
Of sen yana ben cama
İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana
Derelerin çakılı
Kimden aldın akılı
Döne döne oynuyor
Ağbeyimin çakırı
Of sen yana ben cama
İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana
Dereler çakıl taşlı
Ördekler yeşil başlı
Benim sevdiğim dilber
Al yanak kalem kaşlı
Of sen yana ben cama
İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana
	 Derleme:	Muzaffer	SARISÖZEN

Ş.5.3. TEKİRDAĞ TÜRKÜLERİ
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Ş.5.4. TEKİRDAĞ’DA BİLMECE SORMA GELENEĞİ
 Tekirdağ’da bilmeceler; kızlar, kadınlar ve erkekler arasında kış 
gecelerinde, akşam sohbetlerinde, çeşitli eğlence toplantılarında, evlenme, 
sünnet törenlerinde bulgur çekme, yufka açma, salça yapma, hasat zamanı 
imece ve arkadaş toplantılarında sorulmaktadır. 
 Bilmeceler genellikle boş zamanlarda, neşeli ortamlarda sorulur. 
Toplantılarda bilmeceleri büyükler sorar, küçükler cevaplar. Bilmece sorma için 
özel bir toplantı yapılmaz. Tekirdağ’da bilmece soranlara özel bir ad verilmez. 
Şehirlerde bilmece sorma eskiye oranla azalmıştır. Köylerde azalmakla birlikte 
sürmektedir. 

1. Biri yer de doymaz,
    Biri hiç yerinde durmaz
    Biri almadan kalkmaz 

2. Gide  gide gittim
    Altın suya battım
    Güzellere baktım 

3. Art arda usta
    Oturur kafeste
    Yem yer su içmez
    O da bir usta

4. Sarı tavuk dalda yatar
    Dal kırılır yerde yatar

Bilmecelerin	cevapları	ünite	sonunda	98.	sayfadadır.

Tekirdağ Bilmecelerinden Örnekler;
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Ş.5.5. TEKİRDAĞ’DA NİNNİ SÖYLEME GELENEĞİ
 Ninni; çocukları büyüten anne, nine, teyze vb. gibi yakınların belli bir ezgiyle söyledikleri şiir benzeri 
sözlerdir. Ninniler içerik olarak dilek, sevgi, ilgi, şikayet, ayrılık, gurbet gibi konuları içerir. Ninnilerde yöresel 
ögeler, adet ve gelenekler ile karşılaşırız. Tekirdağ ninnilerinin Anadolu, İslamiyet ve ortak Balkan kültüründen 
beslenerek günümüze geldiğini söyleyebiliriz. Tekirdağ’ın köylerinden derlenen bazı ninni örnekleri ise 
şunlardır:

 Su çeker su çeker   Hayya desem yaraşır
 Bizim kuyudan su çeker  Mahalleleri dolaşır
 Çardak altından geçer  Mahallenin kızanları
 Bütün kızanlar içinde  Benim oğlumla uğraşır
 Benim kızanım en güzel.

 Nenni nenni nesteneli  Ninnilere yatırdım 
 Cebi dolu kestaneli   Uykulara batırdım
 Neylemeli kestaneyi   Eğer uykun gelmezse
 Şeker ile beslemeli   Satın aldım getirdim
 Ninni yavrum ninni

5. Ünite Şehrimde Ben
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Ş.5.6. ZAMANDA KISA BİR YOLCULUK
 Tekirdağ’da Eski Ramazanlar

 Oruç ve ibadet ayı olan Ramazan, her yerde olduğu gibi Tekirdağ’da da 
hilalin görünmesi ile başlardı. İnsanlar gökyüzünde hilali görebilmek için 
adeta birbiriyle yarışırdı. Hilali görüp yanında iki şahit ile Kadı’ya gidene 
bir ya da iki mecidiye para verilirdi. Böylece Ramazan’ın başladığı Kadı 
tarafından onaylanıp ilan edilirdi. Tekirdağ’da hilalin en güzel göründüğü 
yer Yeniköy’dü.
 Tekirdağlılar Ramazan gelmeden önce hazırlıklarını yapar, kilerlerini doldururlardı. 
Bugün hala yapılan “kesme” ve “yufka” öncelikle hazırlanırdı. Büyük bir coşku ile tellalların 
davulları ile Ramazan’ı duyurması beklenirdi.
 İftar zamanının gelişi, “Hürriyet Abidesi”nin bulunduğu bahçeden yapılan fişek atışlarıyla 
ilan edilirdi. Fişek atılmasının ardından camilerde akşam ezanı okunur, oruçlar açılırdı. Top atışı 
ile iftarı duyurma geleneği daha sonraları Soğukkuyu’da başlatılmıştı. Sonraları bu adetten de 
vazgeçilmiştir.
 İftarlarda Tekirdağ’a özel lezzetli yiyecekler yenirdi. Üzüm ve siyah hardalla yapılan 
“hardaliye şerbeti” ile gün boyu susuz kalan Tekirdağlılar ferahlardı.
 Ramazanlarda fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılırdı. Bu yardımlara 
“Ramazaniye” adı verilirdi ve kimseye hissettirilmeden yapılırdı. Ayrıca şehrin varlıklı kişileri 
evlerinde, Ramazan’ın on beşinden sonra iftarlar verirlerdi. Bu iftarlarda kapılar herkese açık 
olurdu.
 Açılan iftarlar ve içilen kahvelerden sonra teravih namazları kılınır, sonrasında koyu 
sohbetlerin yapıldığı kahvehanelere gidilirdi. Sahura kadar süren kahve sohbetleri sonrası 
evlere dönülürdü. Davulcu ve fenerci, insanları güzel davul nağmeleri ile uyandırmaya çalışırdı. 
Sahurdan sonra ise şehrimiz halkı uyur ve dinlenirdi.
 Ramazan sonu yaklaştığında ise bayram hazırlıkları başlardı. Bayram alışverişleri şimdiki 
“Bedesten” ve çevresindeki tezgâhlardan ve dükkânlardan yapılırdı. Davulcular da bahşişlerini 
toplardı. Böylece Tekirdağ halkı Ramazan ayını bitirir ve bayram coşkusunu yaşamaya hazırlanırdı.

Ş.5.7. BAYRAMLAR TÖRENLER KUTLAMALAR
 Tekirdağ’da Ramazan ve Kurban bayramıyla ilgili adet ve 
inanmalara baktığımızda İslami kültürden pek fazla ayrılmadığını 
görüyoruz. Bayram namazına gitme, namazdan çıkınca bayramlaşma, 
kurban bayramında kurban kesme, etlerin üç parçaya bölünüp dağıtılması, 
bayram ziyaretlerine gitme İslamiyet’in gereğindendir. 
 Mevsimlik bayram olarak ilimizde sadece Hıdrellez kutlanır. 
Hıdrellez günü hazırlıklar tamamlandıktan sonra Hıdrellez yerine 
gidilir. Yerleşildikten sonra bir kız çocuğu ortaya oturtulur. Niyet çekme 
“MARTAFAL” adetine başlanır. Toplu bolluk duası yapıldıktan sonra 
bereket duası okunur.

5. Ünite Şehrimde Ben
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Ş.5.8. TEKİRDAĞ’DA BEREKET MÜJDECİSİ BİR GÜN
HIDIRELLEZ

 Hıdrellez, baharın gelişini kutlamak üzere Miladi takvimle 6 Mayıs’ta uygulanan mevsimlik 
bayramlardandır.
 Kış mevsiminden sonra doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen 
gün 6 Mayıs’tır ve bugüne Hıdırellez denir. Hıdrellez, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde 
buluştuğuna inanılan gündür. Hıdırellez ile birlikte doğada değişiklikler başlar. Havalar ısınır, 
ekilecek ürünler ekilir. Doğada şenlenme başlar.
 Tekirdağ’da Hıdırellez geleneği, Orta Asya, Anadolu ve Balkan kültürünün besleyip günümüze 
getirdiği şekliyle kutlanır. Hıdırellez hazırlıklarına bir hafta önceden başlanır. Evlerde temizlik ve 
badana yapılır. Çeşitli yemekler ve yiyecekler hazırlanır. Her köyde Hıdırellez şenliklerinin yapıldığı 
belli bir yer vardır. Özellikle suyu olan ağaçlık geniş bir alan seçilir. Ulu ağaçlar, kutsal sayılan 
çeşme, kaynak yanları seçilir.

 Hıdırellez günü oğlaklar, kuzular kesilir. Eskiden Hıdırellez yerlerine at arabalarıyla gidildiği 
ve  köylere yakın türbe, yatır yanlarında Hıdırellez şenlikleri yapıldığı kaynaklarda geçer.
 Bol ağaçlı ve pınarı olan mesire(piknik) alanlarına gidilerek piknik yapılır. Burada çeşitli 
oyunlar oynanır, eğlenceler düzenlenir. Kimi yerlerde mesire alanının ortasında dev bir ateş yakılır. 
Ateşin üzerinden dualar ve mâniler söylenerek en az üç kere atlanır. Küçük kağıtlara dilekler 
yazılarak akşamdan ağaç diplerine konulur. Kimi zaman da dileklerin Hızır’a ulaşması için istenilen 
şeyler küçük bir kağıda yazılarak bir akarsuya veya denize atılır.
 Hıdırellez; Trakya’da ve Tekirdağ’da halen coşkuyla kutlanan mevsimlik bir bayramdır.

Ş.5.9. ŞEHRİMİZİN HALK OYUNLARI VE SEYİRLİK OYUNLAR
 Yöre halk oyunları genellikle 8/8’lik veya 9/8’lik müzikler ile oynanır. Balkan oyunları 
ile oldukça benzerdir. Birçok oyun hala Bulgaristan’daki Türkler tarafından da oynanmaktadır. 
Tekirdağ yöresine ait halk oyunları; Tekirdağ Karşılaması, Kampana, Ali Paşa, Debreli Hasan, Kara 
Yusuf, Karaçalı, Kasap, Yeşillim, Lambada Şişesiz Yanmaz mı, Gülo, Nazife Hanım, Duman da Bastı 
Dağları, Fasülye, Bahçelerde Börülce. 

 Tekirdağ halk oyunlarından başka seyirlik oyunları dediğimiz ve kadınların kendi aralarında 
yöresel toplantı ve nişan törenlerinde oynadıkları oyunlar vardır. Bunlar: Ahret Ana, Oyna Padiş, 
Osman’ın Naciyesi, Yüzük Saklamaca, Leylek Oyunu, Elmacı Kadın, Ana Beni Eversene vb.



Ş.5.10. KARACANIN KILAVUZLUĞUNDA BİR ŞİRİN BELDE
KARACAKILAVUZ

 Tekirdağ’ın şehir merkezine 30 km uzaklıkta, şirin bir beldedir Karacakılavuz köyü. Dokumalarının 
ünü Tekirdağ sınırlarını çoktan aşmış, Türkiye çapında meşhur olmuştur. Köyün ismi ile ilgili efsane ise daha 
ilginçtir. 
 Anlatılan odur ki; Bulgaristan’dan yola çıkan bir grup muhacir uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra 
Tekirdağ’a ulaşır. On aileden ulaşan bu yorgun muhacirlere güzel bir karaca kılavuzluk eder, yol gösterir. 
Karacanın kılavuzluğundaki muhacirler ahşap, terk edilmiş bir bina bulup orada konaklarlar. Daha sonra 
burada yaşamaya karar verirler.  Köylerini kurdukları bu yere bir isim düşünürler. Kendilerine yol gösteren 
karacaya olan vefalarını göstermek isterler. Karacayı hiç unutmamak ve hep hatırlamak için köylerine 
“Karacakılavuz” adını verirler. 
 Günümüzde Tekirdağ’ın küçük, şirin ve sevimli bir mahallesi olan bu yere o zamandan beri 
‘’Karacakılavuz’’ denilmektedir.
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ESKİ TEKİRDAĞ RESİMLERİ

Atatürk’ün 23.08.1928 tarihinde 
Tekirdağ’ı ziyareti

Tekirdağ Sahilinden Rüstempaşa 
Camii

Tekirdağ Valilik Binası

Namık Kemal ve İnönü Ana Okulları 
Kurtuluş Bayramı’nda

Tekirdağ Valilik Binası

Tekirdağ Sahili Tekirdağ Sahili

Tekirdağ Valilik Binası

23.08.1928 Atatürk Tekirdağ’da

Tekirdağ Sahilinden Rüstempaşa 
Camii

Tekirdağ Sahili

Yeni Türk Alfabesini tanıtırken
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ESKİ TEKİRDAĞ RESİMLERİ

Muratlı Caddesi Kumbağ Tekirdağ Sahili

Tekirdağ SahiliTekirdağ

Rüstempaşa CamiiRüstempaşa Camii

57. Alay Valilik önünde 19. Fırkanın kurulduğu kışla binası 
önündeki merasim kıtası 2 Şubat 1915

19. Fırkanın kurulması çalışmaları 
Tuğlacılar Lisesinin bulunduğu 

yerde Askerlik Dairesi Başkanlığında 
başlamıştır.

Rüstempaşa Camii

Tekirdağ Sahili
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SÖZLÜK
A

Ada : Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası. 
Ahilik : Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı,  
   çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak.
Antik : İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.
Arkeoloji : Kazı bilimi.

B
Bedesten : Kumaş, mücevher vb. değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı çarşı. 

Ç
Çarık : İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı.
Çarşı : Dükkânların bulunduğu alışveriş yeri.

D
Dalga : Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan   
   kıvrımlı hareket.
Debi : Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım.
Deprem : Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme   
   durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.
Doğal afet : İnsan eliyle önlenemeyen sel, fırtına, deprem, dolu vb. felaketlerin her biri.

E
Eko turizm : Doğaya bağlı turizm
Ekoloji : Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte   
   inceleyen bilim dalı.

G
Girişimci : Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis.
Göç : Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir 
   ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret.

H
Hadis : Hz. Muhammed’in söz ve davranışları.
Heybe : At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi   
   koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba.
Hububat : Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel adı, tahıl.

İ
İhracat : Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım.
İskele : Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer.  

K
Kadı : Tanzimata kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız  
   evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.
Kagir : Taş veya tuğladan yapılan (yapı), kârgir.
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Kalıntı : Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, harabe.
Katedral : Piskoposluk makamı olan büyük kilise, başkilise.
Kavim : Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan  
   topluluğu, budun.
Kıyı : Kara ile suyun birleştiği yer.
Kilise : Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer.
Külliye : Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb.  
   yapıların bütünü.
Kronoloji : Zaman bilimi. Zaman dizini. 

M
Mağara : Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu.
Medrese : İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.
Metropol : Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri, ana şehir.
Moda :  Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik.
Muhacir : Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk),   
   Göçmen.

N
Nüfus : Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon.

O
Okyanus : Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman.
Ova : Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine   
   gömülmediği, geniş veya dar düzlük, yazı.

R
Risk : Zarara uğrama tehlikesi, riziko.

S
Saraç : Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimse.
Sel : Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su, su  
   taşkını.
Sinagog : Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer, havra.
Sokak : İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa   
   olabilen yol.

Ş
Şehir : Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal  
   etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.
Şehitlik : Şehitlerin gömüldüğü mezarlık, meşhet.

T
Teşkilat-ı Esasiye : 1921 yılında yapılan Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası.
Turist : Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah.

V
Volkan : Yanardağ.
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CEVAPLAR
Tekirdağ Bilmecelerinin Cevapları
1- ateş-duman-kül
2- ayna
3- değirmen
4- ayva
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koyler/karacakilavuz-04.jpg
Karaca: https://image.freepik.com/vecteurs-libre/dessin-anime-mignon-cerf_43633-2173.jpg
Çocuk İllüstrasyonu: https://www.arpdanismanlik.com/wp-content/uploads/2018/06/student_
arpdanismanlik-665x435.png
Sayfa 90-91: Eski Tekirdağ Resimleri: Caner GÜRBIYIK


