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··· Paşaeli 

' ·şARKİ TRAKYANIN COÖRAFY ASINA ve [KTISADI 
TARİHİNE DAIR NOTLAR 

Dr. Harnit Sadi 
İstunbul Darlilfünun u muallimlerinden 

Memleketimizin coğrafyasuıa ve iktısadi taı·ihine dair henüz ciddi eserlurden malı. 

rum bulunuyor~. Bu sahadaki ilk hareketlerin az çok kusur hı olmıı.sı pek tabiidir . 
Elverir ki bu t"§ebbüsleı' ilmi usullere riayet rlüşüncesile yapılsın. Pekçok mesaiye ve 
:zamana bağlı olan bu mevzua muhtelif istikametlerden girilebilir ; umumi şekilde hilliin 

'Tüı·kiyeye dair muayyen bahisler üzerinde tetkikleı· yapılabildiği gibi, memleketin herhangi 
bir köşesinden başlıyarak her tabii mınıaksnın coğrafi hususiyeline ve iktisadi tarihine 

' <iair telkikierde bulunmak ta mümkündür. Biz burada, coğrafi usule daha uygun gelen 
ikinci yolu tercih ederek, memleketin •n garbi kısmını teşkil eden P a ş o e l i ni ınu

talea· edeceğiz. Fakat şurasını iliive edeyim ki bu yazılar kısmen zAti miişaherleye miiste· 
onit olmakla beraber umumiyede bibLiografik bir mahiyettedi~.. Daha ziyaele esaslı tetkik· 
ıler~ bir ba~langıç te~kil edebüir . 

I 
Balkan yarımadasının Anadoluya doğru uzanan köşesine 

"'Şarki Tral{ya [1] " veya "Paşaeli" denilir. Şimalişarkt'de İstrim
ca dağları, Garpta Aşağı Meriç vadisiyle tahdit olunan bu arazi 
lstanbul ve Çanakkale boğazları arasında 11 ç k ö ş e ı i b i r 
·ya~ ı m ada halindedir. Fakat Cenupta "Gelibolu yarımadası " 
Çanakkale boğazı mıntakasından; Silivriden geçen tutdairesinin 

[1 1 Tr ıı ky n, Balkanyarımadasının eski taksimalına ait bir tabirdir .. kadim Y u n a n· 
U ı l a r, Adal.ar denizinin şimal sahillerinden Ball<an dağlarına kadar yarımadanın §arkmdn 
yaiıyan bütün kavımlara "Tr a k" ismini verdiklerinden buı·alaru da "Tr a k y a, derle;di. 
R o m a l ı 1 a r dovrinde (birinci asır ortalanna doğru ) · Trakya iç.in id art bir hudut çi· 

·.zildi. Şıırkta !Karadeniz, Marmara ve boğazlardon, Garpte Vitoş, Perim dağlarına, Köstendil 
ve Sofya havalisine kadar uzanan \'C ~imalde Balkan dağlan ile tahdit olunan sahaya"Thra· 
cia, e;·aleti ismi verildi. Eu eski idaı·i taksim yarımadanın bugünkü coğrall taksimatında 

'"'~ çok tesirini göstermektedir. Bugiin Trakya namı altında oldukça mütenevvi nahiyeler 
· ,bir araya toplanır:Balkan dağlaı·ı)'la Jstranca ve Rodop dağları arasında bulunan Meri~·Tunca 

yukan havzaları ve Karadeniz mailesi ayr.ı bir mıtıtaka teşkil eder; Buraya "Ş n r k iR u· 
om·e 1 i" veya ''Cenubl Bıılgadstan,denilir. Umumiyetle Trakya denilince daha ziy•d" bu 
•nuntakiının -yani 42 inci arz dairesinin- cen ubunda kalan kısım anlaşılı r. Bu da Meriç 
aıehri ile Garp ve Şark kısımlarına ayrılır. 
. Şarki . Trııkyaya "P a -ş n e 1 i, ıknümesi pek yeni bir devre aittir. B;ı ismin men§oi 
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Şarkında kalan "İstanbul yarımadası,da !stanbul bottazı romtaka
sından sayılır. Bu suretle Paşaeli bugünkil Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ vilil:yetleıini ihtiva eden: takriben 19 bin kilometre 
murabbaı vüs'atinde bir sahadır [1) . 

'l't\rldyeyi doğrudan doğruya Avrupaya bağlıyan bu ınınta
kanın Coğrafi vaziyelinde bazı hususiyetler göze çarpaı:. P a ş a 
e ı i B a ı ka n da n ziya. d e Ana d o ı u n u n b ir parça
s ı d ı r. Marmaranın her iki tarafmda arazi, şekil ve bünye iti
barıyla birbirine çok benzer. Meriç vadisj, bir nebirden farkı olmı
yan 1stanbul ve Çanakkale boğazlarından daha mühim bü· hudut 
mahiyetindedir. Pek bususi bir bünyeye malik olan R o d o p dağ
ları da tabii bir duvar vücude getirir. Yarımadanın hiç bir tara
fında bu kadar kuvvetli bir hudut ınıntakasma tesadüf edilmez. 
Rodoplarla Istrancalar arasındaki Sa kar yaylası da hudut çerçe-
vesini tarnamlıyan. bir arızaoır. Aynızamanda ilclim ve nebatat 
itibarıyla da Şarkt Trakyanın Anadoluya tabi olduğu kat'l surette 
anlaşılmıştır L2] . Istranca ormanları Şimatl Anadoı:u ormanlarının 
devamı olduğu gibi Ergene ovasında nebatt hayat tanıarnile Orta.. 
Anadoluyu hatırlatmaktadır. Nüfus ve iktısadt hayat itibarilede 
Marmara havzasının ayrılmaz bir;parçası oldu~unu atideki tetkik
ler bize gösterecektir. 

Paşaeli avarız itibarile azçok bir tenevvü gösterir. Arazinin 
büyük bir kısmı aşınmış tepelerden ve az derin vadilerden mute
şekkildir. Orta taraflan deniz seviyesinden çok yUksek olmadığı 
halde kenarlara do~ru bazı arızalara tesadüf edilir. Karadeniz. 
Marmara ve Adalar denizi sahilleri yeni inşikaldara tekabül etti
ğinden tamamile diktir. Sabillere muvazi olarak uzanan s i 1--

sileler denizle te ması bir der~ce güçleşt.irir_: · 

Avarızı göz önönde tutarak Şarki 'l'irakya nın hulill ve nüfuz. ~· 

hakkında knt'i molumal olmamakla heraber §U suretle izahı kabildir: Eski Osmanlı idare· 
tak.,iınntındn Gelibolu ve civarı Kaptan P:ışa eyaleHne labi bulunduğundan evvelce Cenubı: 

Trakyaya Pa,aeli denilirdt Bilahare b u isim büt!ln Şarki Trakyaya leşmil edilmi~tir. 
Mesaba Nüfus Kesafet 

{1] Edirne 7 565 KmZ 150 bin 20 
Tekirda~ 5 950 109 , 22 
Kırklareli 5 660 131 , 19 

lstatisHk yıHıgı, 1-928: 

12] Yoh. Mottfeld. D i ıı P fl n z e n ıı c o gr a p h i s c h e S t e 1 hı n g O st t hı 
ı· a k i e n s 1929, S. 3. 
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kabiliyetini tetkil< edecek olursak: Şim al ve Garp ci h etlerinin sil
silelerle çevrilmiş olduğu,umum'i meyil Meriç vadisine mUteveccih 
olmasına rağmen b oğaz ı ara ve M ar m ara s ah i ll er i n e 

·d o ğ r u a ç ı k bulundu~u görülür. Eski zamanlarda pek ehemmi-
yetli bir mahreç olan Meriç vadisi bugün metrı1k bil' haldedir. 

Mufassal bir barita [1] üzerinde Paşaelinin tabii mmtaluılurı 
tetkik edilecek olursa başlıca üç cogTaff nalliye nı:ızara çarpar : 
1 -I s tr a n c a d a ğı a rı n ı n vücude getircli(ı'i geniş sırt; 

2 - Er g e n e lı av ı s a ı : Ergene nehri ile şimal ve cenup 
tilbilerinin işgal ettigi ovalık kısım ve Aşagı Meriç vadisi; 3- C e-
n u b i T r a k y a : pek deg·işik şekiller gösteren Cenubi Trakya 
yayıası ve dağları. Bn nuntakalar yalnız arazi itibarile değil ik

' lim, nebatat, ve il<tısadi hayat itiuarile de pek farklı olduğundan 
herbirini ayrı ayrı mütalea etni.ek icap eder [2] . 

[l] Trakyanın ilk mufassnl ıopo!lrnfya . haritnl•rı Rnslor tarafındau nhnnr~k 

1884 de neşredilmi~tir. 1:126 000 mikyasında olan bu m ün hanili haritaların, bii yü lt· 
mek ve kiiçültmek suı·etile, tiirkçeleri vücuda getirilmiştir. 63 ve 210 lıinde biı· ınikyasın· 

daki türkçe Hıııneli' haritalarının Tı·ukya kısımnın esası 1ıradan alınnn~tır. ingiliz Erkfını 
Haı·biyesinin 2so bin de bir mikyasındaki Türkiye haritalannın Trakya paftalarındn da aynı 
membadan istifade edilmiş ve bazı tasbih ve ilaveler yapılmıştır. Ecnebi haritalar içiııde 
sıhhata yakın olanı budur. Avusturya Askeı·ı Coğrafya Enstilüsüuiin 1 : 200 000 mikya· 
sındaki Balkan haritasının Trakyayıı. ai olan paftaları münhanili değilse de coğı-.ıfl tel ki k· 
lu için islifadelidir. ( Militargeogrnphisches l nstitut in Wien. Neuegeneral Karte von 
Mitteleuropa 1 : 200,000. ı· ' . 

Alıiren -T. G. Erkanı Harbiye Harita Doiresi tarafından neşredilen 1: 200 000 ınikya· 
sındaki istikşaf bari ta ları" bu· ınıntakanın en muntnUım baritası ise de, mcmnııiycti 
dolayısıyla, i..stifade mümkiin olamamıştır. Edirne ve civarının, yine aynı müessese ınrııfınılaıı 

vücuda getirilmiş, 1 : 25 000 mikyasında haritaları vardır. 

[2] Tr'akyada yeni usullerle ilk coğrafi te tkikat A m i B o u c torafından yapılmıştır. 
Bu·· eski Balkan m!lteteblıiinin 1840 senesinde fTB.nsııca olnrak inti§nr eden ,.L a Tu r q u i c 
d' Euro p e"eseri, Id hilnhare almancaya terc!lme edilmi§ tir, btiliin Balkım memleketlerine 
aillir. On dokuzuucu asır iptidalarında Balkanyanmadasının iktısndi hayatına dair epey 
malümat cemedilriıi~tir . Daha ziyade tarihi bir memba olarak islifade edilir . bunrlan 
aonra 1869 da F. V o n . H o h s ı e ı t e r in Istanbuldan lıaşlıynruk Kırklareli ü,.e. 
rinden Edirneye kadar yaptıj;ı telebbti seyahali zikredilelıilir. Mıımaileybin vucııdu getir· 
·dil;i geologi haritası hiç hic taehib görmeden 30 sene b!ltün telkikiere esas o)mu,ıur. 1902 
de F. X. S c h af fe r Şarki Trakyaya ait ba1.ı raporlar neşretmiştir. Sclıaffer i ıı esns gayesi 
Isıaranca d•ğları ile Şimali Anadolu Dağları arasındaki münaseheti araştırmak oldu(:u için 
lstrancaları miileaddit defalar gezdiı;i gibi Umnköprüniin cenubunılaki Kestanbolu liğ'nit 

kömürleri enhnsını tetlcik etmi~. Keşan ve İpsaıa hnvalisini dolaşnıı§t ıı·. Sclıaffer'in )918 de 
. S&raybosııadn basılan " L a n d e s k. u n d e von T h r a k i e n" eseri bu mıııtakıı hak· 
kında toplu malumali ihtiva eden yegane e~erdir. Umumi harpten evvel bıı raıla clnluşınış 
olan N. A r a h u nın, hiitiin Marınarn havzasına nit umumi bir makalesi Arııııı. de Gcog· 
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II 
lsfraııca dağlan. - Jstrancalar, Trakyanın şark münte

hasında şimaligarbi'den cenubuşark'lye doğru uzanan va s at 
i r t i f a d a b i r s i ı s i ı e d i r. 20-40 kilometre genişliğinde 

olan şimal kısımlarında hatt-ı balA 600-800 metre olduğu halde 
cenuba doğru Istranca köyü civarında 250 metreye kadar iner. 
En yüksek noktası olan. Büyük Mağya dağı (1030m.) Kırklarelinin 
·şarkına düşer . Bulgar hududu Istrancalar üzerinden geçtiği için 
silsHenin Şimal mailesi hududun öbürtarafında kalmaktadır. Ce
nup mailesi tedricen alçıılarak Merkezi Trakya ovasına iner. Şark 
etekleri Karadenize müntehi olarak tarihi ehemmiyeti az olan dik 
sahilleri v-ucuda getirir. Arazi mütenevvi şistlerden ve billurt 
,sahrelerdan müteşekkildir. Üçüncü zaman nihayetinde yül{selmiş 
.olan bu eski ilikal yayıası üzerinde al{ar sular mütemadiyen ze
mini oymakta ve yeni şekiller vücuda getirmektedir . 

Burada hUküm süren o r m a n i k ı i m i Paşaelinin diğer -· 

iklimlerinden pek farklıdır. Istrancada yazlar Ergene ovasına, hat-
• . o 

ta Istanbula nazaran daha serin geçer. Azami hararet 27 , tem-
muz ve ağustos vasatileri 18°-20° den ziyade değildir. Senevt ya
ğış miktarı da civar mıntakalara na_zaran daha ziyade ve daha 
:muntazamdır. Şimal ve şimalişarkİ rüzgarları mtltemadiyen serin 
-deniz b avası getirir ; Boğucu lodos. rüzgArı · buralara tesir etmez . 
Çayırlar ve tarlalar Ergene ovasının kurak isteplerinden daha can-. 
lıdır. Hertarafta sık meşe ve kayın ormanları bulunur. Fakat fazla 
rutubet ve serinlik, aynızamanda tütün gibi, bazı mahsullerin ye
tişmesine m!lni olur . Bu nebatın yazın ihtiyaç gösterdiği 20-25 
derece suhunet burada yoktur. • 

Eteklerinde lraynaklar fışkıran, berrak dereler çağlıyım bu 
,ormanlık ınıntakanın sahillerinde bUyUl{ şehirler ve limanlar~ 
teşekkUl edememiştiı'. Çünkü akar sular eski limanları kapa-
ı·a'de inti~ar etmi~tir.(Arabu (N) Les regions voisines de la mer de Marmara)Ann. deGeog. 
XXVI 1917 senesinde Prof. E. O b s t'da Istranca ınıntakasında bir tetkik seyyııhah yapmış 
ise de bunun raporu miisvedde halinde kalmıştır. Yalnız 1921 senesinde .. Da s K 1 i ma 
T h ra k i e n s"iinvanlı bir bı:öşilr neşretmiötir. Bu eserde daha ziyade nebati hayata ve riva· 
yetl~re istinaden yapılmış iklim tavsiClerini ihtiva eder Bir dere<:eye kadar Trakyada iklim 
farklannın iktısadi hayat üzerine olan tesirleri izah edilmiştir. 1928 senesinde l"eh Profesör· 
lerinden S ' a o; i s k i Cenubı Trakya da bir te tki k seyyaha!J tertip etmişsed e vef-atile · 
neticelenen biı· hastalık bu ıı,tkikin yarıda kalmasına sebep olmuştur. Aynı sene zarfında 
J8tranca ormanlıı.rınıl a. na.bat tetkilaı.tı yapan Yoh. M a t t f e 1 d"Die pflanzen geographische 
.Stellung o.tıhrakiens,. 1926 ünvanh bi~ tetkik neşretın i *tir. 
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·dığı gibi bataklıklar husul.e getirerek sivrisinekleri çoğaltınaktadır. 

Malarya yalnız sahillerdeki şehir çekirdeklerini zehirleınekle kal
maz; gO.ndüz öğle valüı esen deniz rüzgArları dere ağızlarmdaki 
sinekleri dağlara doğru sürer. Istanbula odun ve l{ömür sevkeden 
·ve her sene binlerce arnelenin uğrağı olan bu sahillerde sıtma 
mücadelesinin büyük bir ehemmiyeti vardır . 

Kırklarelinin Demirköy v.;:kısmen Vize kıızalsrı bu ınıntakaya dü~er. Şima.lcle 
'bulunon Demirk&y havalisi daha yağmuriudur. .ilkbaharda hemen gün D§ll'l, yaz aylıırın
-da da hafta dn biı· yağmur yağar. Toprak daima ıslakbr, derelerin hiçbiri kuruma•; i~inıle 
.balıklar toplanan serin ve berrak akarsular küçük hazarları ve <leyirrnenleı·i çevirecek 
kudrettedir. Yaz ortalarmda bile kuvvetle akan bu dereleı· b ilhassa Bulgu ı: hııdıı ıl ııııu 

-civar nevahiye pek husıısi bir manıara vedr _ 

Istrancalarda i s ka n şel{li de diğer yerlerden farklıdır. Burada 
daha ziyade küçük köylere ve çiftliklere rasgelinir. Şehir ve kasaba 
hemen yok gibidir. Köy evleri ekseriya bir kattan ibaret olup üstleri 
saman veya kiremitle örtülo.dür; Zemin katı ahır olarak kullanıltr . 
.Ziraat şahsi ihtiyaca göre yapılır. Buğday, mısır, sebze bazı yer
lerde de keten yetiştirilir. Köy ve çiftliklerde epey keçi ve Jw
yun beslenir. Hayvancılık ziraatten daha müterakki şekildedir. 

Peynir ve -ytin istihsali nisbeten ehemmiyetlidir. Falmt halkın asıl 
meşgalesi ormancılıktır. Odun ve ağaçkömürü ticareti yegane
kazanç membaını teşkil eder . 

Isti·ancalar Umumi m ü n a k a ı e yolları haricinde kalır . Bu
rası sık ormanlar arasından geçen keçiyolları ınıntakasıdır. Denize 

· _pek yakın olmasına rağmen münzevi bii· yer halinde kalmasına 
hiç şüphesiz ·sahil şekillerinin büyük bir tesiri vardır. 

Karadeniz sa h i ll e ·r i [ll dik ve sarptır. Kuru burun ile 
şimal rüzgarıarına karşı kapalı olan İ n e a d a ( galat olarak 
iğneada denir.) yalnız yelken gemileri için değil büyük vapurla 
için de muhafazalı bir koy v!lcuda getirir. Cenuba doğru dik ve 
kumlu sahiller devam eder. Yelken gemileriyle nakliyat yapıl 

diğı zamanlarda ehemmiyetli olan birçok küçük koylar buglin 
·kapanmışhr. Evliya Çelebinin zikrettiği ( c. 6, s. 149 ) Aya
paveye limanı ihtimal Bulanık Derenin getirdiği alluvionlarla dol
muş bulunuyor. Yalnız M i d ye* gibi bazı merkezlei· mevcudi
yetini muhafa~a etmektedir. Midyenin cenubunda 200 metre idi-

. · rı] Karadeniz sahilleri hakkıııda Bulgar Profesöı-leı·indeıı K. 1 v n ıı o f ' ıın K n ı- a 
d e n i z unvanlı eserine ( İstanbul Ticaret Odası neFiyatındaıı, No 3.'i ) ; Kaı-achmi" liman· 

·ıarı ·.ve sahilleri için de 1926 ıla İst•nbnl ticareti bnhriye miidiiriy<~ tin<:e tertip eclilen"Ti.irk 

eniz ti~reti yılhğı,.na Bakınız . 
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famdaki sırtlar sahili pek yakından takip eder. Burada "Malatra,. 
burnu gibi bazı arızalar bulunur. !skan noktaları dere kenarlarına 
sığınm1ş seyrek köy ve çifliklerden ibarettir. Kurnluk bir sahil 
gerisinde bulunan P o d i m a malıdut bir sahanın iskele vazifesini 
görür. 

D a h i 1 d e Jshancalar birçok vadilerle parçalanmış ve ek
seriya ormanlarla örtülmüş bulunduğundan her tarafta dereden 
dereye geçmek, iniş ve yokuşlan aşmak icap eder. Yalnız hattı 

taksimler ekseriya yatık s:ırtlar halinde olup yüksek kısımlar bir
biriyle tatlı meyillerle ittisal peyda etmektedir. Ovadan gelerek 
silsileyi aşan "Kırklareli- Dereköy- Tırnovacık, şosasında çıkış 

müşkül&.tı yoktur. " Pınarhısar - Demirköy -1neada, şosası da 
Istrancala'.rı Türldye hudutları dahilinde . kateden yegAne yol olup 
klsmen tesviyei türabiye halindedir. Vize yi Ergene havzasından 
sayacak olursak ınıntakanın mühim merJ{ezleri şimalde D e m i r 
köy*, cenupta I s t ra n e a'~ dır. [1] 

* * 
Mıntakanın tabit serveti ve tarihi devirlerdeki i k t i s ad i 

h a y a t ı göz önüne alınınca Istrancaların başlıca ormancıhk, av
cılık ve madencilik cihetinden hususi bir kıymeti olduğu görUlür. 

Istranca orman ı ar ı silsilen in Karadenize b'akan · cihetinde, 
ekseriya 200- 500 metre yükseklilüeki tepeler ve yamaçlar üze
rindedir. Yalnız ineada civarı değil Midye ve Podima havalisi de 
içerilere doıtru ôrmanlıktir. Sahilde seyrek bir surette Akdeniz 
nebatah dahilde kömür imaline müsait meşe çalılıkları ve yüksek 
kısırnlara doğru meşe ve kayın ormanları bulunur. 

Istrancalann nebat! coğrafyasına dair bazı yeni tetkiklı:ır mev
cutsa da ormancılık noktayı nazarından yapılmış esaslı tetkikler 
yoktur. Henüz bu mıntaka ormanlarının haritası da yapılmamıştır. 
Bu sebeb le A. Brigoque in um um Türlü ye ormanıarına dair 1876 da 
topladığı malılmat ile iktifa eçleceğiz (2] . 

l stıranCHlılanla csas(knlker olan killi ve silisli topraklar umusca da zengin oldu
ğundan meşelcrin yeti>mtı•ine rnuvafık 'gelmektedir . Kayın ve gürgen bilhassa vaıJi 
yntak!annda, serin ve çukur yerlerde cesam et kesbetmektedir. Keres teye elvirişii meşeler 

nadir olup 1872 de İzmit demiryolu . için lüzumu olan traversleri burda bulııı ak mÜ~kiii ' 
- - -- -·-- ·--- ---··-- --
(1] Yanında yıldız* işareti bulunan şehir ve kaaabnlarin io. kan tarihi hakkmds: 

makalenin sonunda 8ırasile i2ahat vardır. 

[ 2] Zn:ant vekl\leti m(itnhnssı• raporları, ormnıı kısmı 1927 
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·olmuş, matlup cesaıneıteki agoçlar lıaltalıklar ve çalıhklaı· arasına serpilmi~ olduğıınılan 

nakilleri pek mnsrafh göı-ülmüştür. Fakat het zaman i ~·in Istanbnhnı n1ahruknt dP-pO~u 
olan bu ormnnlar denize yakınlık ve şiddetli talep dolayısıyla mütemadiyeıı ıı sul s ii• hir sn· 
rette işlemiş, yalnız Ç4lılıklar değil kerestelik koru ormanl:ırı da daha fi dan lınlind<J iken 
tahrip edilmiştir. Asırlardanberi yapılan tahribata mukavemet eden bu ormanların mulı ıı· 

fazasından şiiphesiz büyük istifadeler memuldur. 

Bu ormanların vaziyeti ve terkihatı dolayısıyla pek mühim bir servet ıııenıha ı olduğunu 

·düşünen mütebassis hey'et di~er ağaçlann kat'ını serbest bırakarak meşeterin muhafn•aijınt 

teklif etmişse de son zaına,;.lara kadar teşkila tlı hir mücadele yllptlamamıştır. 

ıstrancanın garp mailesinde de iyi bir tecessüm arzeden 
bazı meşe ormanları bulunur. Bunlardan Kırl< lareli ( Sazara-Çağ
.layık, Kofcağaz ) ve Pınarhi.sar ormanlarından valdile Rumeli 
hattı için travers temin edildiği gibi son istillllarda Yunanlılar 

· tiırafından epey kereste elde etmek suretiyle kısmem tahrip edil
miştir. Bunların ekserisi vakıf ormanlardır . 

İklim ve toprak şeraitinin mükemmel orman yetişmesine mü
sait olduğu bu mıntakadan şimdiye kadar yalmz,ormancıh{tın en az 
istifadeli kısmı olan, rnabrukı:ıt temini cibeti düşünülınüştlir. Hal
buki sıkı bir muhafazaya tAbi tutmak suretiyle bu mıntaka orman-

' ·cılığına yeni bir şekil vermek pek mümkün görünüyor. Istranca 
ormanlarının 20 hektar vüs'atindeki kısmından her sene 100 bin 
~eki odun ve 20 milyon kilo kadarda kömür elde edilmektedir. 
Son zamanlarda maden kömürünün taammümü bu sarfiyatı bir 
derece azaltmıştır. Vaktile Istanbulda bugünkü miktardan iki 
misli ziyade odun ve ağaç kömürli sarfedilirdi (1) . 

Bu ınıntakanın a v c ı ı ı k cihetinden olan ehemmiyetine ge-
lince gerek Bizanslılar, gerek osmanlılar devrinde Istanbulun av 

. meraklılar.ı ve saray erkanı muntazaman buralarda ava çıkarlardı. 
·Çatalca, Saray ve Vizeden hareket eden av hey'etleri biüiln mm
takayı dolaşırdı. 

Paşaelinin bu yeşil l<öşesinde avhayvanları iyi bir yuva 
bulur; tarihen mevcudiyetleri anlaşılan ayılardan bugün eser lnıl
mamıştu· denebilir; şimdi karaca, geyil<, yabanctomuzu ve kurt 
çoktur. Kışın kurtlar Istranca orman ve çalılıklarındaki inierinden 
çıkarak sürülerin başına belll kesilirler. Yaban domuzları bll'ha.s-

. sa son zamanlarda hiristiyanların terkettiği ehll domuzların da il
tihakile pek ziyade çoğaımıştır . Meşe çalılıklan bunların tireme
sine pek müsait bulunmaktadır. Jstrancaların karacaları eskiden 
beri mal1lmdur, lstanbulun av meraklıları buralan sık sık ziyare t 

[1] Istanhulda malırukat, şehiremaneti mecmuası, No 3 1926. 
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ederdi. Diger av hayvanlarından Midye ve Vasilikoz ormanlarında 
tilki, Demir köy civarında mebzul surette tavşan, nadiren yaban 
kedisi, kunduz, sansar ve porsuk bulunur. 

Istıranr.a k a r a c a l a ı· ı meşelik ve çalılık yerlerde çift çift ya§arlar, giineşe.

karşı yatmayı ve koca yenıi~i filizlerini yemeyi aeverler. Bu hayvana kurtlar musallattır. 

Kanunuevvel ve Kfınıınusani ayları yavrulama zemamdır. Geyi.klerse daha ziyade orman ·. 
içindeki ça yırh k larda yaşadat. Otma nda takip ~dildikleri zaman giiriiltii yaparak gün do· 
ğıışıınn doğru kaçar. Halbuki kııracalat <;ıktığı ormamn eh·afında dolaşır. [1] 

Sahillerdeki Balı k çı l ı k ta ayrıca mütaleaya değer. İne

ada Mi.dye civarında uskumru ile barbunya; cenuba doğru lüfer, 
palamut, kalkan bulunur. Bütün sahil boyunca balıkçılığın ihyası 
mümkündür. ·Bugün yalnız J:neada ile Liman Köyü arasındaki 
dalyandaü bir miktar taze balık ve senevi 2 milyon kadar d~ 
çiroz elde edilmektedir. Burada tatlı su balıklarının da hıısusi 

bir elleınıniyeti vardır. Midye civarında Kazanderesinin ala balık· 
ları pek meşh1ırdur. 

Samakov d e m ir ma d e n 1 er i bilhassa Osmanlılar dev
rinde büyük mikyasta işlendiği anlaşılıyor. On yedinci asırda 
burada bir maden nazırı bulunduğu gibi muntazam surette demir 
çıkarılmakin imiş (2] . 1875 Edi.me salnamesinde : ( Samakoeuk 
karyesinde ihraç olunan demir cevheri civarında kain tophanei 
amireye merbut dökümhaneye naklolunaral{ gtUle demiri hayvan 
nalı, saç, topbanei amire için makine ve aH\t ısağa ve imal olu 
nur ) deniliyor . 

1927 senesinde iktısat vel<aleU ıhaden mühendisleri tara
fından yapılan tetkiklerde bu madenin bugün çok azalmış olduğu 
ve asrı işletmelere müsait olmadığı anlaşılmıştır. · 

Pınarhisarın şimalişarldsinde " İnceköy ,. den itibaren cenubtan şimale doğru yük
selen Muı:.tafapu~u dnğlannın garp mailesi hilhn·i sah.relerin dikilmesinden te~ekkül eyle
miş ve üstünile kalker ve knvaı:tsit kitleleri alız1 mevki. etmiştir. Velika hattı balasından 
sonra dağın ~ark yamaçlan " Demirköy ,, ve 1,Tnılyn '' havalisi -· k:hnilen ınmt.~aın kub- . ~ ... 

hder ~eklinde kahnrnn~, derln vad.ilerle yorıtulmu~ _p,Tanit kütleleridir. 
Cranitlerin yer altı.ndan yükselip, cathı teşkil eden billuri suhı ırn kısmen de~nıek, 

losmen on]nrın- içine ı=ıaplanıp kahnalc sur~tile husuliine sebebiyet verdiği kimyevi h~di~ 

selı!rin en miihİmleri, granitle hillu.ri Sllhunm temas ufknnda '"magnetit,, billuri saluele
rin üst-lerindeki kalkcrlel·lc olnn l.emas ufkanda ~'malahit =·: ye~.il hakır,ın hnsulüdür, 
·Müstaldl yuvalar halindeki mogn~tit ymnrnlannı havi g-aranit parçaları hililhara tes

ira tı hııvniyf:'. rlolayJE;Jyla parçfllanarıı.k vadHerclen a~nğı doğnı yuvarlamnası :neticerıinde ana 
ta~ kııın ve kil haline rniiııkalip ol.duğu halde eevher mahk oldıığn s •;ı·ılik sayesiııde bü
yük yumrnlaı: balinde vadi yntnk],uıııda toplanmıştır-

[ll h.zet paşıı, Avcıhk. yıldız Ki.itiiphanesi J.4.10 
• 21 Ahmet H dik, Hieri 12 in d ns1ri!a 'istanbul hayatı, Istanbul J.9;ıo '· ıııı 
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Vaktile bu ınadenden çok istifade edilmiştir. Bugiin l11ı"ı yerlerinde ;!() kilo ui\ır· 

lığınd ıı yumruhıra tesadiif edilirse de lı eyet-i umumiyesiyle büyiik işletmelet·e miisııit co'lınn

dığından burada bir demir madeninden b ahsedilemez 1_ l] . 

III 
.Ergene lıavza.ı~ı-Garpta Meriç vadisine müntehi olan Ergene 

havzası umumiyetle az ar z a l ·ı b ir o v a halindedir. Ergene va
disinin deniz seviyesinden vasatt yükseldiği 50 metre olup şimale 

. ve cenuba doğru tedrict surette 200 metreye kadar yükselir. Bizzat 
Meriç vadi si de Eciirne civarında 50 metre irtifaındadır. Zemin he

. men ufl{f surette bulunan üçüncü zaman kalkerlerinden, kısmen 
nehirlerin kenar dağlardan getirdiği lahilclerden teşekkül etmiştir. 

Ergene il€. tali vadiler bu ınıntakanın ova nehirleridjr. Ekseriyet
le şimalden cenuba doğru uzanan yekctigerine muvazi tali vadi
ler arasındaki geniş sırtlar gö1·üm dairesini azçok tahdit edecek 

· mahiyettedir. 
Ergene havzası yalnız Merice doğru açık olup diğ·e r üç tara-

fı 1000 metreye kadar yükselen dağlada civar denizlere karşı 
kapalıdır. Bu vaziyet, bilhassa iklim üzerinde müessir olciuğundan 
ınıntakanın en bariz hususiyetini teşkil eder. burada Is trancalardan 
çok farklı. ve daha ziyade Ortaanadolu iklimine benzer k u r a k 
b ir i k 1 i m hüküm sürer. Sıcak bir yaz, çok soğuk bir kış ve 
şiddetli suhunet farkı, ilk bahar yağmurları, eliğer mevsimlercle, 

' bilhassa yazın, şiddetli kuraklar bu ikliınin başlıca vasıfbırıdır . 
Her hangi bir mevsimde Istanbuldan g-arba doğru g.idilecek 

:. : i:Jıursa rüzgArların azaldı~1m hissetınemek kabil değildir. Hususile 
· yaz ortala.rıncta ve kış esnasında hüküm süren hava hareket

· sizliği Ergene havzasının iklimi ve ikbsadr hayab üzerinde pele 
'müessirdir . Sakin havaların ekseriya civl'lr mıntıkalarda ild imin 

· şiddetini tadil eden rüzgllrların hakim olciuğu zamanlara -yazın 
poyraz, kışın lodos estiği devirlere- tesadüf ettiğini düşünecel{ 

olursak bu tesiri.n derecesi haklunda bir fikir edinmiş oluruz . 
. .. · Küçük hiı· mııkayesc Ecl i rııe ikliminin ne kadar §iddetli olduğuını hizc vuıulıln 

gösterir' Mayıstan te~:<in ievvele kadar yaz ııı sıf sene.•inde Ediı·ncıle 70-80 gün, Ismnhu

-<la 10. gÜn azanıi Rnhunet 30 dereceyi bulur . Bıınn ımıkabil kı~ nısıf senesi11cl o J.. tıınhu l

~a 18 gün, Edirnede 75 gün don oluı:. Erken gelon uzun ve şidclotli kı~lar hıw-•n biiyiik 
. , ıararlnr yap~r, lıaf\'anlar· telef olm. Po k sıcak ve kurak yaılıır da zm·nr i tibarı ile o11ılan 

.kalmaz [·2]·. 
--------

. [1 1 MühendiR Nôrmi beyin ı-n porundan 1926. 
[2] Trakya· iklimi için K O h s t 'ın es~rindcn ha~ka Harl>ı Umumi esnıısınd:ı Tlor· 

de iklim tetkikııtı yapan L. W e i k m n n " ve P. Z i s t 1 e r 'm "Z n nı K l i ıı ı u 
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tldirnin bususiyetini nebati hayat bize pek güzel ifade etmek
tedir. Burası esasen b ir i st e p m ı nt ak as ı d ı r. Mevkiine 
göre muhtelif cins . çalı ve çayır istepleri imtidat eder. Flora iti
barıyla Orta Anadoluyu habrlatır . Daima yeşil kalan makiler, 
zeytin, incir, portakal gibi hassas ağaçlar şiddetli kı şlar dolayı

sıyla yetişememektedir. Aynı zamanda merkezr Avrupa ve şimali 
Anadolu ormanlarında bulunan meşe, kayın gibi düz yapraklı 
ağaçlar da buranın kurak yazıarına tahammül edememektedir. 
Yalnız kurak mevsimlerde kökleriyle rütubet temin edebilecek 
yerlerde, nehir boylarında su kenarlarında bazen münferit, bazen 
ga halinde agaçlJklara tesadüf edilir [1) . 

Ergene havzasında i s k a n t a r z ı lstrımcalardan çok fark
lıdır . Köyler ve çiftlikler pek seyreldir. Birer vaba gibi dağılmış 
olan isl{an merkezleri arasında epey boş yerler bulunur. Köy ev
leri toplu bir haldedir. Münferit çiftlikler daha ziyade büyük Şe
hirler civarına toplanmıştır. Merkezi 'r rakya ovasında taş hemen 
yok gibidir. Evlerin zemini toprak, duvarlan kerpiçtir; tavanları 
kavak ve söğut ağaçlarıyla çatılarak üzeri kil'ernit veya çavdar 
saplarıyla örtülUr. Nadiren ahşap ve kilgir evlere tesadüf edilir. 
Yerli köyler daha harap olup muhacir köyleri ve beylik çiftlikler 
nisbeten daha marnurdur . 

Bu mıntaka bir gtlzergllhtır . . Tari ht y o ı ı a r , bUyUk 
caddeler, demiryolları hep buradan geçer. 'flül'kiye Balkan mem· 
leketleriyle, dol ay1sıyla Avrupa ile buradan temasa gelir . Eski 
ve yeni yollar üzerindeki lctıçi.ik kasabalar pel{ husust bir şekil 
arzeder. Osmanlı devrinde buradan i.iç büyi.ilc yol geçerdi . Sağ-

d er T Ur k e i , unranlı E:serlerine ve A lı ın e ı Te v f i k beyin M e t e o r o ı oj i 

ld t.alııııın ikinci cildine .. IstRnbul.. 1926, bakınız ! 

(1) Paşaeli iklim farklarıyi o mütenasip olarak nebatlar mecmuası ve ııebııt neY'ilen~ 
itibarıyin de büyük zıddiyetler gösterir. Dört büyük nehatat ının takası Akdeni<, Orta 

Anadolu; Şimali Anadolu ve Vasali Avrupa nebatat mınınkalan buraıla çorpı~r. Akdeniz . 
mecmuası Adalardenizi sahilinde dar bir §erit Vücuda getirir. Marırıarn salıillerinde ve 

Meriç vadisinde hntıa Karadeni• kıyılarında münferit zümreltr halindedir. Istrancalar ' 
Kolhi nebntat ınmtakasınn uittir. Cenubi Trakya daıılannda da h u neviden bazı bakiyeleı·e .:.". 
ıesad!l( edilmi, tir. Orta An adolu is tepleri merkezi Trakyaya kadar sokulnr , F.rgene, ova· . · 
sının ve Cenubi Trakya arazisinin nebati terki lıatına i'tirak eder. Merkeıl Avrupa nebata· · 

tının buraya tesiri okadar vazih değildir. Is tre.ncalarda ve Cenubi Trakya dağlanndaki' 
me"'" ormanları bu meyandu zikr edilebilir , Mamafi umumiyetl• Trakyanın nebati h ayat> 
iizerinde Anadolunun teairi nazara çarpmaktadır. Yoh. M a t ı fe ) d. Die pt1ıımen ıı,eog-
r aphi ohe Stellunv; O. thr. S 34. . 

·-·-- ·-----· ~--•Moo __ _ 
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kol: Vize, KırkJareli .üzerinden Tuna kenarmd.a Sili fıtre ye; orta
kol: Babaeslci, Edirne üzerinden Belgr.ada; sollwlda: Keş<ın, lpsala 
-üzerinden Selaniğe giderdi . Sa~ ve ortakol ternamile merkeiı 
Trakyaya isabet eder.. Bu büyük yolları takiben başlıca mer
kezleri mütaHia edebiliriz. Ekserisi 4-5 bin nufuslu olup Jnsmen 
·eski devirlerde, kısmen Ttlrk devrinde teşekl{ ül etmiş bulunan bu 

· şehirler uzun müddet münakale merkezi ve menzil noktnlım 

vazifesini görmüştür. Osmanh devrine ait mimarı kıymeti haiz 
hanları, kervansar.ayları, camileri.. ihtiva eder .Fakat demiryolları 

ı· .. yapıldıktan ve yeni münakale vasıtaları taammüm ettikten soma 
f. .. · şerait değişmiş; bu kasabalar daha ziyaele ci var yerler· ınahsu-
•· \ l!itımn pazar mahalli ve bazı zirai sanayiin temerküz sahası 

:Olmuştur. 

tir: 
~-:::·. 
r:.~ Arazi şeldllerindeki hususiyet burada bazi tali kısımlar vücude 
:~; . ketirir: Istrancaların garp eteklerinde, Ergene havzasının Ş i m a 1 
~;':.·. m ai 1 e ı er i n de iklim daha mutedildir. Kış soğukları pel{ şiddetli 
fi' olmamakla beraber yağış mıktarı da nisbeten ziyadedir. IstrancHlar, 
Rt .. buraları kışın şiddetli soğuklarına karşı muhafaza etti ği gibi yazın da 
~L~ yağ·mur temin eder. Ağaçsız Ergene bozkırlarından ve yazın tema
~:· . · mil e kuruyan dere k.enarlarındiln Istrancalara doğru gittil<çe arazi
h.· · nin nebatt çebresi de~işir. Arasıra küme halinde kavak, dişbudak, 
t · akasya a~açlarına, mllnfe rit bir halde çınarıara rasgelinir. Yazın 
~. . yaşeren ın.eşe çalılıklan yer yer -zemini örter. Fakat bu mıntıka 
!~.:· · .agaçlan .inutemadi surette tahribata maruz kaldığından Ergene 
r·. jsteplerJ .şim ale doğ'l'u mütemadiyen sahasım ğenişletmektedir. 
l.( Münhat yerlerde Erğene vadisi ile Şimal mailleri arasınbaki 
· fade daha ziyade nazar.a .çarpar. Hayvancılık noktayı nazarından 

lt·. ·kıymetli -olan yeşil çayırlar buralarda daha ziyadedir. Bununla 
f!, beraber mezruat itiba~'ile bir benzerlik görülür. Burada cta Eı·-

1~:. · __ gene ovasında olduğ.u gibi .ekseriya mısır, buğday, fasulye, kar
t. puz. kavını tarialarma tesadüf edilir, seyrek tütUn tarlaları , 
ı!.~ 1 

ııdr.,:ceviz ve dut .ağaçları, bağlar bulunur. Bazen Pamuk ta yatiş-
U' · ·.tirilir. 
r. ·_ E"r"g e n .e ç ıu lcu r Q V as 1 n .d a . ve Meriç kenarlarmda 
~ L '< iklim -dana .şidd.eilldir. yazlar pek sıcaktır; LiHeburgaz ve Baba-
F .eski de azami -suhunet 39- 40 dereceyi bulur. Ekseriya ternamile 
~:_::-· .~ağmur.suz geçer;. her yer sa~arır, nehirler lmrur. güneşin yakıcı 
. 6 - Hııknk ve ikt i•ııt 
t' . . 
( . . 
~~:~ ·. 
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şuaları ortalığı kavuı·ur. Bu çukur ınıntakaya ilkbahar yağmur
lan şimal ve cenup nevahisinden az düşer. Bundan dolayı halk 
buraları tarla olmaktan ·:~iyade mer'a olarak kullanmalda dır. diger
bir hususiyetl de ziraatin ırva ve iskaya fazla muhtaç olmasıdır. 

Bu sebeple b er iki ımntalmnın i k t i s a dt fa a ı i ye t i n i ayrı 
ayrı mütallla etmek icap eder : 

A - Vize - Kırklareli havalist - Istanbuldan Trakya içer
lerine doı:tı:u gider ve Sinekli civarından geçen hath baladan iti
baren saı;t tarafı takip edecelc olursak tesadüf edeceğimiz merkez
ler Saray*, Vize'~, Pınarhisar* ve Kırklareli* dir. 

ıstrancanın garp eteklerinde, tarihi yollar üzerinde sırala- · 
nan bu kasabacıklar, öteye beriye yayılmış seyrek köyler bu 
mtnakanın iktısadi faaliyeti ve kıymeti hakkında pek güzel bir 
fikir verir . Yer yer yazın yeşeren meşe çablıkl arrla örtülü olan 
bu havalide kömürcülük, odunculuk, hatta şimale doğıll biraz. 
kerestecilik .yapılırsa da bu daha ziyade Istra:ncalara ait bir fa
aliyet sayılır. Burada çayırlar iyi yetiştiitinden epey koyun v& 
sığır beslenir; bu suretle ç o b a n lı k ehemmiyetli bir şu bedir. 
Aynı zamanda ziraı faaliyet ınıntakanın her tarafında hftkim vazi
yettedir. 

Mlhnbit ve yumuşak topraklar, nisbeten mebzul ilk bahar 
yağmurlan h u b u b at ziraatini kolaylaşhrmaktadır. Buğday, 

arpa, ımsır her tarafta yetiştiği gibi bazı namyelerde çavdar ve 
Yulaf ziraali de yapılır . Kıridarelinin çavdarı, Pınarhisar civa
rının bu!tdayı pele makbuldür . Ergene çukur ovalarından farklı.· 
ciheti, hububahn irva ve iskaya mühtaç olmadan yetişroesidir. · 

Fakat bu mıtalmnın en bariz lıususiyeti s e b z e c i ı i k ve b a ~
c ı lı kta görülür. Her tarafta membaların ve akar suların mebzu- . 
liyeti burada bostancılığın inkişafına yardım etmiştir. Umumr 
harpten evvel burada sebze ziraati ve bağcılılc esaslı bir meslek 
halinde idi. Bugün fasulye, nohut.. ihracı suretile bakliye ziraati~ · 
azçok mevcudiyet göstermekte isede bağcılıkta ehemmiyetli bir 
gerileme vardır. 

B•lkan harbi11den evvel Ku-klaı·elinin etrafı baştan ba,a hatı:lıkb; Hatta civarda Kara
lıızır, Ü>kUp, Koyunbaba, Ereylice .. köyleri de bağlarile tanınmıştı. Ü2ümlerden şarap, rak1, 
konyak pekme-< ynpılırdı . Kırklareli konyaklarının Avrupada bile §ölıreti vardı. Harpler, 
mu haceretler neticesi bağlar harap oldu. Bıı defa Kırklareli ve Pınorlıisar civarında nümuna' 
bal\luı·ı ve meyva bahçeleri viicuda getirilıneaine, bağcılıl!ın ihyasına çalı~ılmalctndır. 

Ba~cılıkla beraber giden m e y v a c ı lı k t a bu mınhkada.' 

ehemmiyetli bir servet membm olmak kabiliyetindedir. Kırklar~li 
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bağlarmda ceviz, zerdali, badem yetişmektedir. Paşaeli t li t U n-
1 er i n i n en makbul cinsleri bu rriıntakada yetişir. Kırklareline 
tabi Yenicenın tütünleri pek meşhurdur. PınarhiEm· ve Manika 

· civaı·ı da tUtün zeriyatını çok ilerletmiştiı-. Son zamanlarda çoğa
lan a y ç i ç e ğ i ziraati de kazançlı l;ıir şube halini almıştır. 

B. Ergene çukur ovası - Istanbulu Edirneye rapteden büyük 
tarihi cadde bir müddet Marmara sahiJJerini takip ettikten sonra 

. Çorlu'~dan itibaren Ergene havzasına dahU olur. Bugün demiryolu 
ile azçok muvazi giden bu yol üzerinde Lülebnrgaz*, Baba
eski*, Havsa" gibi merkezler mevcuttur. Edirneden Gelibolnyıı 

.. · . giden eski yol da bu ınıntakayı Uzunköprü* üzerinden ]{aterter. 
;Burada tamamile Türk devrinde teşekkül etmiş kasabalm- bulun

!' ' cluğu gibi Lüleburgaz civarındaki Musall1'l. mevkii gibi evvelce 
,. mevcut, fakat billihare terkedilmiş merkezler de vardır. 

, : Ergene çukur ovasından bugün daha ziyade mer'a olara!< isti
i,' -fade edilir; kuraklık dolayısile büyük bir lnsmı metrük braln1an 
~\:''· bir sahadır. Halbuki Trakya mazide Adalardenizin zahire arıbarı 
;:· olrnal{ rolünü bu çukur ova sayesinde temin etmişti. Çorlu etra
f fından başlıyarak Lüleburgaz, Babaeski civarında ve daha biı· çok 
.- yerlerde bulunan böyükler ve eski kale barabeleri; Kt~rıştıran 

1>.' mevlöinde kadim bir tesisatın bakıyesi olan su kemeri ayaldarı, 
f:j.. . eski marnuriyelin şahitleridir. Buralar Bizansın, Hatta ill\ f'litühat 
ç· , devresinde Osmanlı lmparatorluğunun en iyi mahsıı l veren yerlerin
.:·· .. den biridi. Pirinç: te dahil olmak üzere hububattan asmaya Joıdar 
·~ . her nevi mezrurat, meyva ag·açları, duUulclar yetiştiren bu toprak
", lai:m son zamanlarda pancar ziraatine de müsait olduğu an i aşıi
r dı. Faka.t bugün bn zirai teşebbüsler kuraklıkla mücadele mecbıı
i.<· riyetindedir. Mezruah sulamak ihtiyacı var; bu sebeple bu mın?t takanın akar sUları üzerinde biraz durmaya lmmm vardır. 
·, ,: . 1918 senesi eylUl ve teşrinievvel aylarında burada bir tetkik 
~, . ·seyyabati yapmış olan Profesör E. Obst bu ınıntakada n k n r 
~~!,. •· s u ı a r şeraitini şu suretle tavsır etmektedir: 
f'' ;·,. .Yağı~ların yaz ve kı§ muayyen zamanlara tes:ıdilf etmesi clolayısıylu Ergene huvı.aonı
ft'':/ da akar sular barir,· bir hususiyet gösterir. Y•zın kurak zıımnnl~ra~ nehirlerin biiyiik. 
~~:· liir kuıımı kurur, yalnız membalım l stranca dağlarına kadar uuınan ( Teke d ere, llüyiik. 
••ı,, 

~··:. ; dere .. gibi) nelıirler mütemadiyen besle'ndi~inden yalnız bunların yntnklannda ~~~ Lıuhınur. 

(•'/- ·. Asıl E;rgene hiç bir zaman kurııınuyorsa da yazın yağmursuıluktRn ve şidd~tli telıelı· 
~: .. i·"· .. hurdan · olcadar suyu azalır ki kışın etrafa taşan, koprtıleri aşan hıı bilyil k n ehir t.nnııımıya
;-:-,. _. cak kadar küçük biı· dere halini alır. Kı~ doğru ilk yağmul'ları müteakıJı n ehir yaz ten

" . · belliğin dan. kıırtulnrsk sııları artar. lstranca da~ karlannın eridilli zemaıın tesadüf eden 

yağınnrlu ilkbaharlar esnasında sıılar okndar coğalıyor ki nehir yatakları sulan i.~tinp e<le-
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m lyerek tn~ar. Bi!hasşa merkezde, ceryanın sürnti az ve nehir yataklannın pek yatık buluıı

·duğu çukur ovalarda büyük feyezanlaı· her 'Sene tekerriir eder. Yazdaki seviye ile kı~ ve ilk 
>bahnrdnld yüksek seviye arasındaki fark bir kaç metreyi bulur. 

Görlilüyor ki merkezi Trakyada akar sular nizarnı pek müsait bir şekilde değildir. 

K ış ve ilkbahıır feyezanlan faydadım ziyade zarar verir. Halbuki· nebatııtm yetişme wnıanı 
-olan ilkbahar ve yaz ortasında orta lık kUraklıktan kıvranır. Meznıatın suyu müh· 
ta~' oldıı)lu bir zamanda· nehirler kurur ve kuyıılardnki su seviyesi de o nisbette ııl ça· 
!ır . Bn gayrımüsait va•iyetin benller in§nsı suretile ıslah edilip edilemiyeceği 

meselesi bütün bu ının takanın ıklim ve akar sularında ıniltemndi tetkikat ve rasadat 
·ynpmakla anla§tlabilir . Eğer l:ıtranca ilağlarınclald yağmur mıktarı kiifi ve te!Jehhu· 
ı·ııı ziyaıle değilse Teke dere, Büyük nere gibi nelıirler ü~erinde bentler yapmak sııretile 

suların muhafnr.ası mümkün olur. Kı~ ve ilkbahar ~esnasmda bo~boşuna akıp giden sular 
bentlerde toplanarak yazın liizuııı görüldükçe salıverilir. Bu sayede merke-<i Trakyanın 

iktıeadi ehemmiyeti pek ziyalle yllkselir. Vadiler etrafında yeni köyler vücude geliı·. Vadi· 
lerde toplanan su l ıır rüzgilrla ınütehraı·ilc motörlerle civar tarlalara kolaylıkla sevkedilebilir. 
O zaman buradaki bir çok münbit arazi ehemmiyetli bir servet membaı olur, nüfııs artar, 
yalnız Istanbula değil coğrafi vax.iyetinin müsait olması dolııyısıyla diger ınemleketlere de 
1.alıire ihraç eder.Bent sularının kuvvei muharrikesinden de istifade münkün olduğunu da dü· 
şünmemiz lazımdır. Bundan istih:;al edilecek elektirik kuvveti az zamanda bentlerin masra· 
fını çıkarır. Mamııfi biltün bunlar mıntakanm ıklim ve sularının .. esaslı bir surette tetkikine 
vabestedir. Bu yapılmadan hiç bir fennl işe teşebbüs edileıneı . 

Ergene ovası ve Meriç vadisi aynı zamanda ehemmiyetli bir 
b a ğ mıntalmsıdır. Edirne, Zalof, Aslihan üzümleri ve şarapları 

eshidenberi meşhurdur. Fakat bugün bağcılık tevekkuf halinde
dir. Buna mukabil ş e k e r f a br i k a s ı n ı n teşekkülünden sonra 
şekerpancarı ziraati büyük bir ehem:qıiyet kazanmıştır. Günde 
700 ton pancar işiiyecek cesamette bulunan Alpullu şeker fabri
kı> sı ahiren inşa edilen ispirto fabrikasile bir kat daha büyümüştür. 
1926 senesinde kurulmuş olan fabrika bu muhite yabancı olan bir 
ziraati tamim ederek kısmen kendi vesaiti ile, kısmen de halkı 

teşvik suretile ilk sene 7 bin, 1930 senesinde ise 60 bin ton pancar 
yetiştirilmesine vesile olmuştur. Pancar ziraati sahası demiryo
lunun her iki tarafından 15 kilometre mesafede: başlıca Edirne
Uzun!{öprü, Babaeski-Kırklareli, Pehlivanköy - Alpullu, Lülebur 
gaz - Pınarhisar, Çerkezköy - Çatalca havalisinde yapılmaktadır. 

Garpte Meriç, eski. bir alluvion ınıntakası üzerinden geçer ve 
etrafında geniş feyezan ovaları vücuda getirir. Edirne~' civ'arınd {i 
bu feyezan ovalarının genişliği 10 kilometreyi bulur. Buradaki fe
yezan ovalarının toprakları Paşaelinin en münbit yerlerinden sa- · 
yılır . Fakat arazinin büyük bir kısmı bataklık olup hiç olmazsa 
teyezanın tahdidi mümkün olduğu takdirde kıymetli arazi kaza
nılacağında şaphe yoktur . 
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Meriç ( Helırns ) Trakyanın en mühiın nehridiı:. Hor!op dağlannın §İıııal eteğindmı 

çıkar,evvelit şarka doğru akarak Filibe ovasından(l60m.)ge~:er. Edirne yamncla ooldaıı Tıın

ca,sağrhnı Arda nehiı'lerini aldıktan sonra cennha döner, dHlJa n§ağıda lsh'mlc.aiı:ı.rd.an gele11 
Ergene ;Je birleşir. Enez yakınında Adalar deııi>.ine dökiilür. Uzıınlıığu 4.50 kilometre 

. kadardı r. Edinıedcn aşağı 180 kilometı·elik kısım ar. meyilli olııp lıiı'çok yed<ml~ dıır~ı ııı 

stılar halin i alır. Üzerinde yaln'" kar~ıdan knttıya geçmek için kayıklar hıılıınıır. Vnktile 
bu kısımdan seyrüsefer itibarile istifarlc edilirmi§. Strahon, Enez den Fililıe ovasınn knılaı· 

knyıklarla seyrüodere müsait oldtıgınııı, zikretmektedir . 

Bu mmtalmda, bilhassa Meriç ve Tunca kenarlarında slipi'!rge 
ziraati pel< hususi bir şekilde olup pirinç ziraatini andmr. Bu 
nebatm tohumlarından da ayrıca istifade edilir. Edirne, Lülebur
gaz civarında pirinç ziraati ele iyi neticeler vermiştir. BlH!'ın bun
lar bu ınıntakada irva ve iskanın ehemmiyetine birer delildir. 

Ergene havzasının ehemmiyetli mahsullerinden biri de salamu-
, ra, kaşkaval ve kaşar pey n ir leri dir. Eski bir istihsal şubesi ol
du,ıımda şüphe olmayan salarnura peynirciliği bilhassa Ectlrne, 
Uzunköprü, Kırklareli ve Çorlu civarındaki soğuk hava mahzenleri
ne sevkedilerek pazarlara çıkarılır. Fakat peynirciliğin i stihsal şe
klinde bazı değişikliğe hıznın görülüyor. Yağ·Iı ve yağ,sız pey
nirlerin tefrik edilmiyerek satışa çıkanlması peynir ticaretini teh
likeye koymaktadır. İstanbulrta yağ istihsalinde kullamlan lore
maları imal eden merkezlerin de ayrılması istenmektedir. Trakya 
peynirierinin bir kısmı dahilde sarf edildiği gibi bir kısmı da ihraç 
edilmektedir. En fazla Mısıra gönderilir. 

IV 
Ceiıubi Tı·ahua - deniz seviyesinden 200 - 300 metre 

v a s a t i i r t i f a d a a r ı z a lı b i r a r a z i y e maliktir . 
Zeminin _ bünyesini teşkil eden yumuşak kum taşları, killi ve 
kireçli marnlar yağınurlara ve akar sulara karşı pek az mukave
met gösterdiğinelen hafif meyilli arazi şel\illert, elcseriya bataldık 
halinde geniş vadiler vücuda gelmiştir. Fakat Adalar denizi ile 
Marmara arasında Koru dağ ( 723 ın) ve Tekir dağları (920 m) 
masiflerinde vadiler clarlaşır, itikal satıhları dikleşir; HLLHisa bu
kısımlar tamamile dağlık bir yer manzarası gösterir. 

Sahiller e gelince Ereğli ile Tekirdağı arasında arazi Mar
maraya doğru açıktır. Mütebal<i kısımda hattı taksim sahile pek 
yakın olan Gaziköy -.Şarköy dağ'larım takip edel'. 60 kilometre 
· imtidadmdaki bu mliltevi silsile Kocaburundan itibaren denize 
dik meyillerle iner. Cenupta Koru dağ silsilesi de Adalar.' denizi 
sahillerini iç kısımdan ayırır. 
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1 k ı i m nisbeten mutedil kışlanyla Paşaelinin dijter lnsım
larından ayrılır. Sıcak Akdeniz ıldiınine yaklaştıl{ça kar fır
tınaları ve şiddetli soğuk dalgaları azalır. İlkbahar ve yaz ipti
dasında esen meltemler bu mmtakaya bir hususiyet bahşeder· . 

Bu deniz ve kara rüzgArlar yevmı suhunet tebeddtllAtını tadil 
ederse de öğle vakti esen deniz rüzgarları · sahilde, dere ağız
larındaki sivrisinekleri içeriere doğru sürer . Bu yevmı mel
temler haricinde zaman zaman bazı şiddetli rüzgarlara şahit olu
ruz; kışın soğuk şimal ve şimalişarki rüzgarlan hfikim olm. Henüz 
muntazam bir rasat yapılmamış olması dolayısıyla kat'! bir şey söy
lenemezse de buralara, yel'lilerin de iddiası veçhile, Ergene ovasın
dan daha çol< yağmur düşer. Umuıniyetle havadaki rutubetin ziya
deliği , arazinin büyük bir kısmının 300 metreden yüksek olması, 
soğuk mevsimlerde sildon yağromları husulü bu ihtimali takviye 
etmektedir. Fakat yağmurların tevezzü tarzı her ikisinde de ay
mdır. Bura(Üı da yazlar kurak geçer, azami yaı;tmur ımktarı i1k
bahara isabet eder. 

Arazinin 11 e b a t ı h a y a t itibarile çıplal{lığı bu ınıntaka
nın Ergene ovasile müşabehetinin en vazib bir delilidir. Burada 
da ağaçlar nehir boylarında toph.ınır. Bunun haricinde çayır istep
leri hilkimdir. Yalnız Kestanbolu ve Maltepe civarında olduğu 

gibi arasıra yazın yeşeren çalılıklara d.a tesadüf edilir. 'f ekir 
dağları, Koru dağ gibi mebzul surette yağmurlar alan maruz olan 
ıklim adalan yukarı kısımlarda büyük göğdeli çaın ve ıneŞe ağaç
hırının, aşağ1 kısımda çalılıkların yetişmesini mucip olur. Çanak
kale buğazının Anadolu · tarafında mebzul olan "Halep çamı ,nın ' 
ilk nüınunelerine de burada tesadüf, edilir. Hiçbir yerde mütemadi · 
şel<ilde Akdeniz nebatatı mevcut değildir. Adalar denizi sahille
rinde bile zeytin ve portakal ağaçları bulunmaz . 

1 s k i\ n t a r z ı Ergene ovasının aynıdır; büyük yollar üze· 
rinde 2-3 bin nüfuslu kasabalar, pek 8eyrek bir tarzda yapılmış 
köy ve çifiiider başlıca isinin merl{ezlerini teşkil eder. Köyler ek
seriyetle güneşlik yamaçlara kurulmuştur. Fırtına ve susuzluk 
dolayısile sırtlar, sıtma dolayısile ovalar ve sulak yerler boş bıra

kılmıştır. Münferit çiflikler büyük şehirler civarında bulunur. 
Başlıca merkezleri tarih! yollar üzerinde ve sahillerde takip edebi
liriz. Uzunköprü üzerinden Edirneyi T.ekirdağa, delayısile Mar- · 
maraya rapteden yol üzerinde bulunan Hayrabolu* cenubi Trak
yamn en şimali bir merkezidir. Daha ziyade Ergene havzasından 
sayıbr. civarında az arızalı münbit bir ar azi imtidat eder. 
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Teltirdağdan tfi Meriç sahillerine kadar az çok anzalı bir 
mıntakadan geçen tarihi bir yol üzerinde İnecik*, Maalkara*, 

· .Keşan*, !psala'~ gibi merkezler sıralanır. Şimalde Yayla dağı ce
.nupta Koru dağ ve Tekir dağları arasında kalan bu saha, yein 
·cenubi · Trakya Gelibolu yarımadasına ve Çanakkale boğazına 

haldm bir yerdir . 
. Paşaelinin asıl denizi M a r m ara d ı t'. En mühim malı

reçleri Marmarada oldugu gibi, cihan ticaretile de bu deniz üze 
.rinde temasa gelir . En i şlek iske ıeıerin burada hulnnmasımn 

:Sebebini, Marmaranın Karadenize nazaran daha sakin ve sııhil
lerin nisbeten daha müsait olmasında aramalıdır . 

Marmara sahil ınıntakası ayri bir hususiyet gösterir . Ötede 
beride daima yeşil kalan nebatatAkdeniz sahillerini hatırlatırsıı da 
·Karadenizin yakınında bulunduğumuz ve l<aralann tesirine d Ah» 
'Ziyade maruz lmlunduğumuzu hissetmernek kabil detP.ldir. Koca 
Bmun civarında arazi denize doğru pek dik iner . Diğer cilıetl er

·de, Tekirdağın şarlonda oldug·u gibi, sahili ekilmiş tarlalaı:, 

.bağlar ve bahçalarla örtaHi alçak tepeler takip eder . Burada 
t icaret ve ba!ıi{Çılıkla meşgul lcüçi.'ıl< sahil şehil'leri bulunur. 

Ereıtli ve diğer bazı sallil şehirlerindeki harab.eler muhteşem 
.bir maziye deUHet eder. Bunlar dalıa ziyade denizci bir merkez 
·olarak in ltişaf etmiştir . Paşaelinin asıl kapısı Tekirdnfl' dır "' . 

Eski bir şehir olup her devi.rde canlı bir ticaret merkezi olmuştur. 
Arkasında geniş bir saha iJe irtibatı vardır; Halbuki cenupta bulu-

. nan Mil.refte*, Şarköy'~ ve daha bir bkım küçük merkezlerin 
gerisindeki .arazi ile münasebetlel'i pek malıduttur. Üçüncü 
:zaman arazısinden müteşekkil olan Gaziköy- Mürefte- Şarköy 
havalisi g.erek arazinin bünyesi, gerek mahsul itibarile Paşaeli
nin diğer mmtakalarından farkJı bir hususiyete malilüir. 

· · Daha cenupta İnceburun ile Saros körfezi arasındaki hat Pa
:şaelini Geliboluyarım adasından ayırır. Saros körfezi mahfuz ol
masına rağmen rolinakale itibarile ehemmiyetsizdir. Adalar deni
zi sahillerinde F...nez*den daha büyük bir merkeze tesadif edilmez. 

( : · Kiitip Çelebi Enezden bahsederken ; Enez denizleri sığ olduğundan hüytik gemiler 
· ·., :ÇOkluk u_ğramaılar. Küçük gernilet le gidip gelirler. Buracla deryn iki yerden knrnya dalı il 

-olur. Birinin üzerinde Enez, digerinin (!zerinde Tuzla körfezi bul unur. Bor; kilrfe•i den· 
· mekle .manıf halıklı gölde ı)':rıp dalı•nlan olup yılan bahfıı tutuldu~unu, sölüyor. 

* * 
Cenubt 'Trakyanın t a b i f s er v et i ve muhteli1' devirler

deki iktısadi faaliyeti tetlcik edilecek olursa mactencilikte, ba~· ve 
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dutluk yetiştirme bususun<la bazı imtiyazıara malik olduğu gö
rülür. Hayvan besleme ellietinden de ehemmiyetli bir sahadır. 

Bu ınıntakanın m a d e n serveti liğnitler ve bir iki nolüada 
tesadüf edilen petrol emareleridir. Mabnıkatça fakir bir romtaka
da zuhur etmesi bu liğnitlerderı istifade yollannı araştlrmağa se
bep olmuştur. Kestanbolu il~ni.t havzası bir dekovil ile demir yo
luna raptedilmiştir. 

Cenubt Trııky•nın Oligoziin tabakalan nruındaki li~niıler pek kalın olmamakla b era
ber geni' bir sahayu ya)'llmıştır. Cihan harhi esnasında hunlarııı bu?.ıl~n işleıilmiştir. Uzun

köpı-iinüıı cenubundaki arı•.alı mıntakadun itibaren ekserisi 10 metre derinliği ge<;miyen, 
!Jattu lııw derelerd e tamnınile meydana çıkan 1-0,5 nıelre kalınlığında liğnit flizleri var· 
<i ır. Bn~lıcsları Çöpköy, Keslanbol u, Dereköy, MasatJı, H urmetli, Davuteli, Altıut~. Pa.,ayiğit, 
K<!şnn ve Malkarada görülmüştür. Ke,'IDlln şiınnlindeki s~nkilinaJin kenannda liğnitler diş
leıini gösterir. Bunun cenup eteğinde .5 kilome treye kadar fljr,Jero tesn_dü( edildiw gibi Mal
kaı-oya kadar da izlerini talcip müınkilndür. Ke~amn 10 kilometre garbında Roztepe mev
kiinde tekrar meydana çıkar, se:nklinalin kenannda tıı.kriLen 30 kilometrelik bir inıtidad~ 
mnliktir. Ke~nn civarındaki Oiz!t:r bir metre kalınh(;ındudır. Cins i tibnrile bitumlu ve sert 
ol np Can n el kömüriine. benzer; az ko ku ve ıız ıılevle yanar. Boya çıkarmaz, adesi ve m ustatil '' 

~ekilde kın!u-. i"nll sıkieti 1,37, seçme nümuncler 2°/<• kiil vermekt•ılir [1 ] . 

Romanya petrol arazisi ile aynı teşekkiile malik olan Mürefte 
havalist petrolları hakionda şimdiye kadar bir çok mütalealar ileri 
sürUlmUşse de asıl1929 senesinde Türl<'ısh Petrolenın şirketi tara
fından esaslı bir surette tanarriye başlanmıştır [2] . Fakat burgu 
arneliyesi neticelenıne<iiği için zubur edecek petrol ba!{kında he
nüz kat'i bir hüküm vermek kabil olmamaktadır. Ciban barbi 
esnasında Alınan mühendislerinin yardımıyla 150 metrelik adi 
kuyular lmzılmak suretile Hora civarındaki "Gazhane, mevki
inde bir. mıktar petrol istihsal edilmiştir. Bu kuyuların izleri elAİı 
mevcuttur. 

'l'ekirdağı buğdaylarının eskidenberi bUyük bir şöhreti var. 
Evliya Çelebi : "burada yetişen deve dişi buğday, Şam Havramn
da bile yetişmez, diyor. Tekirdag-ı daima Istanbulun buğday an
barı olmuştur. Bugün de iyi cins sert buğday ihraç eder. Aym za
manda arpa ile çavdarın da mühim bir mevkü vardır. Bu romtaka
nın en karakteristik bir mahsulll kuşyemi(Pluılaris ca.nariensis)dir. 

Şarki Irakyanın pek kıymetli b ir ihraç onteası olan ku§yeıni.nin n e zamandanbeı·i Ye- .· 
ti ~dirildiğini bileıniyruz. Bu mnhsul en ziyade Tekirda(l ınuhitinde çıkar. Dahilde sadiyatı 

ysktur, vnsatı istilısal 50 bin çııvaldır. Tiirkiyeden lııışkn Lııplata ve Faeta yetiştirilmekle 

{J] Sahaffer, Thrakien, :;. ·32 . 

'· 2 ! Bıı tetkike ait ilk raporlu .,American A•~ociatinu of 'Petı-oleuın Geologl.st" mec
ınuasın<ln (voL )4, N. 6, 1930) intişar etmiştir. 
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isede evsafı dundıır. Cihan harbindon eve! aym sahada 1.50 bin çuvııl i ~lihsıı l er!Hm~kı e idi

Bazı Tetbirlerle zıraatinin inkişafı beklenir . 

Ba~lar ve meyve ağaçları sabit şehirleri civarındadır. Ml\ı-erte· 

ve Ereğlinin kara t:ıztimlerinden pek iyi şarap imal edilir. Bağların 
· dahilindeki merkezler etrafmda da intişarı bütün bu mmtal<ada· 
müskira t sanayiinin canlanmasına bağh olduğu görl\lyor. Çtmlci 
ıklim bağ yetişmesine çok müsaittir. Bütün sahil köy ve kasaba
larinm, bilbassaMüreftenin şarap istihsal!lb evvelce bu mıntakflya 
büyü!< bir servet temin eder, hatta Fransaya siyah şarap ihra(: 
edilirdi. 

Tekiniağı civanndn Kumlnagındnn Şıırköye kadar sıılıil mıntaknsınd:ı anl7.ini ıı b!lyiik 

bir kısmı b•ğlıktu. Pek il erin olmayaıı k uru topraklar ancak bağ yetiştirınege ndisait ti r.\ ll 

. Toprak fakir olma•ına rajİınen gerek kütükterin neşvUnenıası, ~erek elde tililen malısul 

:·, mıktan şnyanı dikkattir. Yııpıncak ve karalahan a üziimieri en müntc~ir ci·nslerdir. Kıım 
.• i\zümden yapılun kırmızı ~araplar 0/al3-l4 gibi yüksek derece ıılkolü ihlivıı etıiı;lnılcn lı~fku 

şıırapiara kımştınlmak ü>:ere ihracatta k•ndini nralbrır. Umadaki §rrnplınnel"r kısmen ın<'v·· 

cudiyetleıini ınuhafarn etmektedir. Ahil ve edevat itibarile fakirdi r ! 2 . 

Vişne, ayva, armut ... gibi meyvalarda bu mıntakada pek iyi 
yetişmektediı·. Dutluklar da Paşaelinin diğer kısımlarındım daha 
müsait bir inkişaf sahası bulmaktadır. Kışların nisbeten nıül&yim 
geçmesi burada ipekçiliğe muvaffakıyetler temin etmektedir. Hü
Hlsa bü tün bu Juıvali şarap ve ipek memleketi olmaya nnmzet 
.bir rnıntal<a gibi gözüküyor. Aynı zamanda taze Uzüm ilımeatı-

. · da ebemmiyetlidir. Istanbulda sarfedilerı yapıncak tizüınlerinin 

büyl\k bir kısmı buralardan sevkertilir. Cenubi Tralrya pa m u k ve 
t ütün de yetiştirmekted.ir. Makedonya muhacirleri bunıda U\tliu 

. zıraatını tarnim etmişlerdir. Mall<ara ve Keşanın pamuk mahsnlü 
.. zaman zaman ehemmiyet kesbeder . 

- Cenubt Tralryada koyun ve keçi ile ber aber sığı r, at ve deve 
b.uluıımffktadır. Bu ınıntakanın şimal kısmı koyun yetişlirmeye· 

Malkara ve Keşandan itibaren cenup losını da keçi. yetiştil'meğe 
·';-..'çok musaittir. Keçi sürüleri yazın meşe ve kaym baltalıktım için-

:·.de beslenir. Her lcöyün yayıaldarı belli olup diğer köylere mllda-

' ., •: .. · ll l Muhtelif aruzi şekillerine ve ıklimlm·e nıalik."olan Tnıkyuda ınhitıtile ıııiile.nevvi· 

'i; '·;._.:<-topraklarıı tesadüf olunuı-. TstrnnCHiarın sırtlarında k uvvetsiz kumlu topı-nklor dıılın ziynde 
. < .:orman yetişmesiııe ınllsnitıiı· : Paşaelinin gaı·bindeki feyeum topmklaı·ı ( allnvionlnr ) pek 

·:. , miimhittir . Gerek buradaki, gerek F~-gene havwsmdaki tepeler üzerinde kırmızı torı·nklam 

.'\ ~ ra8gelinir . Ergene havzası sulann nufuzuna m iisait olup esmer voyn boya>. ince kumlu top-
.. raklan ihtiva ed er. lstraııcıı l.ıırın cen ııp mailesinde kırmızı toprnklıır nıeydmııı çıkar. Mar

'. ı;ıara s:ılı ili ınıntakasında sarı renkle killi ve kısmen k ireçl i topraklar bıılıııııır. Uıııu ıııiyet.le 
. nelıutla örtüiii olmayan bu ınıntaknda toprakların yerini değiştiı:me•i lıadise•i lıiiyllk lıir 

· rol oynar. 

(2] Şarup mutalıaıı..,sıl Bouffaı·ıl'ın: raponı , İstunbıı l , 1930. 
' ~ ... 

:r 
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hele ettirmezler. Sığırlar husust bir ırk teşkil etmez, manda cisn
ler.i makbulse de mıktalan çok degildir Merkez) ve cenub! Trakyada 
büyUk baş hayvanları besliyecek tabii meralar, yUksek çayırlar 
pek azdır. Burada bayvan mıktarının arttırılması arzu edildi~·i tak
dirde sun't çayırlar vücuda getirmek icap edecektir. Mamafi Tekir
dağ Ilavalisinde iyi sığır ve at beslendiği eskidenberi meşburdur. 

Evliyn Çelebi Hnyrebolu civnnnı tavsif ederken : ''Hoyrebohı ~nlıralannila olan ne
hntlaHbn: yont·n.~ı. tiı·llli, knr:ıayrığı, l ebhaaı"l, ılnıgotu, gökcemeni ve gnyri ntlan hiç bir 
diyardo yoktur, ınoğeı· Erde! '·iliıyetindeki yon cH ve snbuç otıı ola. Aııııı İ\'İrı devletin iki bin 
.katar develeri hıı s.ılırayı çemen.ıırda otlayııp ıı;ezeder,. diyor. (C ll,. S 778) 

Ce nu bt Trakyanın ıklimi mutedil olduğundan her sene buralara 
kışlamak Uzere külliyetlt koytın ve keçi gelir. Zat~n bütün Trakya
.da sırf hayvancılıkla meşgul çiflikler epiyi bir yekun tutar. 
Kıvırcık cinsleri ve Fi.no yapağısı eskiden beri meşhurdur. Bn nıın
talmda kümes hayvanatı, bilhassa lmz vE>. ördel{ çok beslenir. 

Sahil şehirleri için b a ı ı k ç ıl ı k ayrı bir servet menbaıdır. 

Fakat bu hususta yalnız Telciı·dağda bir hareket görülmektedir. 
Daha ziyade büyük balıklar tutulur. Balıkçılık bundan yirmi sene 
evvele nazaran çok tedenni etmiştir. 

Buralarda küçük mıkyasta . yrın mensucat s an ay i i mevcut
olup aba, kilim, seccad<e dolmnurdu. Şehi.rlerde az çok de bağlık 
ve saraçlık sanatları vardı. Malkara ve Keşamn yünlüleri, halı, 

kilim, aba ve şayakları meşhurdu. Fakat bu mıntaka asıl toprak 
.sanayii itibarile tanınmıştır. Sahil merl{ezlerinde: Mürefte, Şar
köyde ldremit ve tuğla; dahilde Malkara, Keşanda çanak ve saire ' 
·bugün bile ehemmiyetini muhafaza etmeldedir. Enezda iıni'1l edilen 
){üpler pek meşhurdnr. 

V 
Nüfus- Istanbul ve Çanakkale boğazları yalnnında bulunan 

Paşaeli Balkan ile Anadolu arasında kara yollarının toplandıği 

bir yer olduğundan bir çok kavmi muheceret ve istiliHarın uğrağı 
olmuştur. Coğraf! vaziyet icabı buranın iskan tarihi büytik tahav
vüller ğösterir[l]. 

l l l Pa~aelinin kadim topoğrafyası irJn H. K i e p er t 'in .. Formae orbis aııtiqni" 

XVII; D, Ka 1 o p o t h ak e s, de Tracia provincia Romana 5 ff. den istifade edilebir . 
'T a b u l a P e u t i n g e r de, ve İ d r i 8 i li i n haritasında bizans devdndeki §ehir!er gös- · 
terilmektedir. Son zamanlarda Stanle y Ca s s o n M. nın " Macedonia, Thnıc and YJJ. 

1ı·ia~ ünvanlı eseri 1926 da O:cford külliratı meyanında neşredilmiştir. bu eserde Şar~i 
Trakyaya ait kısım mahduttur. Fakat bu nuntakanın kadim taı·ihi i('in toplu bir eser sayılır . . · 
'l'rakya kadim coğrafyasına, §ehirlerine dair L ü b k er 8 ve P: W. Real Enzy.klopaedic de 
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kadim sekene hakkında pekaz malümatımız var. yalrnz bazı 
·sahil şehirlerinin Akdenizin en eski gemici milletleri olan M i
k e e n 1 er ve Fe n i k e I il er tarafından kurulmuş olduğunu 
biliyoruz. Buranın ilk tanınmış sekenesi, ınıntakaya ismini. ver
miş ·olan, Tr il k 1 er dir. Bu isim altında toplanan kavimlerin 
lisanları ve menşeleri. bakinndaki tetkikler pek az il.erlliye bil 
miştir. Eski Roma müvenihleri bunların at besledil<lerini, iyi 
harp ·ettiklerini söyliyorlar. Verdikleri izahat menşelerini tayine 

. kaL'i geJmemektedir. Kadim devirden kalma eserler arasmda hö
yükler nazara çarpmaktadır. Mezar veya şehir bakayası veyahut 
işaret merkezi olduğu pek bilinmeyen bu yapma tepelere Çorlu, 

· Saray, Lüleburgaz, Vize, Malkara ve ere~li civarında tesmlil' 
edilir [1] . · 
' . ' 
malumat vardır. Bıa·ada Trakyaya ait şehirleirn ekserisi Prof. E. O b er h o ın ı n" r ı·nrnfın · 

,,:··. dan ya•.ılrnı ~tır. "Bızye, {Vize), Astai ve Hadnyanupolis, nıadclelerine bakınız. 
Bu ımntakanın osmanlı devrindeki coiirafi v" ikti.adi hayatırın ılaiı: nuılüınot Hlideki 

"·" · eserlerde bulımmalctaclıı·. İatanhul darülfünun kiitilplıanesin de bulunup J\dinw fethi 
:r-,·,. esnasında ywlılmı~ olduğu anlıı§ılan 1 h n ii 1 ver d i nin "bil'ine tıılnc.ıyıp , kiuıbının 
-~ ~-:- . 

muhtasar ıerd>rne•inde bu mınt~kfl şehirleri hakkında pak kısıı nıal11ınnı mev<'llltur 
::~~· 

( Yıldız kütüphanesi, 2307 Ms. istiıısalıı 1687 ). "Mana•iriilavnlim" sııhihi M c lı ın et 
UL .,. · A ,ş ı k trakyaya 1578 de uğramış olup yalnıı"Çorlu, Vize, Liilelımgaz,lınkkrnıla b·irıı" ınnl ıı · 

f/· mat' veriyor. Buralarırı eski kaleleri rrıetı·uk olup hostanlet·? bağlar, turlu] ar m·tnsnı,lil snrHu7. 

~~:- kasabalar olduğunu söyliyor. Edirnede az kal mı~ ve kaldığı ınücldet~:erle raluıısız ol cııı;ı;ıııııhın 
~[.. ,.,, '· fazl11 bir şey görem<,miş. Yalnız Ali Paşa ~ar~ısını ve Bcı«a" istunı ve Hıxırlık ıııc~simsiııi 

.\
f .. ~1~.·.1..:,.,o.·:·:··· . . · ... ' · ... zikrile iktifa eılıyor ( Ayasofya kütüphanesi , telifi 1600). Kat ip Ç ı• ı e h i nin "Hıım· 

· eli ve Bosna , ( 1648 ) sında ; E v 1 i y a Ç e 1 e lı i " Scyalıııtıınınc .. s inin (1 678):1 ve 
t~<- 8 inci cilılerinde malumat mevcuttur. Alırnet B ad i Efendi nin iiç cilt iizerine !et tip etti~i 
t~~/ · . -eserin hirinci cildi teınamile T!A:Iirne şehri tarihine 3it isedt:, ikinci ve iiçiincii. ciltJer Trakya i!r_· 
!);·,;; nuntakası şehil'lerine ve lıelli başlı edip ve şairlerine aittir. Bu eserin yegüne yn1.mıı ııııslıası 

,;;,· . . · 'Türk tarih encümen.i klltii'ph~nesinde (1 896-1906)dır. V i 1 ii ye ı sa 1 n u m e 1 e ı· i de ı,irc•.r 

!~: ::~~:~iı~la~a: ~ik~e~ı::e!'~~·· yuı:ır~~: fa~:~: ~::~~ l~~:~~~:ı4':l~~'~) ü:~~:;•l'i:8:,:!ı\ı:~nı~. -~1:• ;': 
:i'< · · · j i c, La Peııinsııle Balkanique ( Paris-1918 ) ele epeyi malumat nıe,·eııuur. Her vHicyco!e 

.~.·,::.~.· ... :.· .cJair neşr edilmekte olan sılıhi coğı·afyalnrdan yalnız Kırklardin<• nit olan kıaıııı çık· 
- mıştır. Ah ın~ t Ha m.c\ i, Knkl.ıırdinin sıhhi ve ictiınai co~rafyas1, İstil nhul '192!;. 

~~·;:· .: . Dunluıdan m ada İ B ı am A n 8 y k ı o p a e d i s; n de, A ı i c e V ll ( beyin "C () iı r u {' y a 
!f;i(f' ·lu g at i ,. nde ve Ş e m s e ı ı i n S 8 m i beyin " Kamusiitiliim ,. ı rı cl a lıa~ lı<:tı ~elıil'le.re 
~;·:·'·:· ........ \~ai t izah at vardır. 
tı.ır ·· . ·. · ~i?·~·.,~ ·. . [ll Trakler hakkında ilk esaslı tetldkat W. To ma s c h e k 'ın "Die alten Tlıra· 
~~[!'.:>:> .ker" eserindedir. Birinci kısım h bilelere ikinci kısım da !isan bakiytıler.ine ıla ir di.
~1~{~:~ ': ', •(Viyana. akademisi neş~iyatı; (1893-94·) 131, 130. 128 Phil. KI. Sonra K r et ~ c lı ııı er 'in 
!!UL·':; "·,ıneşhur ;, ·Einleitungindie Ge§ichte der Gı;ehisclen Spraı:lıe, iinvnnlı serinde ( Kap. 

l
l'!<:.' ·. VII, Trakya· Frikya kabileleri ) . Son zamanlarda Bulgar Arkeologinnndan G . . K n z a ro w 

1
;; ·tarafından ~'D'eitraıre .zn Kııltıırgesclıichte ner Tlırnker,, Sarnjei•o l9l(ı iim•anlı hir eser 

) : ıneşredilırii~ı;r. 

,. 

t r.:.·. 
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Romalılar zamanına kadar mevcudiyetlerini muhafaza eden 
trruderin, bilhassa 6 ıncı asırdan sonra izleri kayboluyor. Bir taraftan, 
evvelce yalnız sahil şehirlerine yerleşmişolan, rumlar hiç olmazsa 
yunan lisanı, hıristiyanlığın yardımıyla içeriere doğru sokuluyor. 
Şimalden gelen islil.y kavmleri, bilhassa islilviaşmış bulğarlar zaman 
zaman Şark! Trakyaya kadar iniyeriardı . Fakat asıl turanı ka
vimlerin ımıhacereti bu ınıntakanın kavmY çel1ı:esini ternamile de
ğiştirdi . 

Türanı lmvmler Paşaeline iki yoldan gelmişlerdir: evvela, Ce
nubi Rusya ve Tuna üzerinden gelen bulgarlar gibi, 6-7 inci asır
larda Ava r 1 ar Balkan yarımadasının cemıp müntahasına ka
dar yayılmışlardır . Bunların Istanbulu muhasaraları tarihde meş 
burdur. Aynı yoldan gelen diğer türk lwvmleri arasmda B e c e
n e k I er ve K o m an I ar Trakyada ehemmiyetli izler bırakmıştır. 

G a g av u z[1) denilen hıristiyan Türklerin bunlara mensup olduğu 
anlaşılıyor . 

Saniyen, Anadolu llzerinden gelen osmanlılardan çok evvel ay
nı yoldan birtakım 'l'ürlc mubaceretleri olmuştur. Bunların bir kısmı 
şimali garbi hudutlarını muhafaza için Bizans hükümeti tarafından 
getlı·i!miştir. Anadoludan ve cenubi: Rusyadan eelbedilen bu Türk 
kabileleri Rodop dağlarına ve Balkım eteklerine ycrleştirllmişti. Bi
zans müverrihlerinin"türkpol, ismini verdikleri bu kabileler biL· çok 
imtiyazıara malikti. 10 uncu asırdanitibaren Türk mubaceret akını.. 
boğazlardan ve denizden geçerel< Balkanların muhtelif aksamında 
yerleŞiyordu Bunlara evveld K o n i a r denilirdi. Sora 1065 de 
Makedonyarta uz veya O ğ u z, Trakyada Y u r ü k denilen züm
reler takip etti[2.J. 14 inci asırda evvela Aydın oğullarının, bilalu re Sa-· 
ruban, Krasi ve Osman oğullarının müşterek teşebbüsile Çanakkale 
Boğazı aşılarak Tralçya Türklerin eline geçtiği zaman buraya yeni 
bir ınuhaceret akını başladı. 

Karaside !{ararlaştırılan ve Süleyman paşanın idaresi alhnda. 
Ç~maklmle boğazını geçmek sureti.yle başlayan fetih hareketi bu 
öllcenin sureti katiyede türkleşmesini ımıcip oldu; Evvel:t Bolayır 

ve Gelibolu elde edildi. Sağlwl Marmara cihetini takip. ederek 

lll Gogavuzlar hakkında: C. Jireçek, Das Fiirstentum Bulgar i en S. 141 f. K. Pc ez., 
,;Clıri•tlicluı TOrken, O•t. MoııntKschs. ~ d, Orient 20 (1894), 80, 90; Cv i j i e, Peterm. 
Miıt. 191 :i l, 115. 

[2] Bıılkıın Türkleri bakkındn E, O h er h n ın ın e r, Die l:lalkanvöl kc:ı·, Wien 1917 
S. 3<J C; Kcz:ı aynı miiellifin "Die Türken und das osmaniselle Rei r.hM Leipzig 1917, S 14,. 
3<J ff. 4~· ff.kita)oındn muhtaSIIr maJıımnt vardir. 

.··~ 
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Tekirdağ ve Hayreboluya, solkol rJa Keşan üzerinden Dimeloka 
istikametinde ilerledi. Küçük fasılalardan sonra bir tal'aftan 
sırasıyla Ereğli , Çorlu , Buı·gaz ; diger taraftım da tpsaln 

. Dimetoka zabtedildi. Bt.ıtün Trakya halkı Edirneye çel<ilmişti. Kısa 

bir muhasaradan sonra Edirne de teslim oldu. En sonra Malluua 
zabtedilmiştir. Enezin zabtı ise Istanbulun fethinden sonradır . 

· Trakya fethi esnasındaki muhaceret hareketlerine dair tarih
lerde bazı mi.\teferrik malumata tesadif ectilı:iıektedir. Aşık Paşa 
Zade :"Süleyman paşa Orhan Gaziye müracaat etti, Feth olan hi
sarlara yarar gaziler gönderdik dedi . O esnada göçer arap evle
ri gelmişti, anları Rumeline sürd[Jler, diyor. Diğer bir yerinde de, 

· ~her giin Karasi vilfiyetinden ev gelir oldu. Her g·eıen yıırt tutııp 
gazaya başladı. Hasılı Tt.ırkler arkalandı, Her nereye va.rscı dnş

, manla karşı duramadığını naklediyor [1] . 
Bilabire bir taraftan Anadoluda bazı aşiretler, diger taraftan 

Cenubi Rusyadan gelen Şimal 'l'llrkleri mütemediyen buralara 
yerleşiyordu. 

ı400 de Timur isıiliisı · dolayısı la Kıp~ak l\meraSlndan Akıay hnn yiizlıine yHkın 
ball..iİe terki diyar edüp Efilik ve Tu na liıerinden Edirneye gelmesi üzerine Filibe Ranı:ağı 
dahilinde ikametlerine müsade edilmişti. Fakat bu kabile ötedenberi zirnntlıı me~gul olınn· 
dıklan için arazinin kifayetsizliğinden ~ikilyet ederek öteyeberiye zarar verıııeye • hıı~lach· 
ğından reisleri Aktny Han imha edilerek müteakıp sene bu mu}ııı.cirl~re tnbiatca, l isanc·a 

rj~-. . m~halif olarak Karaman havalisinden Fililıe sanc.ığına bircok HŞnir ıınkl ve iskfın ettirıli. 

i l· (Edirne salnamesi: 1910, S. 145.) 

r
: . , : . A§ık Paşa Zadenin bir rivayetine görft : Saruhan elinin gö~:eha halkı Menemen ııva· . '+ ·. smda kışlardı. Tuz yasağmı kabul etmemişlerdi. Bayezit bıınlan Filibe yüresine aürdli. Şimdi 
1
::_.·, · ._ .. ·· Saruhan Bey li derler Paşa-yıgıt ol kavmin ulusidi (Paşa·yi!ıit, Keşnn ilc ıızıınköprtl nrasında 
,,:. · · .. · bir mevki adıdır) s. 74 . Yine aynı membaa nazaran: Bayezit Köyniiklıisor halk1nı lstan\nıla 

·~i . ·. . getirmi§ti. Timur zamanında Bizanslılar fırsattan istifade ederek nnllirı sürıniişler ~lyevın 
i~! ·:;' T~kir dalliatındaki Köynük köyü o ?.amandıın kalma imiş (s.68) . 

~l · · . üç asır sonra buralarda dolaşan Evliya Çelebi ise TekirdR
~: . ' ğa Anadolunun muhtelif yerlerinden yeni unsurlar geldiğini zikre-
~· , der. "Tekfurdağı ahalisi her taL·aftan gel üp toplanmış kimselerdir. 
~t Fakat asıl şehirler k a d i m e z e ı d e n yörükan kavmi olınag-
S{\ · .la fasih ve beliğ türkçe tekelitim eder. Etrllkleri yine lehçei mah
~[:.(;- . susasıyla irtibat verip kelimat ederler,. Girit sefel'i açıldıktan 
f }' · ·. sonra Tekirdağ şehri marnur olmağa başlamış: "Emin bir vilayet 
;;., ·' · olduğundan Tokat, Sivas, Kayseri, Karaman Eremen ak şehirleU · rinde.n yirmi bin kişi ol diyarıardan bu diyara geçup ttıvattun 
V ·. etmişler. Elhal Karaman ve Mudan şart (Mudanya şehri ?) TUrlc
ıı: 
ır ir . rt· 
~ 

ı l l A~ıkpa§• Zade, İstanbul tabı, a. 49 
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leri cümleten navloncu olup deve dişi buğday satup muhtekirlik: 
ederler, diyor. 

Kanunnamei Ayntde mezkür olduğu gibi müstakil bit· idareye: 
tabi olan Tekirdağ ve Vize yürükleri epiyi bir yekün tutuyordu. 

Vir.e Yiirükleri 170, Teldurclaği Yürükleri 323 ocaktir . Yiirüklerin 30 neferi bir 
ocak sayıln-, bunların beşi eşkcnci, yirmibeşide yamHk addedilirmiş. Sefer vnkuıında eş

kenciler yamak olanlardan ellişer akça harçlık ahıp sefere giderlenniş. Sefere gidenler 
o sene a~r;nam vergisi verınezlermiş. 

Bunların Osmanlı fütühatından evvel buraya gelmiş olmalan 
çok muhtemeldir. Bu hususta Evliyanın verdiği izahatta pek şayam 
dikkattir. Prof. Oberhumer'in [1] de işaret ettiği üzere yürüklerin. 
Bizanslılar zamanında buraya gelüp yerleşmiş oldugunu kabul 
etmet icap eder [2] . 

Tanzimat devrinden sonra Paşaelinde bazı nufus hareketle
rine şahit oluyoruz. Bizans devrindenberi şehirlerde mevcudiyet
lerini. muhaJa eden Rum kolonlleri, Adalardan ve Yunanistandan 
gelen yeni unsurlarla tal{viye bulaı·al{ dahile doğru sol{ulduğu 
gibi Bulgarlarda çoğalıyordu. 1877 Rus muharebesinden sonra 
Tuna memleketlerinden doğru bir türk hicreti başladı. Bu hare
ket ilk zamanlar pek gayrı muntazam şekilde cereyan etti. 1894 
senesinde Bulgaristandan gelen Pomaklar Kırklareli ve Edirne ci
varına, diğer muhacirlerde Hayrebolu, Keşan, Maalkara ve Çorlu 
ovalanna yerleştirildi. Muayyen bir program dahilinde muhacir 
iskanı daha sonraları başlar. 

Yapılan teşvikler neticesi 1908 den itibaren evveltl Bulgarista-
nin muhtelif yerlerinden muhacir gelmiş ve büktirnetçe satın ah
nan çiflikleri e boş yerlere yerleştirilmiştir. Gelen muhacir Edirne· 
kazasında: Doganca, İskender, Köseömer, Al~ardere, Kocahızır; . 
Babaeski kazasında: Kofalca çiflikleriyle Çorlu, I-Iayrebolu, Mal
kara cıvarındaki boş yerlere yerleştirilmiştir. 

Balkan Harbini müteakip burada bir mübadele hareketi görü
lür. Evvel& Havsa, Uzunl{öprü, Babaeski, Lüleburgaz, Pınahisar 

kazalarıla Keşan civarında sakin t;ulgarlar mübadeleye tabi tutul- · 
muş; bunların yerleri Bulgaristanta kalan Ortaköy, Üslzüflü, Dede
ağ·aç, Tırnavacık, Ahtebolu mıntakalarından gelen türklere veril
miştir . Kendi arzusile çekilen rumların yerine de hicı·ete icbar· 
edilen Selanik, Üsküp ve" Manastır muhacırları yerleştirilmiştir. 
Hm·bi umumiyi müteakip yunan işgali esnasında bu mulıacırların 

lll Die Bulkanvölker. Wıen 1917, S. 4.0 
l2] Ahmet Refik beyin yeni inti~ar eden "Türk aş\retleri, Kitabı yiiı-iiklere dair 

kıymetli vesikaları ihtiva e.ımektediı·. 
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bir çoğu tekrar kaldırılmış ve rumlar eski yerlerine getirilhıişe 
de Lozan muahedesini müteakip bütün Rum sekene mübadeleye 
tabi tutulmuş ve yerlerine Makedonya mulıacırları yerleştiril
miştir jl]. 

1927 tahririne göre Paşaelinde 391 bin nufusu mevcut olup 
75 binini bugünkü Türkiye haricinde doğmuş kimseler teşkil 
eder. Bunun 34 bini Bulgaristanda, 26 bini Yunanistanda 9,6 bini 
yoğuslavyada mütebakisi diger yerlerde doğmuş kimseleretir . 
Hali hazırda 'fürkçeden başka lisan konuşanlar yahudiler ve 
islam pornaklardır. 

Ynlıudileıc: Hnlgaı·ı;a koıııı~mılm: 
Edhne vilayeti S, 876 3, 276 
Kırklareli , 912 81.1 

Tekirdağ 1, 772 l, 197 (1927) 

Trakyada mütemadi muhaceret ve istila bura halkının mun
tazam çalışınasına ınani olduğu gibi arasıra vulma gelen ze.lze-· 
leler , şiddetli souklarda epiyi tahribat yapmaktadır. N ehir 
yataklarının kumlarla dolması ve ani yağmurlar sık sık tuğyan
ları mucip olmaktadır. Son zamanlarda sıtmanın artm a·sı rla 
ayrıca bir felaket sayıiabBir. 

Bütün Türkiyede olduğ·u gibi, Paşaelindede asıl iktisadi fa ali
yet zıraat sahasındadır . 

Çifçi nufusun Vasali çifçi Arazi. Her t•if~i aileye isabet 
ni'sbeti aileşj (dönüm) eden çift hayvanı 

Edirne 60°/o 5 53,4 l,4.6 
Kırklakeli 79°/ o 5,4• 34.,2 l,3R 
Tekinbğı 76°/ıı 5/lı. 63,7 1,96 

Edirnede 170, Kırklarelinde 94, Tekirdağmda 201 zuaat ma
.. kinesi işlemektedir . Bununla beraber zıraata kabiliyem araziden 
ternamıle istifade edilmemektedir. Yalnız bazı yerlerde, küçük 

.. · · mikyasta sulama tesisatı mevcuttur. Halk iptidai vesaitle fa kal 
. büyük bir maharetle araziyi sulamaktadır. Şehirlere civaı~ yer
lerde, sebze yetiştirilen bostanlarda büyük kuyulardan hayvan
ıara çektirten dolablarla su çıkarılarak bahçeler sulanır. 

Mezru arazi~ Nisbeti Hubuhat Nakliynı smai n e bntat 
Mirne 783 Km 10°/ıı BR,SHj\ı 2,2u/o 9,2u/~_~ 

Kn-klareli 4·53 " 8°/o 92,5°/ıı 1,7°/ıl 5,7"/u 
Tekirdağı 976 , 

16,5°/o 97,5"/ıı o,:{"/ıı 2,1°/ u 

* * 
·[Il Galip Balıtiyaı· Bey: Trakyada teksifi nüfus nıesdesi, lstanlıul tkaret ıııııılaknsı ra· 

pnı·ları 1928 
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1d.lır1 te,-;&ilat: Trakya Romalıların bir vilayeti oldugu zaman, 
-yani Birinci asır ortalarına _ctog-ı·u, trakyanın idari hududu Adalar 
.denizi sahillerinden Balkan dağların a, Karadeniz ve Marmara sa
)1illerinddn P.erim dağlarına ve Sofya cıvarına kadar uzanıyordu. 

Dördtıncü asır iptidasında eski Trakya dört tali vilfiyete ay
rıldı : Şimali garbide Filibe merkez olmak üzere asıl Tlıracia vi
Jayeti, cenubü garbide Dedeağaç merkez olmak tizere Rhedopa 
·vilfiy~ti; şarkta Edirne merkez olmak üzere Haemi montus villi
yeti, Marmara Ereg-lisi merkez olmak t.izere Europa vilayetlerine 
ayrılıyordu [1). Bu taksim uzun müddet devam etmiştir. Bizanslı
lar sekizinci asırda yeni bir Theme taksimab. vücuda getirdiler: 
Mürefte ile Kırklarelinin şarkında " Trakya Theme'i, , bu radan 
Perim dağlarına kadar garbi lnsmını da"Makedonya 'fheme'i, add
.ettiler. Edirne, şehri Makedonya Theme'ine ait bulunuyordu. 

Osmanlılar davrinde Trakya Rumeli Ayaletinin bir parçası 
addediliyotdu. Sultan Süleyman kanununa göre Şarkt Tral<ya dört 
.sancag-a ayrılmıştı. Bunlar da Vize, Kırklareli, Tehirda.ğ, Çiı·meıı 
sancakları idi. Cenubi Trakyanın bazı kısımları da Cezayiri Bahri 
Sefit eyaletin\n, P.aşa sancag-ı namını alan Gelibolusancagma aitti. 

19 uncu asır ibtidalarında Edirne paşalığı ehemmiyetli bir 
.makam sayılırdl. Fakat bu şehir ikinci payitaht olduılundan ma-· 
hallt idare azçok istikHUini muhafaza ediyordu [2] . Edirnenin 
garbinde Mericin cenup sahilinde kain olan Çirmen mevkiine 
izafetle ''Çirmen sancağı, derıilirdi. Hükümeti temsil eden eyalet 
:Paşası Edirnede oturmasına rağmen hakiki idare ve mahkeme 
.çermende idi. Edirne Paşasının mayetinde mühim şehirlerin 

ayanları bulunurdu. Bu meyanda Silivri, Çorlu, ~Lüleburgaz, Vize, 
Kırklareli, Tekirdağı, Keşan, Firecik, Enez, ... ayanian da vardı .. 
Evvelce müstakil olan Vize Paşalıg-ı da edirneye ilhQk edilmiş~i[3] . 
Tanzimattan sonr.a Edirne vWlyeti beş sancağa ayrılıyordu ki bun
ların üçü: Edirne, Tekfurdağl ve kısmen Gelibolu Şarkt Trakyaya 
isabet etmekte idi. 

Paşaelinin m u na ka le hayabna dalı· ınıntakalar bahsinde iza-
bat verilmişse de burada umumi surette bir kaç soz ilavesine luzuın 
·vardır. Türkiyenin karadan Balkan memleketleriyle dolayısıyla Av
rupa ile irtibatı Trakya üzerindendir. Fakat bu ınıntakayı baştan 
başa katteden, hatta büyük şehirleri bir birine bağlıyan muntazam 

lll Sdıroder, Atlas geogmphie histanque. Paris 1907. 
[2} Amma tah li sani olmakla bir hakim mudahale eqeın~yllp ·ceıni sal!>tl siyaseti 

ı:urmu knbaheli Edirne lıostaııcı başılarının hllkmtindedit· (E\'liya ç. 3. 542!!) 
i3 Ami RouP. c 2 s 109 

. 'il 
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1
;:· şosalıır yoktur. Mevcut yollar vilayet ve kaza merkezlerinden ımıh-
, telif is tilcametlere doğru yapılmış pmçHlar halindedir. 
~·: 
, ,. En canlı milnakale damarı Istanbul ile Edirne ( Kaı·aağa<~) 

" ·. arasınctt\iö d e m ir yo l n ( 318) dir. Ergenc vadisini taldp eden 

!
·:. bu hat Uztml{Opt·ü civm·ından geçerek Kuleliburgaz !.\zerinden .Ka

raağaca vasıl olur. Hattın 133 kilometre ınıdar kısmı Ynnan 
~·· hududu dahilinde kalmıştır . Istanbul - Edirne hattı iizerin 
· de AJpiıllunun garblnden aynlan bir şube hattı (52 km) Babaeski 
';,i üzerinden Kırklareline gid-er . Keza ayni mevlricten aynlan hir 
'!; 

<leJwvil hattı da Kestanboluya kadar uzanır. 
Normal genişlikte olan bn hatlar umumiyetle pek ımıldesidı-ı

. ne . yapılmış olup meyiller bir kaç yerele bi nde 15'i bulctnğu gibi , 
·:Y,· lmvisler cte 250-300 metre nısfı I<Utra inmektedir. İstasyonlar ara-
,;:r · Sındal{i mesafe 16 l{ilometreden aşağı dUşınez. Istanbul -ne Çerkez If.:. köy orasında çifte lokomatifle azami 35 vagon, daha ileride ise tek 
~' lokoınatifle 45 vagoniu tirenler tahrik edebilmektedir . 
wl ... ~·.·. Paşaelinin büyük bir kısmında kışın munalcalat güçleşir. ge-
~ niş Ergene ovalarında taş hemen yok gibidir. Ya~murlıırdan son-
, ,;, .. ra arazi. her türlü harekata gayri müsait bir hal alır. hatta şose-
~j~;,ı. lerden bile istifade m!lşkülleşir. Murıı.tlı-Tekil'dag-,-Keşan-Uzunköp
!3!~f'.-, ~~i{K~~~ı:ne-AlpulJu hatlarının inşası bu ınıntıkayı çol< canlnnclıra-

~y·'· · Demir yolları inşa edild1kten sonra bn mıntıkanın eski eadde
~j'' lj leri metrill< bir halde kalmış, yalnız bazı ıneı:l<ezleri istasiyonlara 
<1.1( ::· rapteden yollar az çok tanzim edilebilmiştir . Istanbul ile ·ı~dirne 
.~;··' arasındaki şosa Silivri - Çorlu - Karıştu·an -Lüleburgaz- Babaeski
i · Havsa üzerinden geçer. Takriben 230 !<ilometre olan bu yol demir 

~il· ', ·yolu ·ile .rekabet edecek kabiliyettedir. 'Fakat silivri ile Çorlu arası 
;y. ' pek fenactır. Demir yolu montebasında bulunan Ku·klareli Tırno

·~ ı;· vacık üzerinden Bulgaristanla bir şosa yolu ile merbuttur. Değil 
'~( . yalnız Paşaelinın, hatta bütün Türkiyenin garp kapısı olan Edir
~ ·neden yalnız Istanbnla doğru değil Geliboloya ve Çanakkale boğa
• ! ·zına giden bir şosa mevcuttur . Tekirdağdım Muratlı istasiyo
~J' . Jiuna bir şösa mevcut olduğu gibi di~-er tarafta Malkamya mi.'ın
.cl ... \ tehi olan bir yol daha vardır. 
?N: . Paşaelinin Coğrafyasına ve iktisadi tari11ine dai r bit' makaleye 
· ~;;;r ·sıg·dıra bildiğimiz malümat bundan ibarettir. Mevzuun genişliği 

.fı:: ···~ .dolaysile yalnız temas ectüp geçdiğimiz bir~çok mes'eleler ayrı ayrı 
··~·-:.·' · birer tetkik sahası dır. AncHl< bunların esaslı sm ette ınııtalfısı bu 

mıntılmyi bize daha yakından tanıtabUir . 
7 - Hııkıık VH ikl.isnt 



Lahiha 
Şarki Trakyadaki milhim merkezlerin iskan toı·ihine dait ııolfar;. 

l n e ada iki yüz. nufusln 
bir köy halindedir. Demir Kö
yün, hatta Vize ve kırklareli
nin iskelesi olabilecek vaziyette 
bulunan bu noldanın vaktıyla 
ehemmiyetli bir iskele olduğu 
mevcut harabelerden de anlaşıl
maktadır. 

Evliya Çelebi: "1ne Adasının 
b er tarafmda binalar ·ve liman
lar bulunduğunu; eskiden gayet 
marnur ve güzel Jimanları, el
an harap bir kalesi olup içinde 
oduncu rumlar sakin olduğunu" 
söyliyor (c3, s 150). Bu gün 1ne 
Ada çavuş suyunun deltasını ge
nişletmesi neticesi lwraya bitiş
miş bir llaldedir. Sahil gerisin
ele Orta sazlık denilen beş küçük 
gölden müteşekkil bataklıklar 
vücudagelmiştlr. 

M i d y e ( 1,5 ) (lJ munta
zam binalara malik, fakat mah
fuz bir limandan mahrum es
ki bir sahil şebridir.İki dere ara
sındaki 70 metre yükseklikte bir 
tepenin denize bakan cihetine 
kurulmuştur . Arkad'a alç:ak bir 
sırt olup bir vadiden diğer vadi
ye Juıdar uzanan bir lrale ba
kıyesi mevcuttm . Bunlar bura
nın Jcadim bir deniz şehri olduğu-

na delalet etmektedir. Kömürcü
lü1( ve balıkçılık halkın başlıca: 
meşgalesini teşkil eder . 

D e m i r.k ö y "Samakov~t 
Buğün bir zıraat ve ormancılık. 
merkezi olup evvelce civarındaki 
demir madenieriyle tanınmakta 
idi. Istanbuldaki mühimmat ve, 
demir sanayiine ham madde bu
radan temin edilirdi. El'an De-· 
mirköy civarındaki Maden mev-· 
kiinde, vaktıyla Ruslar tarafın
dan tahrip edilmiş, izabehane,. 
cami ve bina harabelerine tesa
düf edilmektedir . 

I s t ı r a n c a(2) bir cihetten. 
Karadeniz sahilinde Podlma is~ 
ketesine , diğer cihetten bir şo
sa ile Sinekli istasiyonuna mer
but olup aynı isimdeki dere Im
narında büyükce bir köy halin
dedir. Oduncılık ve kÖmürcü
lükle iştigal eder. 

S a r a y (2,5) Türk devrinde: 
kurulmuş bir kasaba Evliyanm 
rivayetine göre: M ura dı Hüdavi:m 
digar Edirneyi aldıktan sonra 
Tenezzüh yeri olmak üzere bu-· 
rada bir saray yaptırmış, Kanu
ni zamanmda burası marnur bir· 
şehir olmuş . Vezir Ayas paşa 
Hüdavendigar sarayını tamir et
tirmiş daha bir çok hayratlar~ 

Yaptırmış; o .zaman 900 haneli [ J ı Şehir isimlerinin yanmdaki ı·ak· 

kamlıtf bin üv.erinden nufusıı ifade eder. bir kasahacıkmış . Üç ham var--

.. ····- - -····- .... ~~------~--···-····---····-~--------~-- ---~------------·----·-······-----·-··-·~-------·--



Pa~aeli 99 

mış, bağ ve bostanları mebzul ı mıştır, Vizeni11 tabii iskelesi Mid~ 
imiş . (Evliya 6, 135) Ormanlık ye olmak icap ederse de burası 
ınıntakaya yakin bir mevkiele bu~ 
lunan Saray kasabası etrafında 

}:··, hububat ve tütün tarlaları im~ 
:f · ti~at eder . Çerkes köyU istasi
.~ ' yomm·a bir şosa ile merbuttur. 
.tv ·1 

·:; · . V i z e (3) "Bizye" Istanbul 
,. ;;:;. E:ıiklareli yolu üzerinde Göztepe 
~f · denilen kaynakları çok, kayalık 
:t!. , bir dağın eteğindedir . Önunde 
·~{ ·Boğaz ){öy deresiyle sulanan 

•},; · :küçllk bir düzlllk vardır. Şehrin 
-:y · ne zaman lnu·ulduğu hakkında 
~.:· tarihi mainmat yoksada miHit~ 
;; tan 5 asır evvel mevcut olduğu 

-to· 
' .. ·. anlaşılıyor. Trakya hükümdar~ 

t .· · lan zamanmda haylı tiyatro ve 
~: . mabet yapılmış olduğu cenu
~.~ :: bunda Mengeret, Az bağ köy
~~ . .' leriueleki asardan anlaşılıyor. Bir 
.7(, zamanlar bütün kırldar eline ya~ 

~l§'E yılmış olan Astai isimdeki Trak
;_., ya kabilesinin merkezi olarak 
( ' inkişaf etmiŞ, kurunu vustada 

f r; :Visoi" namile barabar isliHl.sına 
;;{ karşı ehemmiyetli bir kala halini 
:h:; almıştır . Osmanlılar devrinde 
~: · sancak merkezi idi. Çorlu; Bur~ 
~;"- gaz, Pinarhisar, Saray Imzaları 
~~>--- buraya tabi idi . Vizede Sancak 
.,:{ · · be yi ile be ra b er birde yürt:ık be yi 

"1;. • 

·::i ' bulunurdu (Evli ya c. 6, s. 135) 

;

''''s ·; · "; Vize bügün daha ziyade 
.·' ;Istra.ıicalara merbuttur. Orman

;;'; lık ınıntakaya yakın oldu~un-

1
,..~:"." dan: odtm ]{ömür ticaretiyle 
· .. i:; . meşguldUr . Kıridareline demir-
. ;ı::.-- yolu yapıldıktan sonra ehemmi
~1; -. ye,tli bir g~izergAholmaktan çı le-

iii\, . 
~~.'.:;: . .. 
~~r· · . ' 

~L 

pek açık olduğundan Demirköy 
üzerinden geçen bir dağyolu ile 
İ!1neada ya merbuttu, saray llze~ 
rioden Çerkezköy istasiyonuna. 
bir şosa mevcuttur. E:veldenbeı:i 

Vize havalisinde koyunculuk , 
bilhassa sebze zıraatı eheınmf

yetlidir. Bakliye ile beraber tü
tünde ekilir. 

P ı n a r h i s a r(2,5) ın kal'
ası yüksektedir. 'l'fırk devr.·inde' 
lcasaba aşa~ıya BUyükpınAı· ke
narına inmiştir. Evliya, buranın 
400 haneli oldugunu, çarşı btışın
da kayalar arl'\sından çnğlıyarak 
çıkan Pınarsuyunun büyük bir 
havuzdan geçerek şehrin aşAğı- · 

sındaki bostanları ve bağçeleri 
suladı~ını söyliyor.Buglin de bu 
ınıntakada her nevi hububat ve 
bakJiye zıraatiyle berı:\lıer ti'ltl\n. 
yetiştirHmektedir. Koyun ve ke-
çi beslenir. · 

Pınarhisar ile Kırklareli ara
sında Ya n ab i sar ve Kliçük 
ü s k up evvel ce mamn:c ıneı·-· 
kezler imiş . 

K ı r k ı a r e 1 i (13) Jstran'-· 
caların garp eteğinde, dalgalı bir 
arazi üzerinde silsileyi aşan bir· 
geçidin mehdeinde bulunur . 
Asll Türk devrinde büylik bir 
şehir olarak inkişaf etmiştir. En. 
eski cami Ylldırım Beyazıte· 

nisbet edilir. Başlıca hububat 
zıraatı ve bağcılıl{ merkezidir. Bu 
rada bl\yük mil{yasta şarap ve. 
rakı imal edilirdi. Eıtezg·fi !Jl arın~ 



100 Hiimit Sadi 

da ytin mensucat, şııl ve baı·ar 
dokunurdu, Hardaliye ;;ucuğu 

ayrıca meşhmdu(Evliya c.5,s 79). 
Yakın vakta kadar buraya (Kırk
kilise) deniı·di. "Kırk, mukaddes 
bir rakamı ifade ettiğinden bu 
isim verilmiş olacak. Tanzimata 
luıdar liva merl<ezi il<en bilaha
re kaza merkezi olmuş, 1878 de 
tel{rar li va merkezi yapılmıştır. 
KırkJ.areli bir cihetten Jstranca
lar üzerinden Bulgaristan dahi
linde Tırnovacıga bir şöse ile 
merbut olduğu gibi, diğer taraf
tcm Babaeskiden ayrılan bir kol 
ile şark demir yollarına bağlıdır. 

Ç or l u(8)"Syr.:ıllum"şimale 
müteveccih bir sırt üzerinde ay
nı isimdeki dere kenarmdadır . 
Çorlu Tral<yamn kadim merlcez
lerindedir. Bizanslılar zamanında 
burası müstahkenı bir mevki idi. 
Osmanlı istiH\si esnasında birkaç 
del'a alınıp verilmişti! . Istanbul 
alındı.ktan sonra Rumeli yolu 
üzerinde ehemmiyetli bir menzil 
ııoktası olarak inkişaf etmiştir. 
Şark demiryolu da buradangeçer. 
Civarında hububat tarlalarının 

ve koyun meralarının çokluğu 

buranın büyümesine çok yardım 
etmiştir. ' 

Bvliyanın ifadesine göre bu
rası yaylak bir yerde bulundu
ğundan içme suyu ihtiyacı ku
yu gibi sahrınçlardan atdotanla
riyla çıkarılarak çeşmelere tevzi 
edilirmiş. Şehirde büyük hanlara, 
Fatih ve Kanuni zamanında ya
pılmış camiler ve medreseler te-

sadif edilınektedir.Çorlunun baş
lıca mahsulleri arasında peyniri 
eskidenberi meşhurdur. 

L ü ı e b ur gaz (Çatalbnrg-az) 
(5,3)"Bergule, Ergenen intali bir 
vadisi üzerinde Romalılar zama
mndan beri mevcut bir kıtstı
badır. Trakyanın en merkezi ve 
tariht bir noktasında bulunur . 
Şarktaki Karıştıran ovaları, en 
son Balkan harbinde olmak üze
re, birçok muharebelere sahne 
olmuştur. Bura<iaki asarın en de- . 
ğerlisi Sokullu Memet Paşanın · 
mimar Sinana inşa ettirdiği cami, . 
karvansaray ve köprüdür. "Bu 
lmrvansaraya gelenler hep oldu· 
reva n ,kita besi bunların 970-1362 
den itibaren yapıldığ-ını gösterir. 
Kervansaray sonra postamen
zili olmuş, 1876 den sonrada kış

laya ımıbedilmiştir . Bugün ha
rap bir haldedir. 

Lüleburgaz eirafında en çok 
hububat zıraatı arpa, buğday,· 
çavdar, yulaf, kuşyemi yetişir. 

Şellirde un fabrikalan, peynir 
imalathane ve buz haneleri var-· 
dır Vaktile burada büyük hay~ 
van pazarları kurulurmuş ve lüle 
tokrağından yaldızlı kupa ve su 
tasları yapılırmış . 

B ab a e s i{ i ( 3 ) Kırklareli·· 

ne giden demiryolu üzerinde 
bulunur. Eski Istanbul -Edirne.· 
Caddesi güzergahında bnlundu· 
gunclan vaktile de marnur bir 
merkez imiş. Kasahada iki caı~i · 
mevcut olup biri Fatih zama
nmda yapılmıştır. Digeri mi
mar Sinamn eseri olup Edir-
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nedeki Sultan Selim camiinin 
kllçi'ık mikyastabir numunesi dir. 

Ergene havzasının mühim 
merkezlerden biri de U z u n -
k ö p r n (8) dür . Edirne-Geli

. bolu yolu üzerinde ki meşhur 
· · Ergene köprüsünün inşasından 

sonra ( 1443) teşekl~üle başla
mış bir şehirdir. tık ismi Ergene 
Idi. Nebirin kenarındal{i büyük 
değirmenin buramn ilk binası 

olması şehirin hattı zatında bir 
h:ububat ınıntakası merkezi oldu-

· ~unu göstermektedir. Buraya is
mini vermiş olan uzunköprü ikin

. ci Murat tarafından yaptırnlmış 
15,5 metre genişHğinde 392 metre 
üzunluğ·unda 174 gözlü taş bir 
koprüdür. 

E d i r n e (35) Tunca ile Me-
. ::ricin birleşti.ği bir nol<tada müte

addit kara yollarının toplandığı 

ve ayrildığı bir yerdedir. Aynı 
zamanda ınümbit bir zıraat ının-
lakasının merkezidir. 'l'ünca bir 
nısıf daite şeklinde şehrin etra

cevirir. Sonra Meriçle bir
leşerek Kataağaç ile asıl şehir 

· ayırır .. Demir yolu üzerinde bu
.·· i u nan · Karaağaç yeni Edirneyi 
'. :.: . ilıtiva eder. Şehrin m Unakale 

itibariyle olan rolu buraya geç
·mjştir. Eger burası lımlut hari
cinde lcalsaydı, Edirne büsbütün 
\küçülecelcti. Esasen bütün Trak
yanın merkezi olan bu şehrin 
hüdut üzerinde bulunması ve 

: ~ialnız Şariö: Trakyanın bir mer
kezi olması Edirnenin inkişafını 
gi\Çleştirmişti r·. 

Traldere ait l<ü{:ük bir mer
kezin "ostin, kayser Hactrian ta
ra fınctan bir şehir halin e kanııl 

masıyle başl ar. Burası yol nze
rinde bir yer olması dolayısıyle 

bir çok defalar i stilılya maru z 
Jcalnuştır. 1361 de 'l'ürlcler Ertir
neyi aldıkları zaman suı:un da
hiline mıınhasır haeap bir kasa
ba halindeirti. Romalılardan kal
ma yalnız birluıç klise ile hera
ber bir saray, bır su kemeri ve 
bir tiyatro harahesı vardı. l•'etih 
esnasında mamnr biryer olma
dığından ev-velil Dimetolm pa
yıtaht olmuştu. 768 de Tunca 
nehri kenarına saraylar ve hi sar 
harıcme de camiler, mortrese
ler, imaretler yapılarak .Edirne 
yeni baştan iınar edilerek hü
kumet merkezi olmuştur . 

Şelırin Ttirk devrine ait tıı

irhi başlı başına bir tetkik nıev
zundır Edirnenin sınai faaliyetle
ri arasında dericiligin eskidenbe
r i büyük bir ehemmiyeti vardı . 
Burada ve cıvar merkezlercte"be
ledi, tabir edilen döşemelik pa
muklu mensucat; yapagıdan bü
külmüş ipelde karı şık feracelik 
şallar, şayaldar ve çoraplar ya
pılırmış, lıususiyle ayalcla döviil
mek suretile bir nevi nal{]şlı ki~ 

lim imal edilirmiş . 

Edirne cıvanncla H a v s a 
ve ya Rafasa eski Istanbul cad
desi üzerinde tarihi bir kasaba
dır. Demiryolu haricinda luıl 

dığından eski eheınmiyetini kay
betmiştir. Ha s köy de evveı ee 
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hemmiyetli bir kaza idi . Mah
mut paşa tarafından yaptırılımş 
bir cami ve medrese harabesi 
mevcuttur. Cıvardaki ılleaya ller 
sene zair gelirmiş. 

Hayrebolu (4) Şehir 

düz yerde kurulmuş olup civa 
rından kendi ismini taşıyan bir 
küçük nehir geçerek Erg·ene
ye dökülür. Hisarcil{ mevkiinde 
Fatih zamanına ait Paşa camiile 
Güzelce Hasan bey camii osmanlı 

devrinin eserlerindendir. Burası 
hububat, deri ve peynir istihsal 
eden bir mıntakanın pazar yeri
dir. Vaktiyle, Trakya nıünaka
latını temin eden deveciliğin mer
kezi idl . Evliyaya göre burada 
sarayın deve ahırları vardı; Hat
ta bundan dolayı buraya sarban 
başı karışırdı. Küçük Edirne de
nen bu şehir mühim bir mtına

kale merkezi idi ( Evliya c 8, s 
778). bugün muntazam bir şosa 

ile Alpunu istasiyonuna , diğer 
taraftanda 'l'ekirdağına merbut
tur. 

1 n e c .i k eski Tstanbul-SeHl
nik yolu üzerinde Tekirdağından 
bir menzil ötede kadim bir ka
sabadır: Bu senıtte· İçmesu deni
len bir su olup ağ·ustos zarfında 
ziyaret edildi~i Behramı dimişki 

zikretmektedir . 
M a l k a r a (2) Ergene ve 

Adalar Denizi hattı taksimine ya
kın bir yamaçta kurulmuştur . 
Türk devrine ait eserlerden bi
rinci Muradi.ye camii. zikre değer. 

Ehemmiyetli bir hububat mer.ke-

ziclir. ıni.\teaddit yeldeğirmenlerı 

bulunur. Civarında peleçok keçi 
beslenir. Lüleburgaz pazarından 
sonra martta burada bir pazaı· 

kurulurmuş . 
tp sa ı a(l) "Kypsela"Meric 

kenarında bir ova üzerindedir.17 
inci asırda SeHiniğe giden büyük 
yol üzerinde köprü başı vazife
sini göriyordu . lpsaladan sonra 
gemilerle Meriç geçilerek Freci
ğe gidilirmiş . Evvelce Mericin 
İpsalaya pek yakın bir noktadan 
geçtiği anlaşılıyor. Evliya bura
da Mimar Sinan yapısı büyük 
bir kervansaraydan bahsetmek~ 
tedir. Bugün civarındaki batak
lık dulayısile sılmalı bir yerdir. 

K e ş a n ( 4) çalılıkir bir ova 
kenarında , üzerinde müteaddit 
yeldeğirmenleri bulunan bir tepe- . 
nin şimal mailesindedir. Asıl 
eski kal'a cival.·da Rusköyü de
nilen mevkidechr. (Evli ya c 5, s 
325) . Burası zenğin bir hu
bubat ınıntaka sının pazar ye
ri olmakla beraber Edirne . ile· 
Celibolu arasındaki büyük şosa 
buradan geçtiğinden ehemmi
yeti artmıştır . 

Er e~ ı i(l) Marmara sahilin
de cenup ve garp, ciheti 'bir bu
runla mahfuz küçi.\k bir liman 
kenarındadır. Fenikeliler devrine 
kadar uzanan bir maziye malik- . 
tir. tlk ismi" Perinth,idi. Romalı
lar zamanında Hemklea.· ismil).i · 
aldı . Bizans devrinde ehemmi
yetli bir merkez olduğu elan 
mevcut hisar bakayasından an-
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iaşılmaktadır. Emeviler deniz
·den Istanbulu muhasara ettikleri 
:ıaman burayı üssülhare!{e yap- · 

.mışlar. Osmanlı devrine ait eser-
1er arasında Mimar Sinan müba
şeretile yapılmış bir cami mev
:cuttur . 

Ereğli son zamanlara Iradar 
Çorlu ve civarının iskelesi idi, 

· -zıraatle beraber balıkcılık ehem-
·!?. 

miyetli bir servet meınbaı teşkil 
:ediyordu. Bugl'ın pek sakin vazi

n i . yetted'r.Çorluya bir sosa ile rapt-_,,. 
e dilir ve liman islah edilecek 
ıolursa yeniden canlanacağı şüp
hesizdir . 

T ek i r da ğ (14) Marmara 
~~, ·sahilinde bir nısıf daire teşkil 
w.· ·eden tepeler üzerine kurulmuş 
::p bir şehirdir. Istanbnlu saymıya-,, .. ~;._ . 

;:'. cak olursak şarkı Trakyanın bi-
"~- · . rinci derecede iskelesidir. Açık 
~;: . _ bir sahil olduğundan Km·ayelden 
~+o başka bütün rifzgarlara maruz
::·· · · dur . 
:_( · 

ıi:' ··. · .Şehrin ill{ teşeklcUlü Feni
}.:., keliler zamanına kadar çıkar. 
:~;.-, :-: ·. . 
:: : . K. 400 de Tral{ya beyleri idare-
k. · ·sinde ehemmiyetli bir sabil şeh-

ir ~~~! :;~::~6~;::i:;: 
!@'k:, Romalılar zamanında ehemmi-
~f.L - f ' '· 

~S'. c:,yetli bir ticaret şehri olan bu 
~-· · ·· ' ' t~l~·o".> merkez biHihire barbarların isti-
~~:r~ l~sına .maruz kaldı. Justiniyan 
~\i;' buraya bir sur yaparak şehri 
~L , .. ;· barbar i·stilasına karşı muhafaza 
i:k: etmek isemiştiT . İki defa eski 
~~~C, bulgarlar tarafınd an tahrip edi!-

~;' 
tL 

miştir. Bizansllların son zaman
larına doğru şehir metruk bir 
halde bulunuyordu. 1330 da şe

hir osmalılar tarafından feted il
miştir. 

Türk devrinde ismi "Roclos
çuk"idi. Katip Çelebi şehrin ge
miler barınacak limanı bulundu
!1unu, civar beldelerin ve Edir
nenin iskelesi, oldugunu vezir 
Rüstem paşa tarafından yapılmış 
hanlar ve imarethaneler mevcut: 
olduğu zikrediyor . Evllya Çele
bi buraya bütün Akdeniz ve Ka
radeniz limanlarmdan ve Mısır

dan kalyonlarla emtia gelerel{ 
arabalada Edirneye sevkedildiği 

gibi pek çok emtia ve zahire ih
raç olunduğunu, bilhassa yağ 

ve ipek gönderildıgini söyliyor. 
Evliyanın zamanından itibaren 
şehre Tekfı:ırctağı denilmeye baş

laımştır. 

Tanzimat devrinden sonra 
hükümet konağı, kişla vesaire 
gibi müessisat vucude getiril
miştir. Şehirinr üç tarafı bağ ve 
bahçelerle çevrilmiştir. Oldukça 
geniş bi.r sahanın hububat ha
silatını ihrac merlmzi olup bii
yük yel degirmenle. toğla ve ki
remit iınala.thanelerinı de i.htiva 
eder. Muratlı istasyonuna, Ma
alkaraya, Hayrebohrye bir şose 
ile merbuttur. 

Mü re f te (2) Marmara sa
hilinde açık bir limandır. ehem
miyetli bir bag·cılık merkezi. ola
rak inkişaf etmiştir. Vaktiyle 
bura halkı bahl<eıhk ve gemi ci-
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lik ile iştigal ederdi. Bağları ve 
meyva bahçeleri bugUnde ehem
miyetini muhRfaza etmektedir. 
Aynı zamanda tutun ve ipek is
tihsal eder. kiremit imal eder. 
Yalınız diğer sahil merkezleriy
le iı'tibatı vardır. Şarköye ınun

tazam bir şosa ile merbuttur. 
Şark ö y (2) Marmara sahi

linde açık bir limandır. Civar 
köylerin mahsulatını ihraç eder. 
Şarköy ve mülhakatında büyük 
ınikyasta bağlar ve dutluklar 
mevcuttur. Bunlardan bugün pek 

az istifade edilmektedir. Hubu
battan mada bir mıktar tütün" 
de istihsal edilir. Bu kasaba 327 
zelzelesinde kamilen yıkılmıştır. 

E n e z 'l'rakyanm en eski 
bir şehri dir. Burada basılmış pa
raların bitaranında keçi resmi 
olup adalarda ve Geliboluda te
sadüf edilmektedir l<i bütün bü
tün bu havalinin Enezle ticarette 
bulu nduğuna delalet eder. Yakı
ndaki küçük liman tedricen dola
rak ticaretine sekte gelmiş, bil
ilbire mevcudiyet göstererne
ıniştir. 
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