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ÖNSÖZ 

Osmanlı Devleti, yakın dönem toprak kayıplarını telafi etme 

düşüncesiyle, 29 Ekim 1914’te Birinci Dünya Savaşı’na bir oldu-bitti 

biçiminde dahil olmuştur. Geniş bir coğrafya ve birçok cephede 

yürütülen savaş sırasında devletin iktisadi ve sosyal koşulları daha da 

kötüleşmiş ve insan varlığında büyük kayıplar yaşanmıştır. Sonuçta 

Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi ile mağlup 

devlet olarak savaştan çekilmiştir. 

Mütareke sonrası başlayan işgaller karşısında; ABD mandasını 

savunmak, ne pahasına olursa olsun İngiltere ile anlaşmak, bölgesel 

direnişi örgütlemek, ulusal mücadele başlatmak şeklinde beliren 

yaklaşımlardan sonuncusu, Mustafa Kemal liderliğinde Türk halkını 

mücadeleye çağırmak, savaşımın temel ilkelerini belirlemek 

evrelerinden sonra 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin açılmasıyla yeni bir aşamaya varmıştır. 

İstanbul’da halk iradesinin tecelli etmesinin imkânsızlığının 

görülmesiyle Ankara’da açılan TBMM, hem milli iradenin tecellisi, 

hem de Kurtuluş Savaşını yürütenlerin eylemlerinin meşru bir zemine 

kavuşması anlamına gelmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı günden itibaren kendisini, en 

üstün kurum olarak nitelemiştir. Yasama, yürütme, yargı yetkilerini 

kendinde toplayan TBMM, yeni bir devlet merkezi olmasını mümkün 

kılan; halk üzerinde otorite tesis etmek, ordu kurarak silahlı 
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mücadeleyi yönetmek, iktisadi ve sosyal sorunları çözmek yolunda 

çok cepheli bir mücadele yürütmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Misak-ı Milli’yi hayata geçirmek 

hedefi doğrultusunda önceliğinin silahlı mücadeleyi yönetmek olduğu 

koşullarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk İcra Vekilleri Heyeti 

3 Mayıs 1920’de kurulmuştur.İlk toplantısı 5 Mayıs 1920’de Mustafa 

Kemal Paşa’nın başkanlığında gerçekleştirilen Birinci İcra Vekilleri 

Heyeti’nde Umur-ı Şer’iye, Umur-ı İktisadiye, Müdafaa-i Milliye, 

Adliye, Dahiliye, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye, Hariciye, Maliye, 

Maarif, Nafia ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye olmak üzere toplam 11 

vekalet yer almıştır.  

Bunlardan Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti, 1921 yılında, 

izlenecek sosyal ve ekonomik politikalara ışık tutması amacıyla; 

belirlenen illeri bütünlüklü biçimde inceletmek suretiyle raporlar 

hazırlatmak, böylelikle Türkiye’ye genellenebilecek geniş ölçekli bir 

döküm oluşturmak için bir çalışma başlatmıştır. 

Bu kitabın Giriş kısmında, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye 

Vekaleti’nin kuruluşu ve toplum sağlığı konusunda 1930’lara kadar 

gerçekleştirdiği faaliyetler, bu faaliyetlere yön vermiş olan 

Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası başlıklı raporların hazırlanma 

sürecive içeriği değerlendirilmiştir. Tarafımızdan bu raporları esas 

alarak, yakın zamanda yayınlanmış olan Gaziantep, Cebel-i Bereket 

ve Kırklareli ile ilgili makalelerden Kırklareli hakkında olan, konunun 

anlaşılmasına katkısı olacağı düşüncesiyle Birinci Bölüme 

konulmuştur. Vekalet’in Kırklareli hakkında hazırladığı rapor, eski 
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harfleri bilmeyen araştırmacıların da rahatlıkla kullanacağı biçime 

dönüştürülerek İkinci Bölüme eklenmiştir. Üçüncü Bölümde 

Kırklareli hakkındaki raporun özgün haline yer verilmiştir. 
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nde, 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar, topluma sağlık 

hizmeti sunmak devletin görevlerinden biri olmayıp, söz konusu 

hizmetler vakıflar aracılığıyla gerçekleştirilmekteydi. Tıp eğitimi için 

ilk adım 1826 yılında Tıphane-i Amire’nin tesisi ile atılmış olsa da, 

İstanbul’da sağlık ile ilgili ilk örgüt 1839’da kurulan, Lozan 

Anlaşması ile kaldırılan, Beynelmilel Sıhhiye Meclisi’dir. Bu yabancı 

kuruluşun amacı bulaşıcı hastalıkların doğu memleketlerinden 

Avrupa’ya geçişine engel olmaktı. Dolayısıyla bu kurumun 

çalışmalarının toplum sağlığı üzerinde olumlu bir katkısı olmamıştı 

(Vekalet, 1937: 2). 

Genel sağlıkla ilgili ilk düzenleme 1869 tarihli Eczacılığı Dair 

Nizamname ile eczacılık esasları belirlenmiş, 1870’te ise Tababet-i 

Belediye İcrasına Dair adlı nizamname ile doktorluğun icrasına dair 

hükümler saptanmıştı.1878’de, toplum sağlığıyla ilgilenmek ve 

bulaşıcı hastalıklar için tedbir almak amacıyla kurulan Cemiyet-i 

Tıbbiye-i Mülkiye’nin yerine 1906’da, Meclis-i Maarif-i Tıbbiye adlı 

kurul oluşturulmuştur. Bu heyet 1908 İnkılabı’ndan sonra Meclis-i 

Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye adını almıştır. 

Verimli çalışmasını sağlayacak idari düzenlemelerin yapılamaması 

sebebiyle1912’de lağvedilerek Dahiliye Nezareti’ne bağlı olmak üzere 

Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi kurulmuştur (Vekalet, 1937: 3). 

 
Bakanlığın yazarsız olarak yayınladığı Türkiye’de Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Teşkilatının Cumhuriyet Devrindeki İnkışafı, (Ankara, 1937), adlı eser,“Vekalet, 

1937” biçiminde gösterilmiştir. 



2 | D r .  H a s a n  D İ N Ç E R  

 

Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi’nin, nizamname ve talimatnamelerle 

bir toplum sağılığı kurumu olması için çalışılmıştır. 1914’te Dahiliye 

Nazırı, aynı zamanda Sıhhiye Nazırı unvanını da almak üzere bir 

Sıhhiye Nezareti kurulmuş, Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi, 

Karantina Dairesi, Hicaz Sıhhiye Dairesi gibi kurumlar bu bakanlığa 

bağlanmıştır. 1915’te, ilk defa, Emraz-ı Sariye Nizamnamesi’ni 

yayınlanmış, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele, devlet 

görevlerine arasına alınmıştır (Vekalet, 1937: 4). Bu düzenlemeler 

anlayış ve kurumsallaşmadaki ilerlemeyi işaret etse de, Birinci Dünya 

Savaşı koşullarında iktisadi yetersizlikler ve kaynakların öncelikle 

savaş için kullanılması sebebiyle toplum sağlığı konusunda kayda 

değer ilerleme sağlanamamıştır. 

Toplum sağlığı konusundaki somut başarılar, Milli Mücadele ve 

Cumhuriyet döneminde planlı ve sistematik bir şekilde salgın 

hastalılarla sürdürülen mücadele ile elde edilmiştir. Bu konuda atılan 

en önemli adım Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti’nin 

kurulmasıdır. 

23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde, 3-4 Mayıs 1920’de 11 kişilik “Birinci İcra Vekilleri 

Heyeti” adı ile ilk TBMM Hükümeti kurulmuş (Güneş, 1997: 233-

236), Meclis Hükümeti Sistemi benimsenmişti. Kuvvetler birliği 

prensibine dayanan bu modelde Cumhurbaşkanı ve Başbakan 

bulunmamakta, Vekil olarak anılan Bakanlar Meclis tarafından 

seçilmekteydi. Meclis üstünlüğü ilkesi çerçevesinde Bakanlar sıkı 

biçimde denetlenmekte, Meclis kararıyla görevden alınabilmektey-
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diler. Birinci TBMM yasama ve yürütme yanında, İstiklal 

Mahkemeleri aracılığıyla yargıyı da bünyesinde toplamış, söz konusu 

mahkemeler Meclis’in toplum üzerinde otorite tesis etmesini ve 

ayaklanmaları bastırabilmesini mümkün kılmıştı. 

TBMM Hükümeti’nde, Türk tarihinde ilk kez olmak üzere, Sıhhiye ve 

Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti de yer almıştı (Şehsuvaroğlu-

Demirhan-Güreşsever, 1984: 63). Bakanlığın görev alanları sağlık ve 

sosyal yardım (içtimai muavenet) olarak belirlenmiş, TBMM 

tarafından bakan olarak da Adnan Adıvar seçilmişti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, kurulduğunda, iktisadi 

hayatın geriliği, uzun süren savaşlar, yoksulluk, bilgisizlik, sağlık 

kurumları/çalışanlarının nüfusa oranla azlığı gibi sebeplerle; yüksek 

çocuk ölüm oranları, sıtma, frengi, çocuk felci, verem, trahom, kolera 

gibi hastalıkların yaygın olarak görüldüğü bir toplumsal tablo ile karşı 

karşıya idi.  

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti, Ankara’da Vilayet 

Konağı’ndaki bir odada çalışmalarına başlamıştı. Silahlı mücadelenin 

sürdürüldüğü, dolayısıyla, orduya sağlık hizmeti vermenin öncelikli 

olduğu bu dönemde, Vekil Dr. Adnan (Adıvar) Bey, mücadeleyi bir 

başka alana da genişletmiş, toplum sağlığını öncelikli olarak ele 

almıştı. Bu çerçevede bulaşıcı hastalıklarla mücadele, merkez ve taşra 

 
1930’ların sonlarına kadar Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili olarak görev 

yapmış olan devlet adamları: Dr. Adnan Adıvar (3 Mayıs 1920-10 Mart 1921), Dr. 

Refik Saydam (10 Mart 1921-20 Aralık 1921), D. Rıza Nur (24 Aralık 1921-27 

Ekim 1923), Dr. Refik Saydam (30 Ekim 1923-21 Kasım 1924), Dr. Mazhar 

Germen (22 Kasım 1924-3 Mart 1925), Dr. Refik Saydam (4 Mart 1925-25 Ekim 

1937).https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye. 
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sağlık örgütlerinin yeniden yapılandırılması, sağlık mevzuatının 

geliştirilmesi, sınırlı olanakların verimli kullanılması amacıyla yoğun 

bir mesai başlatmıştır (Aysal-Arslan, 2018: 422). 

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti, ilk Vekil Dr. Adnan 

(Adıvar) Bey’in yönetiminde, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 

engellemeyi ilk hedef olarak belirlese de olanaklar pek kısıtlıydı. 

Bakanlık kurulduğunda toplam doktor mevcudu 180 idi (Altıntaş, 220: 

1). Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve diğer büyük sağlık kurumlarının 

İstanbul’da bulunması, İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’ya ilaç 

gönderilmesini ve söz konusu sağlık kurumlarının yardımını 

engellemesi, bakanlığın verebileceği hizmetleri sınırlamaktaydı 

(Tekir, 2019/I: 1304). Vekalet, olanakları verimli kullanmak, sağlık 

alanındaki çalışan eksiğini azaltmak için çeşitli adımlar atmıştı. 

1922’de yeni mezun doktorların üç yıl boyunca doğu ve güneydoğu 

şehirlerinde görev yapmaları zorunlu hale getirmişti. Aynı yıl kurulan 

Muaveneti İçtimaiye Şubesi muhacir, mülteci ve aşiretlerin, iaşe, sevk 

ve iskanlarıyla meşgul olmaya başlamıştı. Mudanya Ateşkes 

Anlaşması ile İstanbul’un işgalden kurtulmasını takiben çeşitli 

illerdeki darüleytamlar da Bakanlığa bağlanmıştı. Cumhuriyetin ilan 

edildiği 1923 yılında Türkiye’de devlet, belediye, özel idare, özel, 

yabancı ve azınlıklara ait olmak üzere 86 hastane bulunmakta olup, 

toplam yatak sayısı 6437 idi (Tekir, 2019/I: 1306).  
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Türkiye’de yaygın olan hastalıklardan biri veremdi. Verem 

(tüberküloz), mycobacterium tuberculosis adlı basilin neden olduğu 

bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Hastalıkla mücadele etmek için 1923 

yılında İstanbul’da ilk Verem Savaş Dispanseri, aynı yıl İstanbul Özel 

İdaresi tarafından Büyükada’da bir sanatoryum, Bakanlıkça 1925’te 

Heybeliada Sanatoryumu açılmış, 1930’da Ankara ve Bursa’da, 

1935’te Trabzon’da yine Bakanlığın açtığı dispanserler faaliyete 

geçmişti. 1931 yılından itibaren çocuklara ağız yoluyla BCG aşısı 

uygulanmaya başlanmıştı (Tuğluoğlu, 2008: 871).  

Veremle mücadelede dernekler de önemli rol üstlenmiştir. İlk olarak 

1923’te, İzmir Verem Savaş Derneği Dr. Behçet Uz ve arkadaşları 

tarafından kurulmuştur. Bunu,  İstanbul (1927), Denizli (1944) ve 

Ankara (1946) dernekleri takip etmiştir. Sayısı 48’e ulaşan dernekler 

1948’de “Türkiye Ulusal Veremle Savaş Derneği (TUVSD)” adı 

altında birleştirilmiştir (Özkaya, 2016: 79).     

1924’te, önceki yıllarda kağıt üzerinde gösterilip somutlaştırılamamış 

hizmetleri gerçekleştirebilmek için önemli adımlar atılmıştır. Sıhhiye 

ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili Dr. Refik (Saydam) Bey öncülüğünde 

belirlenen hedefler şöyleydi: Sağlık teşkilatını genişletmek, tabip 

yetiştirmek, numune hastaneleri açmak, ebe ve küçük sıhhiye 

memurları yetiştirmek, numune hastanelerinde çocuk bölümleri 

açmak, verem sanatoryumu açmak, sıtma ve frengi başta olmak üzere 

bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve trahomla mücadele 

 
Cumhuriyet’in, bulaşıcı hastalıklarla mücadelesine dair tamamlayıcı sayısal veriler 

Ekler kısmında yer alacaktır. 
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edebilmek için yabancı doktor getirmek (Tekir, 2019/I: 1307). Aynı 

yıl hekim sayısını arttırmak için İstanbul’da 200 kişinin barınabileceği 

Leylî Tıp Talebe Yurdu kurulmuş, aynı konuda çeşitli yasal 

düzenlemelere gidilmiştir.  

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti, 1924’te sıtmayı, mücadele 

edilecek ilk hastalık olarak saptamıştı. Sıtma (malarya), parazit 

taşıyan dişi anofel sivrisineklerin beslenmeleri esnasında insana 

inoküle ettikleri plasmodium cinsi parazitlerin eritrositleri enfekte 

etmesiyle gelişen bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanmaktadır 

(https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/).  

Milli Mücadele döneminde nüfusun yüzde ellisinde sıtma hastalığı 

tespit edilmişti. Doğal olarak bu durum sürdürülmekte olan silahlı 

mücadeleyi ve cephe gerisindeki iktisadi ve sosyal hayatı olumsuz 

etkilemişti. Bazı şehirlerde sıtmadan ölenlerin sayısı yeni doğanların 

sayısını geçmişti: “… Antalya, Fenike ve Elmalı gibi bazı yörelerde 

sıtmadan ölenlerin sayısı, doğanların iki katına çıkmıştır. 1920 yılında 

1.299 kişi doğmuş, 2.597 kişi ölmüştür.” (Yavuz, 2018: 641). 

13 Mayıs 1926’da Sıtma Mücadelesi Kanunu kabul edilmiştir. Kanun 

çerçevesinde yoksullara, köylülere, işçilere tedavi için ücretsiz kinin 

dağıtılmış, 1930 yılına kadar 986000 sıtmalı yurttaş tedavi edilmiş, 

kinin dağıtımı yüz kat artmış, hastalığın yayılma alanı olan bataklıklar 

ıslah edilmiş, su kanalları açılmıştır (Tekir, 2019/I: 1309). Yıllar boyu 

sürdürülen istikrarlı mücadele sonucunda sıtma, Türkiye için tehlike 

olmaktan çıkarılmıştır. 
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1924 yılında trahomla mücadele kararı da alınmıştır. Trahom, göz 

kapaklarının altında birtakım kabarcıkların belirmesiyle başlayan, 

tedavi edilmezse kirpiklerinin içeriye kıvrılması, saydam tabakada 

yaralar çıkması yüzünden körlükle sonuçlanabilen bulaşıcı göz 

hastalığı, müzmin bir saydam tabaka iltihabıdır (https://www.mediline 

hastanesi.com/tr/). Bakan Dr. Refik Saydam, 1924 yılında çeşitli 

vilayet hastanelerin göz servislerinden konu ile ilgili bilgi almış, Göz 

Doktoru Vefik Hüsnü Bulat’ı üç aylığına Güney ve Orta Anadolu 

kentlerine trahom ile ilgili tetkik yapması için görevlendirmişti. Dr. 

Bulat elde ettiği bulguları 1927 yılında Ankara’da toplanan II. Millî 

Tıp Kongresi’nde de sunmuştur (Özer, 2014: 126-127). 

Trahomun en yaygın olduğun yerlerin Urfa, Besni, Gaziantep, Maraş, 

Malatya, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Urfa, Cebelibereket, Adana, Muş 

ve Van olduğu tespit edilmiştir (Özer, 2014: 128). 1925 yılından 

1930’a kadar olan zaman aralığında Adıyaman, Malatya, Besni, Kilis, 

Gaziantep, Malatya ve Adana’da trahom hastane ve dispanserleri 

açılmıştır. 1933’te Urfa, Maraş ve Siverek’te ek hastane ve 

dispanserler açılmış, Gaziantep, Besni, Kilis, Malatya, Urfa ve 

Siverek’te birer seyyar teşkilat, trahom mücadelesine dâhil edilmiştir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan trahomla mücadele sonunda 

başarı elde edilmiş 1970 yılına gelindiğinde trahomun görülme sıklığı 

%2,1’e düşürülmüştür (Özer, 2014: 142). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Frengi Sivas, Bursa, Ordu, Kastamonu, 

Balıkesir ve Zonguldak’ta yaygın olarak görülen bir hastalıktı. Frengi 

(Sifiliz), treponema pallidum adı verilen bakterinin neden olduğu 
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cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur (https://www.acibadem.com.tr). 

1923’te kabul edilen Frenginin Men-i Sirâyet ve İntişârının Tahdidi 

Kanunu ile frengililerin tedavisinin devlet tarafından ücretsiz 

sağlanması,  hastanın kendisini tedavi ettirme zorunluluğu, bilerek 

bulaştırması durumunda hasta kişinin, hastaya zorluk çıkarması 

halinde doktorun cezalandırılması kabul edilmişti (Özkaya, 2016: 81). 

1925 yılında, Vekalet bünyesinde Frengi Komisyonu oluşturulmuş-tur. 

Avrupa’dan her yıl artan miktarlarda ilaç ithal edilirken, başlangıçta 

Bursa’nın Orhaneli ve Sivas’ın Merkez ile Hafik, 1927 yılından 

itibaren Sivas’ın diğer ilçelerinde, 1929 yılında Ordu, Fatsa, Düzce ve 

Çarşamba’da hastalıkla mücadele birimleri kurulmuş, zamanla bu 

merkezlerin sayısı on altıya yükselmiştir (Tekir, 2019/II: 411).  

1933 yılına kadar Sivas, Bursa, Ordu, Balıkesir ve Zonguldak’ta 

yoğunlaştırılan çalışmalar olumlu sonuç vermiştir. 1940 yılında 

170.177 olan frengili sayısı 1950’de 118.169’adüşmüştür (Özkaya, 

2016: 81). 1929’da İzmir’de kurulan Zührevi Hastalıklarla Mücadele 

Cemiyeti de halkı bilinçlendirmeye dönük faaliyetleri açısından 

anılmaya değerdir (Bulut, 2009: 115).  

Kuduz hastalığı ile mücadele çerçevesinde ise 1925’te Erzurum ve 

Sivas, 1926’da Diyarbakır, 1927’de Konya, 1930’da İzmir’de birer 

kuduz hastanesi açılmış, 1937 yılında ise Hıfzıssıhha Merkezi’nde 

kuduz serumu üretilmeye başlanmıştır (Özkaya, 2016: 83). 

1925 yılında, doğum ve çocuk bakımevleri açmak, doğumevlerinde 

modern bilgilerle donanmış ebeleri yetiştirmek için gerekli adımlar 

atılmıştır (Altay, 2017: 185). 1926 yılı ile 1933 arasında yıllarında 
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Ankara, Konya, Adana, Balıkesir, Malatya, Kars, Van, Erzurum, 

Çorum’da toplam dokuz Doğum ve Çocuk Bakımevi hizmete 

açılmıştır (Altıntaş, 2020: 1). 

1928 yılında atılan önemli adımlardan biri 27 Mayıs 1928’de 

Ankara’da Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kurulmasıdır. 

Enstitü, kuruluş yıllarında Kimya, Bakteriyoloji, İmmunbiyoloji ve 

Farmakodinami şubelerinden oluşmaktaydı. Yeni sağlık sorunlarına 

cevap verebilmek amacıyla Enstitü’nün görev alanı sürekli genişlemiş, 

yeni birimler oluşturulmuştur. 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde, kuruluşundan bir yıl sonra 

ülke ihtiyacına yetecek kadar serum, 1931 yılında ağız yoluyla 

uygulanan BCG Aşısı üretilmiştir. 1934 yılında, İstanbul Çiçek 

Aşıhanesi kurum bünyesine dahil edilmiş, çiçek aşısı üretimi 

ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeye yükseltilmiştir. 1936’da 

Hıfzıssıhha Mektebi açılmış, 1933’te başlanan kuduz aşısı üretimi 

çalışmaları sonuç vermiş 1937 yılında serum üretilmeye başlanmıştır. 

Bu dönemde Yunanistan, Suriye ve Irak’a tetanos ve difteri serumları, 

kolera salgını yaşayan Çin’e bir milyon adet kolera aşısı 

gönderilmiştir (Aksakal, 2017: 227) . 

Hatırlanacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923 yılında 

ülkede sağlık alanında faaliyet gösteren 86 sağlık kurumundaki toplam 

yatak sayısı 6.437 idi. 1925’te kurum sayısı 167’ye yatak sayısı 

9.561’e, 1930 yılı sonlarına doğru ise kurum sayısı 182’ye yatak sayısı 

11.398’e yükselmişti (Tekir, 2019/I: 1322). 
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24 Nisan 1930’da kabul edilen Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile 

Türkiye’de toplumun sağlık koşullarını iyileştirmek ve gelecek neslin 

sağlıklı olarak yetişmesi için halkı tıbbi ve sosyal yardımdan 

faydalandırmak, devlet hizmeti sayılmıştır (Aksakal, 2017: 223). 

Sağlıkla ilgili tüm işlemlerden Sıhhi ye ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti’nin sorumlu olması, zührevi hastalıkların tedavisinin 

devletçe ücretsiz sağlanması, frengi ve cüzzam hastalarının tedavileri 

tamamlanmadan evlenmelerinin yasaklanması, veremin ihbarı ve 

takibi zorunlu hastalık olarak kabulü, trahomlu hastaların tedavi 

süresince iş yerine, okula gitmelerinin yasaklanması, salgın 

hastalıkların tamamının bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesi 

kanunda yer verilen başlıca düzenlemelerdi (Tekir, 2019/II: 427). 

Türk toplumunda bulaşıcı hastalıkların yaygın, çocuk ölüm oranlarının 

yüksek olmasında sağlık kurumları/çalışanlarının azlığı, yoksulluk 

kadar halkın sağlık konusundaki bilgisizliği de önemli bir sebepti. 

Köylerde temizlik ile sağlık arasındaki ilişki bilinmemekte, ilçelerde 

hatta şehirlerin çoğunluğunda kanalizasyon sistemi bulunmamakta, 

ülke genelinde temiz su şebekesi yok denecek düzeydeydi. 

Bu sebeplerle Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti, 

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak, toplumu, sağlığı korumada 

gereken temel bilgiler ile donatma konusunda da yoğun çaba 

harcamıştır. Vekalet, yaygın olan sıtmadan korunma yollarını 

anlatmak, çocuk bakımı konusunda anneleri aydınlatmak için 

kitapçıklar yayınlamış ve bunları günün maddi olanakları ölçüsünde 

halka ulaştırmıştır. Konusu halk sağlığı olan 12 film halka 
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izlettirilmek üzere şehir ve kasabalara gönderilmiştir (Göçmen-

Acımış, 2017: 15). Afişler hazırlanmış, şehirlerin sıhhî ve içtimaî 

durumlarını gösteren kitaplar, sağlık kurumlarını ve sıtmalı alanları 

gösteren haritalar basılarak dağıtılmıştır (Tekir, 2019/I: 1323). 

Devletçe de desteklenen, Verem Mücadele Dernekleri, halkı 

bilinçlendirme koşundaki takdire değer çalışmalar yapmıştır 

(Tuğluoğlu, 2008: 23). 

1925 yılından başlayarak iki yıl ara ile Tıp kongreleri düzenlenmiş, 

ülkenin sağlık sorunları tartışılmış, çeşitli bölgelerde yapılan 

incelemelerle elde edilen bulgular paylaşılmış, bulaşıcı hastalıklarla 

ilgili öneriler, tıp alanındaki gelişmeler hakkında bilgi alış-verişinde 

bulunulmuştur. Bu kongrelerde alınan kararlar, sağlık konusundaki 

kanun ve kararnamelerin değiştirilme ve güncellenmesinde etkili 

olmuştur (Arıkan, 2005: 245.) 

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti’nin1930’lara kadar 

yürüttüğü çalışmalar değerlendirildiğinde; dönemin maddi sınırlılığı 

ve sağlık alanındaki yetişmiş insan gücü azlığına rağmen toplum 

sağlığı konusunda başarılı olduğu kanaatine varılabilir. Başka bir ifade 

ile halkı, egemenliğin kaynağı olarak kabul etme anlamındaki 

Cumhuriyetçi yaklaşım, insanı daha iyi koşullarda yaşatma çabası 

şeklinde somutlaşmıştır. 

Toplum sağlığı alanında yukarıda yer verilen çalışmalar, Sıhhiye ve 

Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti’nin yürüttüğü başka bir çalışma sonucu 

 
Ayten Arıkan’ın tez çalışması aynı isimle 2010 yılında Türkiye Tıp Akademisi 

tarafından kitap olarak yayınlanmıştır. 
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elde edilen veriler üzerinde yükselmiştir. Türk toplumunun yaşam 

koşullarını iyileştirmenin, ülkeyi bağımsızlığa kavuşturma ideali kadar 

önemsendiğini kanıtlar biçimde,1921 yılında Sıhhiye ve Muavenet-i 

İçtimaiye Vekili Dr. Refik (Saydam) Bey, illerin coğrafi özellikleri, 

nüfus yapısı, iktisadi kurumları, tarımsal üretim düzeyi, eğitim alt 

yapısı, salgın hastalıkların görülme oranı ve sağlık kuruluşlarının 

sayısal mevcudunu raporlar halinde tespit etmek için geniş çaplı bir 

çalışma başlatmıştır.  

Vekalet, raporların hazırlanması için doktor ve sıhhiye müdürlerini 

görevlendirmiş, tamamlanan raporlar, Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai 

Coğrafyası başlığı altında yayınlanmaya başlanmıştır. Raporların 

hazırlanışını, Refik Bey’den sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

olan Rıza Nur şöyle aktarmıştı:  

“Selef-i aciz-i Refik Beyefendi, zamanda yurdumuzun sıhhî ve 

ictimaîtedkiki gibi mühîm bir nokta Vekâlet-i Muâvenet-i 

İctimaîyye müdürü Doktor Muhyiddin Celal Bey tarafından 

Vekâlete teklif olunarak sıhhiye müdürlerinden bu bâbda 

ma’lûmattaleb edilmiş, sıhhiye müdürleri tedkikât yaparak 

istenen ma’lûmatımehmâ emken cem’ eylemişler. Vekâlete 

geldiğim zaman bu ma’lûmatın yarısını gelmiş buldum. Bunların 

bir kısmı güzelce, bir kısmı kıymetsiz idi ki sıhhiye müdürlerinin 

iktidar ve faaliyetleriyle mütenâsibdi. Bunlardan en mükemmel 

olanlar Sinob, Niğde, Kayseri, Kastamonu, Erzurum, Zonguldak 

ve Menteşe Sıhhiye Müdürlüklerinden gelenlerdir (Koz, 1992: 

38)”. 
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Akademik çalışmalara konu olan raporların toplam sayısı hakkında 

farklı görüşler mevcuttur: Koz on sekiz (Koz, 1992: 39), Sayılır yirmi 

beş (Sayılır, 2013: 2), Doğruöz on sekiz (Doğruöz, 2011: 276), 

Gökçe-Yaprak on dokuz (Gökçe-Yaprak, 2012: 39) , Gümüşçü on 

dokuz (Gümüşçü, 1999: 944), Aysal-Arslan yirmi bir (Aysal ve 

Arslan, 2018: 425) rakamını vermektedir. 

Araştırmalarımıza göre, Bakanlık tarafından 1938 yılına kadar 

yayınlanan ve halihazırda mevcut olan rapor sayısı yirmidir. Bu iller: 

Bayezid, Sinop, Muğla (Menteşe), Çatalca, Kırkkilisa (Kırklareli), 

Gelibolu, Kengri (Çankırı), Kayseri, Gazi Ayıntab (Gaziantep), 

Kastamonu, Kırşehir, Urfa, Konya, Niğde, Tokat, Sivas, Hamidabad 

(Isparta), Erzurum, Ankara, Cebel-i Bereket (Osmaniye)’dir. 

Raporlar incelendiğinde belirli bir standarda göre hazırlandıkları 

göülmektedir. İller hakkında derlenen bilgiler çoğunlukla altı başlık 

altında sunulmuştur: 

Birinci kısımda hudutlar, dağlar, nehirler, madenler, ormanlar, tarım 

ürünleri, hayvanlar, mülki taksimat; İkinci kısımda iklim, mevsimler, 

sıcaklık, yağışlar; Üçüncü kısımda nüfus, giyim-kuşam, gelenekler; 

Dördüncü kısımda sağlık kurumları mektep ve medreseler, oteller, 

hanlar, hamamlar, fabrikalar, kabristanlar, bataklıklar, içme suları; 

Beşinci kısımda zührevi hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, salgınlar; 

Altıncı kısımda doğum ve ölüm istatistikleri, sıtma ve frengi istatistik 

ve haritalarına yer verilmiştir. 

 
 Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti tarafından Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai 

Coğrafyası başlığıyla yayınlanan raporların ve bu rapoların esas alınmasıyla 

yazılmış makalelerin listesine Ekler kısmında yer verilmiştir. 
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Türk Devrimi’nin yönetim, yönetim, hukuk ve eğitim alanlarındaki 

köklü değişimlerinin kısa zaman diliminde ve hızla gerçekleştirildiği, 

toplumun somut yaşama koşullarını yükseltmeye dönük iktisadî, 

sosyal hamlelerin daha uzun bir müddette hayata geçirilebildiği 

malumdur. Dolayısıyla 1922-1938 arasında yayınlanmış olan raporlar, 

içerdikleri bilgiler açısından, Cumhuriyet Hükümetlerinin planlama ve 

uygulamalarını yönlendiren veriler oldukları kadar, Cumhuriyet 

dönemine devrolan toplumu ekonomi, sosyal hayat, kültür ve sağlık 

cephelerinden tam bir gerçeklikle yansıtmaktadır.  

Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası serisinde yayınlanan eserler 

Cumhuriyetin ilk yıllarına dair değerli, otantik bilgiler içermesine 

karşın, Türkiye’de özellikle Cumhuriyet tarihçiliğinde akademik 

araştırmaların siyasi, askeri ve iktisadi konularda yoğunlaşmasından 

olsa gerek, 1990’ların başlarına kadar hak ettiği ilgiyi görememiştir. 

M. Sabri Koz’un bir kongrede sunduğu bildiriden sonra söz konusu 

raporlar 1990’larıın sonlarından başlayarak, artan biçimde, sosyal 

bilimlerin çeşitli dallarında yazılan bilimsel yazıların konusu haline 

gelmiştir.  

Bununla birlikte söz konusu raporlar, hakkında rapor hazırlanmış bir 

ilin aldığı yıllık yağış miktarını içeren bilgileri ile iklim değişikliği 

üzerinde çalışan araştırmacılar, yetiştirilen hayvanların cinsleri ve 

kiloları hakkındaki malumatı ile ziraat mühendisleri, batıl inanç ve 

uygulamalara dair tanıklıkları ile sosyologlar, sosyal-ekonomik 

koşullara ilişkin rakamsal verileri ile tarihçilerin tetkiklerini bekleyen 

kıymetli ve birinci el kaynak olma niteliğini sürdürmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’NİN SIHHÎ VE İÇTİMAÎ COĞRAFYASI 

RAPORLARINA GÖRE: KIRKLARELİ 

Giriş 

Türk Ulusal Mücadelesi, “kurtuluş ve kuruluş” çalışmalarının iç içe 

geçtiği tarihsel bir süreçtir. Yurdu kurtarmaya dönük silahlı mücadele, 

yasama-yürütme yetkilerini uhdesinde toplayan TBMM’nin 

devletleşme yolundaki eylemleri ile eş zamanlı olarak yürütülmüştür. 

Olağanüstü şartlarda Ankara’da açılan TBMM, daha ilk günden 

itibaren yeni bir devlet kurmanın bütün gereklerini adım adım 

gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede 25 Nisan’da altı kişilik Geçici İcra 

Heyeti, 3 Mayıs 1920’de 11 kişilik “Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükümeti” kurulmuştur (TBMM Albümü,2010: XVIII). 

Meclis Hükümeti sistemi içerisinde Türk tarihinde ilk kez “Umur-ı 

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaîyye Vekâleti”adı ile Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı kurulmuştur (Şehsuvaroğlu ve Demirhan, 1984: 

63). Savaşlar ve sağlık sorunları başta olmak üzere ekonomik-sosyal 

geriliğin toplumsal sonuçlarının saptanması ve bunlarla mücadele 

edilmesi amacıyla kurulan bakanlığın ele aldığı başlıca konular 

arasında, cehalet, fakirlikten kaynaklanan yetersiz beslenme ve 

bulaşıcı hastalıklarla mücadele gelmektedir (Türkiye’de Sıhhat ve 

 
AYSAL, Necdet- DİNÇER, Hasan (2020). “Türkiye’nin Sıhhî ve İçtimaî 

Coğrafyası Raporlarına Göre: Kırklareli”, Mavi Atlas, (8/2): 235-255. 
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İçtimaî Muavenet Teşkilatının Cumhuriyet Devrindeki İnkişafı, 1937: 

4-6). Bakanlık, yurt sathında gerçekleştireceği çalışmaların ülke 

gerçekleriyle uyumlu olması için 1921 yılında Türkiye’nin Sıhhi-i 

İçtimaî Coğrafyası adıyla bazı iller hakkında raporlar oluşturmak için 

bir çalışma başlatmıştır (Sayılır, 2013: 2). Sancak ve vilayetlerde 

görevli sıhhiye müdürleri ve doktorlar adı geçen raporları 

hazırlamaları için görevlendirilmiş ve 1922 yılında Sinop Sancağı 

hakkında ilk rapor hazırlanarak yayınlanmıştır. Adı geçen raporun 

sunuş yazısında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Rıza Nur, söz 

konusu çalışmanın Dr. Refik (Saydam) Bey’in bakanlığı döneminde 

başlatıldığını belirtmektedir (Mehmed Said, 1922: 2-3): “… Refik 

Beyefendi, … Yurdumuzun sıhhî ve ictimaî tedkiki gibi mühîm bir 

nokta Vekâlet-i Muâvenet-i İctimaîyye müdürü Doktor Muhyiddin 

Celal Bey tarafından Vekâlete teklif olunarak sıhhiye müdürlerinden 

bu bâbda ma’lûmat taleb edilmiş, sıhhiye müdürleri tedkikât yaparak 

…” 

Akademik çalışmalara konu olan raporların toplam sayısı hakkında 

farklı görüşler mevcuttur: Koz (Koz, 1992: 39) on sekiz, Sayılır 

(Sayılır, 2013: 2) yirmi beş, Doğruöz (Doğruöz, 2011: 276) on sekiz, 

Gökçe-Mevlut (Gökçe ve Yaprak, 2012: 39) on dokuz, Gümüşçü 

(Gümüşçü, 1999: 944) on dokuz, Aysal-Arslan (Aysal ve Arslan, 

2018: 425) yirmi bir rakamını kaydetmektedir. Tarafımızca basılmış 

ve ulaşılabilir durumda olan rapor sayısı yirmi olarak saptanmıştır:1 

Bayezid, Sinop, Muğla (Menteşe), Çatalca, Kırkkilisa (Kırklareli), 

 
1 İstanbul için hazırlanmış monografi Milli Kütüphane kataloglarında gözükmekle 

birlikte, çalışanların samimi çabasına rağmen, söz konusu eser bulunamamıştır. 
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Gelibolu, Kengri (Çankırı), Kayseri, Gazi Ayıntab (Gaziantep), 

Kastamonu, Kırşehir, Urfa, Konya, Niğde, Tokat, Sivas, Hamidabad 

(Isparta), Erzurum, Ankara, Cebel-i Bereket (Osmaniye).  

Kentler hakkındaki raporlarda bilgiler genellikle altı başlık altında 

sunulmuştur(Gümüşçü, 1999: 947): 

Birinci kısım: Hudutlar, dağlar, nehirler, madenler, 

ormanlar, tarım ürünleri, hayvanlar, mülki taksimat; 

İkinci kısım: İklim, mevsimler, sıcaklık, yağışlar; 

Üçüncü kısım: Nüfus, giyim-kuşam, gelenekler; 

Dördüncü kısım: Sağlık kurumları mektep ve 

medreseler, oteller, hanlar, hamamlar, fabrikalar, 

kabristanlar, bataklıklar, içme suları; Beşinci kısım: 

Zührevi hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, salgınlar; 

Altıncı kısım: Doğum ve ölüm istatistikleri, sıtma ve 

frengi istatistik ve haritaları 

Cumhuriyetin yönetim, hukuk ve eğitim alanlarındaki radikal 

değişimlerinin iktisadî ve sosyal hayatı değiştirebilen atılımlarından 

önce gerçekleştiği malumdur. Dolayısıyla 1920’li yıllarda yayınlanan 

monografiler (Türkçe Sözlük, 2005: 1364)2, muhtevasındaki bilgiler 

açısından Cumhuriyetin planlama ve uygulamalarını yönlendirici bir 

belge olmanın yanında, Osmanlıdan Cumhuriyete devrolan toplumu 

ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık cephelerinden tam bir gerçeklikle 

 
2Monografi; tarih, coğrafya gibi alanlarda özel bir sorun üstüne yapılan inceleme 

şeklinde tanımlanmaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın amacı ve kentler 

hakkındaki bilgilerin toplandığı başlıklar göz önüne alındığında yazımızda 

monografi tabirinin kullanılması daha uygun düşecektir. 
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yansıtmaktadır. Monografilerde savaşların, geri kalmışlığın, 

yoksulluğun, geleneklerin, hurafelerin halkın gündelik yaşamındaki 

yansımalarını bulmak mümkündür. Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı tarafından yayınlanan monografilerden birisi de Kırklareli 

Vilayeti hakkındadır. Kırklareli Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaîye 

Müdürü Dr. Ahmed Hamdi Bey tarafından hazırlanan ve “Türkiye 

Cumhuriyeti Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaîye Vekâleti 

Neşriyatından” başlığı ile “Türkiye’nin Sıhhî-i İctimaî Coğrafyası 

Kırkkilisa ‘Kırklarili Vilayeti’” adıyla İstanbul Kâğıtçılık ve 

Matbaacılık Anonim Şirketi tarafından 1925 (1341) yılında basılmıştır 

(Ahmed Hamdi, 1925: 1-45).3 

Kırklareli vilayeti hakkında ele alınan iki monografi bulunmaktadır. 

Bu monografilerden biri, kısa alıntıları içeren genel bir kitap tanıtım 

yazısı şeklinde (Doğruöz, 2011: 275-284) ve diğeri ise kent halkının 

geleneksel şifa bulma yöntemlerini konu alan çalışmadır (Gökçe ve 

Yaprak, 2012: 39-42). Bu makalede, Dr. Ahmed Hamdi Bey 

tarafından hazırlanan ve Osmanlıca olarak basılan monografinin 

tamamı, Latin harflerine çevrilmiş ve sadeleştirilerek 

değerlendirilmiştir. Kırklareli’nin, Osmanlı Devleti’nin, son 

döneminde yaşadığı askerî başarısızlıklar, işgaller ve sosyal 

yıkımlardan daha çok etkilenmiş bir kent olduğu gerçeğinden 

hareketle; monografide yer verilen eğitim düzeyi, halk inanışları, 

üretim düzeyi/ürünleri, işgallerin muhtelif etkileri, halkın gündelik 

yaşamı/sorunları hakkındaki bilgilerden alıntılar yapılırken, bu 

 
3 Bkz., Ek-1. 
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olgular, tarihin değişim kadar devamlılığı da yansıttığı prensibinin 

kabulü gereği, geçmişin sonuçları olarak da tahlil edilecektir. 

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kırklareli 

Kırklareli 1361’de Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir4. 

(Uzunçarşılı, 1994: 163). Osmanlı döneminde Kırkkilise olarak anılan 

şehir, Ayastefanos Antlaşması ile Bulgar Prensliği’ne bırakılmışsa da 

1878 Berlin Anlaşması ile tekrar Osmanlı topraklarına dâhil 

edilmiştir. Şehir, 1854’te kaza durumuna getirilmiş ve 1879’da 

sancağa dönüştürülmüştür. 1890 yılı başlarında Edirne vilayetinin 

sancaklarından birisi olan Kırklareli, Birinci Balkan Savaşı’nda 30 

Ekim 1912’de Bulgarlarca işgal edilmiş ve şehir İkinci Balkan Savaşı 

sonunda imzalanan İstanbul Antlaşması5 ile 8 Temmuz 1913’te geri 

alınmıştır (Özbek, 2018: 104). Kırklareli Ulusal Bağımsızlık Savaşı 

yıllarında İngiliz ve Fransızların desteğini alan Yunanlılarca, 26 

Temmuz 1920’de işgal edilmiştir. İşgal sırasında zor günler geçiren ve 

çok ağır baskılara maruz kalan yöre halkı, silahlı birlikler oluşturarak 

direnişe katılmış, Lüleburgaz Kongresi ile Ulusal Mücadele ile 

bütünleşme yolunda adımlar atmıştır. Bu arada Trakya’daki 

örgütlenmelerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne 

bağlı Trakya Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Merkeziyesi’ne bağlanmaları 

 
4 Tarihi, Geç Kalkolitik Döneme kadar uzanan Kırklareli, Traklar (MÖ 1200-513), 

Persler ve Odrisler (MÖ 513-359), Makedonya Krallığı (MÖ 359-334), İskender ve 

Diyadoklar (MÖ 334-279), Galatlar (MÖ 279-205), Bitinyalılar (MÖ 205-74), Roma 

İmparatorluğu (MÖ 74-MS 395) ve Bizans (395-1361) egemenliğinde kalmıştır. 

Bizans döneminde ise “Saranta Ekklesies” (Kırk Kilise) adıyla anılmıştır. 
5 1913 İstanbul Anlaşması ile Meriç Nehri sınır olarak kabul edilmiş ve Birinci 

Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Antlaşması ile kaybedilen Edirne, 

Dimetoka ve Kırklareli yeniden Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir. 
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kararlaştırılmıştır. Aynı zamanda TBMM’de Trakya’yı temsil etmek 

üzere üç kişi Edirne mebusu olarak seçilmiştir (Tanör, 2002: 154-

291). Ulusal Bağımsızlık Savaşı, 11 Ekim 1922’de imzalanan 

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sona ermiştir. Antlaşma hükümlerine 

göre Yunanlılar Doğu Trakya’dançekilecekler ve bölge İtilaf 

Devletleri aracılığıyla Türk yönetimine devredilecekti. Bu bağlamda 

Mütarekenin 14/15 Ekim gecesi yürürlüğe girmesiyle Yunanlılar 

kentin işgalini sonlandırmış ve kenti Fransızlara teslim ederek 

bölgeden çekilmiştir. Fransızlar tarafından 10 Kasım 1922’de Türk 

yönetimine teslim edilen Kırkkilise, 1924’te vilayet merkezi haline 

getirilmiş ve adı Kırklareli’ne dönüştürülmüştür (Akın 1997: 9-11). 

Nüfus 

Kırklareli’nin 1925 yılı itibarıyla sahip olduğu nüfus, Osmanlı’nın 

Rumeli coğrafyasında 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 

yaşanan siyasal gelişmelerin etkilerini yansıtmaktadır. 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Balkanlardan Trakya ve Anadolu’ya 

yoğun göç yaşanmış, Kırklareli de bu gelişmelerden payını almıştır. 

1893 yılı Edirne Vilayet Salnamesine göre Kırklareli Sancağının 

nüfusu 138.678’dir (Edirne Vilayeti Salnamesi, 1894: 493). 

1905/1906 genel nüfus sayımında ise 181.204 olan toplam nüfusun 

78.338’i İslam, 102.866’sı Gayrimüslimdir (Karpat, 2010: 346-347). 

Balkan Savaşı’ndan sonra 1913’te Bulgaristan ile yapılan anlaşma 

gereği, Trakya’da yaşayan yaklaşık 100.000 Bulgar Trakya’dan 

ayrılmıştır. Balkan Savaşları esnasında, yöredeki Rum Ortodoksların 

bir kısmı Yunanistan’a göç etmiş, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
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bir bölümü geri dönmüş ve mübadele ile tamamı Yunanistan’a 

gönderilmiştir. 1919 yılında Kırklareli’nin nüfusu, 100.979 Türk, 

21.611 Rum, 1.452 Bulgar olmak üzere toplam 124.042 olarak tespit 

edilmiştir (BCA., 1919: FK 272.0.0.12). Kırklareli’nin İslam 

nüfusundaki artış, Balkan Savaşları’nın kaybedilmesi ile ilgilidir. Zira 

1912-1915 yılları arasında Balkanlardan göç eden Müslüman 

muhacirlerin yaklaşık üçte biri Edirne’ye yerleştirilmiştir6 (Arslan, 

2008: 105-107). 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın 1925 tarihli monografisine 

göre Merkez, Babaeski, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar ve Demirköy 

kazalarından oluşan Kırklareli’nin nüfusu 79.896’dır. Nüfusun % 

97,3’ü İslâm, % 0,83’ü Bulgar ve % 1,2’si Musevî’dir. İslâmların % 

83,2’i Türk, % 3,3’ü Arnavut, % 2,1’i Boşnak ve % 2,9’u Pomak’tır. 

Türk olmayan Müslüman gruplar hakkında şu açıklama mevcuttur 

(Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” 

Vilayeti, 1925: 19-20):7 

… Pomakların bir kısmı mübadele tarikiyle vürud 

edenlerden, diğer kısm-ı azamı 1293 senesinde 

Babaeski kazasında iskân edilen kadim pomaklardan 

ibarettir. Arnavut ve Boşnaklar ile yüzde on nispetinde 

bir kısım Türkler dahi Balkan Harbi’ni müteakiben 

Rumeli’den hicret eyleyenler olup o zaman vilayet 

 
61912-1915 yılları arasında gelen toplam 297.737 muhacirin 95.267’si ve 1915-1920 

arası dönemde göç eden toplam 116.185 kişinin, 37.233’ü Edirne Vilayetinin 

sancaklarına (Kırklareli sancağı dâhil) yerleştirilmiştir. 
7 Bkz., Ek-2. 
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dâhilinde iskân edilmişlerdir. Mütebaki Türkler 

vilayetin asıl yerlileridir. 

Şehirde İstanbul lehçesine yakın bir Türkçe konuşulduğu, Babaeski’de 

ise Pomakça konuşulduğu, hatta Pomaklar arasında Türkçe 

bilmeyenlerin bulunduğu ve köylülerin kasabalılara nazaran biraz 

kaba bir şive ile konuştukları ifade edilmektedir. 93 Harbi ve Balkan 

Savaşları toprak ve insan kayıpları ile sonuçlanırken, Trakya ve 

Anadolu’daki Türk nüfus yoğunluğu artmıştır. Daha önce dil alanında 

başlamış olan Türkçülük, Balkan Savaşları sonrasında İttihat ve 

Terakki eliyle kapsamı genişletilerek devlet politikası olarak 

sürdürülmüş (Tunaya, 1989: 310-316), aynı yaklaşım (Toprak, 1995: 

10-22) daha gelişkin biçimde Cumhuriyet döneminde de devam 

ettirilmiştir8. Kırklareli’nde nüfus bağlamında Türkleşme, savaşlar ve 

anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Sosyal ve Ekonomik Hayat 

Tarım 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi resmî kayıtlarında Kırklareli’ndeki 

tarımsal faaliyetler hakkında somut bilgiler mevcuttur. 1894 Edirne 

Vilayet Salnamesi, 1913 Tarım Sayımı9 ve 1923 yılı verilerine göre 

Kırklareli’nde üretilen tarım ürünlerinin ton cinsinden miktarları şu 

şekildedir. 1894 Yılı Vilayet Salnamesinde kızılca (buğday) 6.300, 

 
8Aydınların düşünceleri ve İttihat ve Terakki’nin politikalarında Türkçülüğün öne 

çıkmasında, Osmanlı Devleti’nin özellikle yirminci yüzyıl başlarında yaşadığı 

siyasal gelişmelerin ve kayıpların etkisi olmuştur. 
91913’te Kırklareli Sancağı aşağı yukarı bugünkü Kırklareli ilinin topraklarını 

kapsamakta ve Merkez, Lüleburgaz, Babaeski, Vize, Demirköy ve Pınarhisar’dan 

oluşmaktadır. 
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arpa 4.348, çavdar 2.216, üzüm 1.253, kuşyemi 757, mısır 574, alaf 

(hayvan yemi) 553, keten 55, kenevir 12 ton olarak (Edirne Vilayeti 

Salnamesi, 1894: 269-273), 1913 Yılı Tarım Sayımında buğday 

10.366, arpa 9.804, çavdar 3.414, üzüm 3.360, yulaf 2.971, mısır 

6.191, keten 595, soğan 423 ve keten 595 ton olarak gösterilmektedir 

(Güran, 1997: 93-139). 1923 yılı verilerinde ise buğday 5.620, tütün 

533, arpa 4.550, çavdar 3.330, yulaf 2.360, kapluca 2.220, burçak 

2.050, darı 155, mısır 4.032, susam 42, nohut 57, fasulye 53 ve 

mercimek 33 ton olarak verilmektedir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî 

Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 7). 

1925 tarihli monografide, Kırklareli’nde üretilen ürünlerin rakamsal 

değerleri çerçevesinde ilçeler tarıma elverişlilik açısından 

sınıflandırılmıştır. Babaeski’de hububat ve bakliyat, Büyükdere 

çevresinde sebze yetiştirilmektedir. Pınarhisar’da hububat ve 

bakliyatta bire on ürün alınmaktadır. Bu yörede çok rağbet gören 

buğday yetiştirilmektedir. Lüleburgaz, tarıma uygunsa da arazisinin 

yüzde sekseni meradır. İlçenin demiryolu güzergâhında yetiştirilen 

bostan mahsulü İstanbul’a satılmaktadır. Vize’nin, kuzeydoğusundaki 

arazi verimsizdir. İlçenin Sergen, Midye nahiyeleri baklagiller ve 

hububata müsait ise de halk kerestecilik ve kömürcülük ile 

geçinmektedir. Merkez ilçede hububat, bakliyat, çavdar, yüksek 

kalitede fasulye ve mercimek üretilmektedir. Demirköy, tarıma uygun 

değildir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” 

Vilayeti, 1925: 8-9). 
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Ekonomisi tarıma dayalı olan Kırklareli’nde hububat birinci sırayı 

almış, meyveciliğin tek gelişkin kolu bağcılık olmuştur. Balkan 

Savaşları’ndan önce en fakir ailenin bile üç dört dönüm bağı 

bulunmakta, ihtiyaçlarını pazar için ürettiği üzümün kazancıyla 

karşılamaya çalışmakta idi (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası 

Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 6): “… Mahsulatından rakı, 

şarap, konyak, hardaliye, pekmez, cevizli sucuk imal ve külliyetli 

miktarda İstanbul’a ve vilayât-ı saîreye ihraç edilmekte ve bu 

mahsulat oralarda fevkalâde rağbet görmekte idi.” 1913’te 3.360 ton 

üzümden yaklaşık 500 ton şarap ve 40 ton kadar rakı imal edilmiştir. 

Eski bir şarap diyarı olan Kırklareli’nin şarapları, Trakya’da makbul 

olmanın yanında 19. yüzyılda Fransa’ya da ihraç edilmektedir. Balkan 

Savaşları, Yunan işgali, muhaceretler ve filoksera hastalığı10 gibi 

sebeplerle harap olan bağlar (Gökbayrak, 2006: 37), 1925 yılı 

itibarıyla toplam 100.000-150.000 dönüme tekabül etmekte, yıllık 

512-641 ton arası ürün alınmaktadır. Hâlbuki vaktiyle yıllık 1.500 

tondan fazla şarap ihraç eden Kırklareli’nde, 1923’te ancak 128-200 

ton civarında baş üzüm üretilebilmekte, kalanı ise Üsküp nahiyesinde 

yetiştirilmektedir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 6-7): “Bağcılığın zevalinden sonra çiftçilik 

halkın bilhassa vasıta-i intifa ve maişeti olmuştur.” Monografide 

bağcılığı geliştirme konusunda halkın kesinlikle devlet desteğine 

muhtaç olduğu vurgulanmaktadır. 

 
10 Üzüm bağlarında görülen asma filizi biti veya asma uyuzu olarak bilinen bir 

hastalıktır. Toprakta yaşayan filoksera zararlısı, asma köklerini emerek 

beslendiğinden kökleri zarar gören asmaların gelişmesine olumsuz etki yapmaktadır.  
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Tütün önceleri İnece ve Lüleburgaz’ın bazı köylerinde üretilmektedir. 

Monografide, Selanik ve Drama’dan gelen muhacirlerin tütünü 

Kırklareli’nde yetiştirmelerinin yerli ahaliyi de heveslendirdiği, 1925 

yılında ise yüksek rekolte beklendiği ve halkın refahının artacağına 

inanıldığı ifade edilmektedir. Vilayet içerisinde 1925’de Alpullu Şeker 

Fabrikası’nın açılmasıyla tütün ve üzümün yerini şekerpancarı almış 

ve 1940’larda Bulgaristan’dan Türklerin gelmesiyle birlikte ayçiçeği 

ve mısır üretimi de yaygınlaşmıştır (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî 

Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 8-9). 

Vilayet genelinde arıcılığın ilkel usullerle yapıldığı ve eski sistem 

sepet kovanlarının kullanıldığı dile getirilmektedir. Bununla birlikte 

birkaç arıcının Amerikan sistemi kovan sandıkları kullanmaya 

başladığı, özellikle Merkez kaza, Demirköy, Pınarhisar çevresinin 

arıcılığa fevkalâde müsait olmakla birlikte desteklenmeye muhtaç 

oldukları zikredilmektedir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası 

Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 10). 

Şehrin orman yönünden zengin olmakla birlikte, yüzde sekseninin 

baltalık olup yalnız odun, kömür, tütün sırığı imaline müsait olduğu 

belirtilmiştir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 4-5). Dereköy, Sazara, Beypınar, 

Çağlayık, Karadere ve Kofçaz ormanlarından çeşitli ziraat aletleri 

yapıldığı, Trakya’nın il ve ilçelerine satıldığı ifade edilmiştir. 

Ormancılık faaliyetleri açısından zengin potansiyelin, yatırım yapacak 

girişimci sınıf yokluğu sebebi ile çok fazla değerlendirilemediği de 

vurgulanmıştır. Yunan işgalinin Trakya’da her alanda yarattığı yıkıcı 
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etki, ilin orman varlığı için de geçerlidir. Yunanlıların, Merkez ve 

Pınarhisar kazalarında kuralsız aşırı kesim sonucu ormanları tamamen 

tahrip ettikleri belirtilmektedir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası 

Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 5): “… Yunan orman fen 

memurları, vilayet ormanlarını zengin emsalsiz buldukları istifade 

cihetini düşünerek Dereköy ve civarındaki ormanlardan mevcut 

servet-i haşebiyyenin yüzde yetmişi nispetinde travers keresteler imal 

ittirerek ahali-i mahâlliyeye angarya suretiyle ve şimendifer 

vâsıtasıyla son ricatleri zamanına kadar Yunanistan’a sevke devam 

itmişlerdir.” 

Monografide ahalinin tarımsal faaliyetlerinde genellikle gelişmiş 

demir pulluklar kullandığı, kara sabanın pek az kullanıldığı 

belirtilmektedir. Bunun anlamı demir pullukların hayvanlarca 

çekildiğidir. Son yıllarda hükûmetçe gönderilen buharlı pulluk ve 

harman makinelerinin kullanıldığı belirtilmişse de, sayı verilmemiş 

olmasından bu modern araçların kayda değer miktarda olmadığına 

hükmedilebilir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 5-6). Alpullu Şeker Fabrikası’nın kuruluşu 

modern tarım araçları kullanımını arttırmışsa da, traktör kullanımı 

ancak 1950’lerden sonra yaygınlaşacaktır.  

1927 yılı Türkiye sayımı verilerine bakıldığında Kırklareli’nde; 

üretilen tarım ürünleri ve yetiştirilen hayvan sayısında ciddi bir artışın 

olduğu ve ekonomisinin tarıma dayalı olma özelliğini sürdürdüğü 

görülmektedir. Zira nüfusun % 79,3’ü tarımda; sanayi kollarındaki 

toplam 1.524 işçinin 1.196’sı ağaç ürünleri, dokuma ve tarıma dayalı 
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sanayi alanlarında çalışmaktadır. 1932 yılında Teşvik-i Sanayi 

Kanunu’ndan yararlanan 13 işyerinden 10’u un fabrikasıdır (Yurt 

Ansiklopedisi, 1983: 4840-4841). 

Hayvancılık  

Coğrafi yapısı hayvancılığa uygun olan Kırklareli’nin 1925 yılı öncesi 

sayımlarla tespit edilmiş hayvan varlığı hakkında şu bilgiler 

mevcuttur. 1894 Yılı Vilayet Salnamesinde 576.313 adet koyun, 

175.943 keçi, 50.000 boğa-inek, 24.385 öküz, 7.346 manda, 8.710 

beygir, 203 katır ve 30 eşek (Edirne Vilayet Salnamesi, 1894: 273-

275); 1913 Yılı Tarım Sayımında 103.896 koyun, 44.064 keçi, 23.264 

sığır, 2.180 manda, 1.549 at, 2.201 katır ve 513 eşek görülmektedir 

(Güran, 1997: 140-147). 1923 yılı verileri dikkate alındığında 8.091 

adet Koşum hayvanı (manda ve öküz), 671 koşum beygiri, 311 katır, 

2.502 eşek, 22.515 inek (boğa, tosun, düve, buzağı), 26.556 manda 

(boğa, malak), 1.044 at (aygır kısrak, tay), 141.791 koyun (koç, kuzu), 

34.104 keçi (teke, oğlak) ve 90.750 adet kümes hayvanları (tavuk, 

hindi, kaz, ördek) yer almaktadır (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî 

Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 13). Bu sayımlar 

karşılaştırıldığında 1894’ten 1913 yılına kadar artmış olması gereken 

hayvan varlığında bir düşüş görülmektedir. Bu azalışta en etkili 

unsurun Balkan Savaşları olduğu görülmektedir. Özellikle savaş 

sonunda Kırklareli’ndeki Bulgar nüfusun Türk nüfus ile değiş-tokuş 

edilmesi(Yıldırım, 2012: 80-81), savaş ortamından kaçan Türklerin 

İstanbul’a ulaşmak için inek ve manda arabalarını kullanmaları sayısal 

verilerde azalmalar söz konusu olmuştur (Arslan 2008: 95). 
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Birinci Dünya Savaşı, özellikle de 1920-22 dönemi Yunan işgali ve 

Mudanya Ateşkesi sonrasında Yunan ordusunun Trakya’dan 

çekilirken gerçekleştirdiği büyük çaplı, sistemli gasp ve hırsızlığın da 

Kırklareli hayvancılığı üzerinde yıkıcı bir etki yaptığı görülmektedir. 

Zira bazı hayvan gruplarına ait rakamlar 1913 yılı verilerinden bile 

düşüktür. Zor şartlara dayanıklılığı düşünüldüğünde manda ve eşek 

sayısındaki artışı, yoksulluğun yaygınlaşması olarak yorumlamak 

mümkündür. Hayvancılık konusunda, yavaş da olsa iyileşme ancak 

1923’ten sonra başlayacaktır. 

Monografide bazı hayvanlar ve elde edilen ürünler hakkında ayrıntılı 

bilgiler de yer almaktadır. Bir koyundan yıllık 15.384 kg peynir 

üretilecek kadar süt alındığı, tavukların senelik 150 yumurta 

verebildiği, atların ve ineklerin fiziksel özellikleri ve ırkları, kümes 

hayvanlarının (kaz, ördek, hindi) ağırlıkları hakkında bilgiler 

mevcuttur11. Ancak elde edilen hayvansal ürünlerin il genelindeki 

toplam sayısal değeri verilmemiştir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî 

Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 12). 

Sanayi ve Madencilik 

Kırklareli’nde 19. yüzyılda gelişkin sanayi dalı dokumacılıktır. Kent 

genelindeki 45 dokuma tezgâhında toplam 200 işçi çalışmakta ve 

yılda, 4.165 adet şayak ve fanila, 6.360 adet çul ve çuval 

üretilmektedir. Ayrıca kentte iki un fabrikasında 10.512.400 ton un 
 

11 Adı geçen monografide kümes hayvanları için şu bilgiler verilmektedir: “Vilayet 

dâhilinde tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek yetişir. Sıkletleri: Hindileri alelekser 

(çoğunlukla) 3,0 ila 6 kıyye kadar geliyor. Yerli cins kazlar 5-9 kilodur. Ördeklerin 

müteaddid nevleri (çeşitli türleri) yetişmekte olup 7-8 kilo gelenlere de tesadüf 

olunmaktadır.”. 
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üretimi yapılmaktadır. Bunların yanı sıra şarap, yapağı, sadeyağ ve 

çeşitli peynirler Avrupa ülkelerine ve çevre illere satılmaktadır (Yurt 

Ansiklopedisi, 1983: 4815). 

Kırklareli monografisinde, savaşlar ve nüfus kaybının etkisiyle tarıma 

dayalı sanayinin iyice gerilediği saptanmıştır (Türkiye’nin Sıhhi-i 

İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 22): 

“Memlekette sanayi pek çok geride kalmıştır. Daha doğrusu günden 

güne terakkisi lazım gelirken bilâkis düçâr-ı tedennî olmaktadır (aşağı 

düşmektedir).” Merkez kasabada kurtuluştan evvel üç un, bir buz, üç 

yapağı fabrikası olduğu, Yunanlıların çekilirken iki un ve iki yapağı 

fabrikasının donanımını götürdüğü, kalan un fabrikalarından birinin 

ise tarım aletleri fabrikasına dönüştürüldüğü, diğer un fabrikasının 

faaliyet hâlinde olduğu ayrıca vilayette 20 kadar da su değirmeninin 

bulunduğu bilgileri yer almaktadır. Monografiye göre Lüleburgaz’da 

elektrikli bir un fabrikası çalışır durumdadır. İlçenin kuzey batısında 

gaz ile çalışan ancak tamire muhtaç ve çalışamaz hâlde bir un 

fabrikası ve köylerinde 18 kadar su değirmeni vardır. Vize, Pınarhisar 

ve Demirköyü’nde ise fabrikanın bulunmadığı, sadece su 

değirmenlerinin olduğu bilgisi vardır (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî 

Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 36)12. 

1925’te Alpullu Şeker Fabrikası’nın kuruluşu, kentin sanayi hayatı 

için çok önemli bir adım olmuş, tarımsal ürün farklılaşması ve 

fabrikada oluşturulan yapı sebebiyle işçiler aracılığıyla yeni kültürel 

alışkanlıkların toplumda yer etmesi gibi sonuçlar doğurmuştu. 

 
12 Bkz., Ek-3. 
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Monografi hazırlanırken fabrikanın kuruluş hazırlıkları devam ediyor 

olmalıdır ki monografide şeker fabrikası hakkında bilgi mevcut 

değildir. Kırklareli’nde birçok alandaki potansiyelin 

değerlendirilememe sebebi olarak sermayedar yokluğu vurgulansa da, 

Lüleburgaz’da 1929 yılında tüccar ve çiftlik sahipleri, Ziraat 

Bankası’nın kredi taleplerini karşılamada yetersiz kalması üzerine 

Lüleburgaz Birlik ve Ticaret Bankası A.Ş.’yi kurabilmiştir13. Adı 

geçen kurum, dönem içinde Trakya’da kurulmuş tek yerel bankadır 

(Bayer, 2020:1). 

Kırklareli, 19. yüzyılda madencilik alanında pek fazla varlık 

gösterememiştir. Yalnızca Demirköy kazasında demir madenleri 

yüzyıllardır işletilmektedir. Bunların yanı sıra Tırnova’da bakır, 

gümüş ve kurşun madenleri tespit edilse de işletmeye açılamamıştır. 

Vilayet genelinde alçı ve lületaşı ocakları işler hâldedir. Lüleburgaz’ın 

Satı Köyü’ndeki alçı madenleri ise ilgisizlikten körelmeye yüz 

tutmuştur. Monografide, ilin jeolojik özellikleri hakkında bir hayli 

bilgi mevcuttur (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 3): “Vilayet teşkilat-ı jeolojiye nokta-i 

nazarından arazî-i saniyeden olup merkez kaza ile Demirköy kazası 

jeoloji ve terkibât-ı arziyesi killi, şistli, marın tabakalarından 

müteşekkildir”. Merkez ilçe Dereköy nahiyesinde demir, kömür hatta 

damar hâlinde altın; Demirköyü’nde bakır, kömür, demir, pirit madeni 

bulunduğu belirtilmektedir. İyi cins demir madeninin ise bolca 

bulunduğu, Osmanlı döneminde tesis edilen demirhanenin 93 

 
13 Adı geçen banka, otuz beş yıl faaliyet göstermiş ve 1 Eylül 1964 tarihinde 

bankacılık faaliyetini sonlandırmıştır. 
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Harbi’nde Ruslarca tahrip edildiği ve kalıntılardan vaktiyle buranın bir 

yerleşim merkezi olduğu monografide dile getirilmektedir 

(Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” 

Vilayeti, 1925: 4): “… Elyevm duvarları, bir camiin harabesi, cesim-i 

çarhlar ve sahaları kaplayan cüruf-ı madeniye ve hatta cabeca göller 

meşhut olunur.” Bunların yanı sıra 1912’de ilçede keşif yapan bir 

İngiliz şirketine 99 yıllığına maden imtiyazı verildiği, diğer ilçelerde 

maden ve il genelinde tuzla bulunmadığı bilgisi de yer almaktadır. 

Kırklareli monografisinde Yunan işgalinin şehrin ekonomik hayatına 

yaptığı olumsuz etki hakkında bilgi verilse de bu yetersizdir. İşgalin, 

şehrin maddî varlığına etkisi araştırmalarda ele alınmıştır ki; 

Yunanlıların altın, nakit para ve araç-gereç gasp etme, bina ve tarım-

ulaşım araçlarını yakma/ tahrip etme konusundaki zararlarının 

dökümü mevcuttur. Yunanlılar, Kırklareli genelinde 14.829 altın, 

274.575 adet evrak-ı nakdiye, 4.870.697 liralık devlete ait eşya, 5.826 

ton hububat, 601.000 adet kereste ve araba tekerleği, 6.219 öküz 

arabası, 2.701 manda, 14.327 öküz, 1.455 at, 1.570 eşeği gasp etmiş; 

307 han-dükkân-mağaza ve 11 devlet binasını yakmış/tahrip etmiştir. 

Ayrıca 98 öldürme, 26 yaralama, 1.095 sürgün/esir etme, 1.054 

darp/işkence ve namusa tecavüz suçu işlemişlerdir (Doğruöz, 2011: 

201-205). 

Meslekler 

Kırklareli’nde 19. yüzyılda mesleklerin din gruplarına göre dağılımını 

gösteren araştırmalarda önemli bilgiler mevcuttur. Buna göre, kasap, 

attar (baharatçı), kürkçü, pabuççu, kiremitçi, çoban, bakkal, işçi, 
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abacı, kuyumcu, dülger (marangöz), boyacı, arabacı, fırıncı, çerçi, 

terzi, celeb (sığır tüccarı) olanların tamamı ya da büyük çoğunluğu 

Gayrimüslimdir. Berber ve bekçilerin tamamı Müslüman, derici ve 

hizmetkârlar ise hem Müslüman hem de Gayrimüslimlerden 

oluşmaktadır (Kabakcı, 2013: 64-74). 

Monografide 1925 yılında Kırklareli’nde icra edilen meslekler bahsi, 

savaşlar ve nüfus değişimleri ile beliren eksiklikleri yansıtmaktadır. 

Mevcut meslek dallarının şehrin ihtiyacına yetmediği; demirci, 

kuyumcu, marangoz, değirmenci, kasap, berber, ateşçi bulunduğu; 

doktor, avukat, eczacı, dişçi, nalbant, şişeci, sirkeci, saraç, saatçi, 

helvacı, bıçakçı, gibi sanatkârların ihtiyacı kısmen karşıladığı, dülger 

ve terzi bulunmadığı kaydedilmiştir. Başarıyla icra edilen alanlara da 

değinilmiştir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 22): “Hâl-i hazırda ekseriyet-i âzimiyesi 

Türk olan vilayet dâhilinde yemenicilik ve kunduracılık sanatı 

Türklerde müterakki bir hâlde olup bu kabil sanatkârların mevcudu da 

çoktur.” Bu bağlamda Türkler, Gayrimüslim unsurların gidişi ile 

oluşan boşluğu doldurmaya çalışmakta; doktorluk, eczacılık gibi uzun 

süreli eğitim; terzilik, dülgerlik gibi teknik bilgi gerektiren 

mesleklerde başarılı olabilmek uzun zamanı gerektirmektedir. 

Şehir halkının yeme-içme alışkanlıklarına da monografide geniş yer 

verilmiştir. Köylü, savaşlardan önce yetiştirdiklerinin yaklaşık dörtte 

üçünü satmakta, kalanı da ihtiyaçlarına yetmekte iken yaşadığı 

ekonomik sıkıntılardan dolayı hâlihazırda yetiştirdiği ürün ve 

hayvanlarının tamamını pazarlarda satmak zorunda kalmaktadır 



1 9 2 5  Y I L I N D A  K I R K L A R E L İ  | 33 

 

(Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” 

Vilayeti, 1925: 21):“Kuvve-i maliyesi müsait olan buğday unundan 

has ekmek, et ve yağlı yemekler fakir halk ve köylüler buğday ve 

ekseriyetle çavdar ile mahlût mısır ve yalnız mısır ve arpa unu ekmeği 

yerler, yemekler de kendi mahsulleri mercimek, fasulye tarhanadan 

ibarettir.” 

Yoksulluk o derecededir ki buğday ekmeği fakir evlerine nadiren 

girmekte, bulabilirlerse has ekmeği, karma undan yapılan ekmeğe 

katık yapmakta ve genellikle bir parça tuz ve bir soğanla 

beslenmektedirler. Özellikle köylerde bazı hane fertleri aylarca et 

yüzü görmemekte ve sonuçta sağlık sorunları yaşamaktadırlar 

(Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” 

Vilayeti, 1925: 22): “… Fukara kısmı kendilerine elzem olan mevâdd-

ı gıdaiyeyi alamamak dolayısıyla sıhhat nokta-i nazarından pek 

düşkün bir hâlde bulunuyorlar.” Günümüzde de Trakya köylerinde 

azla geçinmek anlamında “tuz soğan yemek” tabiri bir deyim olarak 

kullanılmaktadır. 

Eğitim 

Osmanlı dönemi kayıtlarına göre 1892-1893 eğitim-öğretim yılında 

Kırklareli’nde Müslümanların 113 iptidaîsinde (ilkokulunda) 3.212 

erkek ve 1.542 kız, toplam 4.754 öğrenci; Gayrimüslimlerin 85 

iptidaîsinde ise 4.58 erkek ve 1.513 kız olmak üzere toplam 6.094 

öğrenci eğitim görmektedir. Dönem içerisinde köylerin üçte ikisinde 

ilkokulun mevcut olduğu görülmektedir (Kanal, 2017: 114). 
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Kırklareli’nde ilk rüştiyenin (ortaokulun) 1870’te açıldığı kabul 

edilmektedir. 1898 yılı itibarıyla Müslümanların Merkez kazadaki kız 

rüştiyesinde 71, Vize erkek rüştiyesinde 23, Babaeski erkek 

rüştiyesinde 27, Lüleburgaz erkek rüştiyesinde 44 olmak üzere toplam 

94 öğrenci eğitim almaktadır. 1898-1900 yılları arasında Bulgar 

Ortodoksların Merkez kaza ve Tırnova’da birer erkek rüştiyesi ve 

toplam 118 öğrenci; Rumların Merkez kazada iki, Lüleburgaz, 

Babaeski ve Üsküp nahiyesinde birer olmak üzere toplam beş erkek 

rüştiyesi bulunmakta ve bunların toplam öğrenci sayısı 328’dir 

(Tanilli, 1976: 14). 

Kırklareli’nde ilk idadî (lise) 1892’de açılmıştır. Bu lisede 1895-1900 

yılları arasında Müslüman öğrenciler çoğunlukta olup Gayrimüslim 

öğrencilerin oranı beşte bir düzeyindedir. Ayrıca bu lisede her yıl 

ortalama 102-122 öğrenci eğitim görmektedir. 1903 Maarif 

Salnamesine göre merkez kasaba ve Vize’de birer medrese ve 

bunların 14’er öğrencisi bulunmaktadır. Adı geçen monografide 1925 

yılında vilayette medrese olmadığı da belirtilmiştir (Türkiye’nin 

Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 24-

25). Osmanlı Devleti’ndeki genel uygulamaya uygun olarak 

Kırklareli’nde de her cemaatin bir meclisi vardı ve bu Meclisler 

okulların harcamalarını karşılamaktaydı14. Müslümanlarda ise bu 

görevi vakıflar üstlenmiştir. Köylerdeki iptidaî mekteplerinin 

öğretmen maaşı ve masrafları köylü tarafından ödenmektedir. Bu 

 
141886 tarihli Mekatib-i Gayrimüslime ve Ecnebiye Müfettişliği nizamnamesine 

göre altı ay içinde ruhsat almayan okullar kapatılacaktı. Ancak Merkez kazada 

1880’de açılan Bulgar Ortodoks rüştiyesi 16, Tırnova’daki Bulgar Ortodoks 

rüştiyesi 18 yıl sonra ruhsat almıştır. 
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döneme dair ilginç saptamalardan birisi Gayrimüslimlerin okul 

açmasına dair hukuksal kaidelerin pek titizlikle uygulanmamasıdır 

(Kanal, 2017: 130). 

Okul ve öğrenci sayılarına bakıldığında Müslüman kesimin okul 

sayısının Gayrimüslimlere kıyasla az olduğu düşünülebilirse de 

cemaatlerin toplam nüfus içindeki oranları göz önüne alındığında 

mevcut tablonun normal olduğu açıktır. Balkan Savaşları öncesinden 

şehrin 1922 yılında kurtuluşuna kadar geçen zaman aralığında Merkez 

kasabada altı yılık erkek ve kız okulları, anaokulları, bir lise, çırak 

okulları ve gece kursları mevcuttur. 

Monografiye göre 1925 yılı itibarıyla Kırklareli’ndeki okul ve öğrenci 

sayıları hakkında şu bilgiler mevcuttur. Merkez kasaba 2 erkek, 2 kız, 

11 karma, 1 ana mektebi; Babaeski 2 erkek, 2 kız, 5 karma; 

Lüleburgaz 1 erkek, 1 kız, 6 karma, 1 ana mektebi; Vize 1 erkek, 1 

kız, 6 karma, 1 ana mektebi; Pınarhisar 2erkek, 2 kız, 9 karma; 

Demirköy’de ise 1 karma mektep vardır (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî 

Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 33). Bununla 

birlikte vilayette eğitim konusunda özellikle müfredatın uygulanması 

ve nitelikli öğretmen temini konusunda sıkıntılar yaşandığı 

görülmektedir. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 

programlar kasabalarda büyük çapta uygulansa da köy okullarında 

mümkün olamamaktadır. Öğretmenlerin neredeyse yarısı 

Dârülmuâllim mezunu, diğerleri beş yıllık idadî veya sultanîyi 

bitirememiş kişilerden oluşmaktadır (Şimşek, 2014: 90-92). Ayrıca 

eğitim malzemesi yokluğu nedeniyle, mevcudu yetmiş seksen 
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öğrenciyi bulan köy okullarında tek öğretmenin görevini tam 

yapmasının zorluğu vurgulanmıştır. Köy okulları ile ilgili diğer sorun; 

“… Çocukların mektebe devam mecburiyetinin hakkıyla tatbik 

edilememesidir. Bir köylü çocuğu kış mevsiminin ancak üç, dört ayını 

mektepte geçirir. Senenin mütebâkî günlerini çocuk köy işlerine hasr 

ider.” şeklinde ifade edilerek, bu sorunu çözecek düzenleme ihtiyacı 

belirtilmiştir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 33).  

Vilayette eğitim konusundaki çabalara değinmeden önce savaşların ve 

eğitim alanındaki yenileşme adımlarının, okul tipleri konusunda 

toplum zihniyetinde yarattığı değişim hakkındaki tespitlere değinmek 

yerinde olacaktır. Buna göre, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya 

Savaşı var olan medreselerin kapanmasına sebep olmuş, akabinde 

medrese eğitimine talep olmadığı için bunların canlandırılmasına 

gerek görülmemiştir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası 

Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 35). 

Maarifin ve usul-i cedîdeye muvafık tedrisatın 

terakkisini halkın mekteplerden aldığı zevkü neşe 

medrese tahsili arzusunu azaltmıştır. Medreselerde 

yalnız ulum-ı dinîye Kur’an okumaktan başka bir şey 

öğretilmez idi. Medrese talebesi arasında hatta 

isimlerini bile yazmaktan aciz bulunanlar vardı. Usul-i 

cedîd-i maarif azim bir inkılap hâsıl itmiş, halktaki 

medrese tahsili hevesine kuvvetli bir sedd ... 
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Ancak, bazı köylerin eğitimde hocaları tercih ettiği, sadece dinî 

kitaplara dayalı eğitimi istedikleri de belirtilmiştir. Ayrıca yakın 

zamanda din adamı azlığı sorunuyla karşılaşılacağı belirtilerek tedbir 

alınması gereği de vurgulanmıştır. Eğitime dair sorunlar yanında 

olumlu eğilim ve girişimlerin daha büyük olduğu söylenebilir. Zira ne 

zaman hizmete açılacakları belirtilmese de Merkez kasabada 17, 

Babaeski’de 16, Lüleburgaz’da 4, Vize’de 8, Pınarhisar’da 3, 

Demirköy’de 2 okulun inşa edileceği belirtilmektedir (Türkiye’nin 

Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 33). 

Bu bilgilerden vilayette var olan okul sayısının neredeyse iki katına 

çıkarılması, kentin eğitime verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. 

Monografide savaşların, göçlerin eğitimi sekteye uğrattığı, bununla 

birlikte halkın tutumunun bu konuda hızlı bir gelişmeyi mümkün 

kılacağı tespit edilmiştir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası 

Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 24):“… Bu gün bütün halk 

maarifin kıymet ve ulviyetini her şeye tercih itmekte ve bu hususta 

bütün varlığını göstermektedir. Diyebilirim ki yakılmış yıkılmış ve 

bütün yoksulluklar içinde çırpınmış olan on hanelik bir köy ahalisi, 

behemehâl bir gazeteye abone olmağı ve bunu kendi aralarında 

okumak ve anlamağı vazife edinmektedirler.” 

Dârülmuâllimin ve Dârülmuâllimata yirmi beş çocuğun öğretmen 

olmak üzere gönderilmiş olduğu belirtilmiştir ki bu Kırklareli halkının 

eğitim konusundaki eksiklikleri kendi gençleri ile çözmeye çalıştığı 

anlamına gelmektedir. Ayrıca İl Meclisi’nin 110.000 liralık gelirinin 

70.000 liralık dilimini eğitim bütçesi olarak ayırmış olması, şehir 

yöneticilerinin bu konudaki samimi çabasını göstermektedir. Söz 
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konusu çabaların geleceğe dair büyük ümitler yarattığı monografide ki 

cümlelerde somutlaşmaktadır (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası 

Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 25): “… Maarif hakkında 

kuvvet ve kudretle denilebilir ki Kırkkilise maarif hususunda Trakya 

vilayetleri arasında birinci dereceyi ihraz edebilecektir.” 

Hastalıklar-Sağlık Kurumları 

Sağlık, Cumhuriyet yönetiminin geçmişten devraldığı en sorunlu 

alanlardan birisidir(Türkiye’de Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Teşkilatı’nın Cumhuriyet Devrindeki İnkişafı 1937: 5): “Sıtma 

şehirleri, köyleri mezarlığa çevirmiş, … Frengi, trahom… Gelecek 

neslin bile keyfiyet ve kemiyetine tesir edecek meşum akıbetler 

doğuruyordu. Umumi sefalet, kültür düşkünlüğü… çocuk bakımsızlığı 

….gibi dertler yurttaşlar arasında tahribat yapmaya sebep oluyordu.” 

Kırklareli monografisinde Midye ve İğneada köylerinde salgın bir 

halde sıtma, mide, cilt ve göz, kış mevsiminde ise grip, akciğer, 

zatürree ve eklem romatizması gibi hastalıkların görüldüğü; köylerde 

kasık fıtığının yaygın olduğu belirtilmektedir (Türkiye’nin Sıhhi-i 

İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 33).15 

Monografide, Balkan Harbi’nden önce binde bir oranında iken, Birinci 

Dünya Savaşı ve sebep olduğu yoksulluk ve geçim darlığının fuhuşu 

arttırdığı, zührevî hastalıkların yayılmaması için merkez kasabada 

resmen bir umumhane açıldığı, kontrollerin yapıldığı ve zaman zaman 

belsoğukluğu vakasına rastlandığı ifade edilmektedir. Binde yarım 

oranında frengiye tesadüf olunduğu, vakalara hızla müdahale edildiği, 

 
15 Bkz., Ek-4. 
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zabıta kuvvetinin olmaması sebebiyle frengiye ekseriyetle köylerde 

rastlandığı dile getirilmektedir (Tekir, 2019: 408-413). Bu arada frengi 

hakkında halkın bilgisiz olduğu ve hastanın doktora gitmek 

istemediği, yakınlarının da kendilerince tedavi uyguladığı 

görülmektedir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 41-43): 

… Bir hastanın yavaş yavaş başlayarak sesi kısılmış, 

evvelce öksürüğü ve sair araz-ı dereniyesi de mevcut 

imiş. Hastayı üç beş gün kadar aç bırakmakla beraber 

cıva tütsüsüne koymuşlar, hastanın bütün dişleri, lisatı 

(diş etleri) ve dili harabiyet kesb itmiş, hasta karnı aç 

olduğu hâlde hiçbir şey yiyememeye başlamıştır. 

Boğazındaki tezahürat daha ziyade ilerlemiş olduğu 

hâlde akrabası hekime müracaat ittirmemişlerdi. Bu 

garip vakada hastadaki larenjit tüberkülozun frengi diye 

tedavisine kalkışılmıştı… 

Midye ve İğneada nahiyelerinde bataklıklar olduğundan civar halkın 

nerdeyse hepsi sıtmalıdır (Yavuz, 2018: 649-650). Dışarıdan ticari 

sebeplerle gelenler de sıtmaya tutulmaktadır. Hastalık kinin ve arsenik 

ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Kırklareli’nin iklimi soğuk 

olduğundan verem vakasına nadiren rastlanmaktadır. 1922-1924 

yılları arasında vilayette 5 çiçek vakasının görüldüğü ve bu hastalığın 

Makedonya civarından gelen muhacirlerden bulaştığı, difteriye ise hiç 

rastlanmadığı ifade edilmektedir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî 

Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 42-43). Yine bu 
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yıllar arasında on iki lekeli humma, bir humma-yı nifasi, otuz bir 

kızamık, kırk beş boğmaca, dört grip vakası zuhur etmiştir. Bu arada 

on iki lekeli hummadan iki vefat söz konusu olmuştur. Lekenin 

bulaşma kaynağı olarak Selanik görülmektedir. Zira Yunanlılar 

Trakya’yı tahliye ederken esir aldıkları kişileri Selanik’e, Dedeağaç’a, 

Semadirek Adası’na götürmüşlerdir. Bu kişiler perişan bir halde 

dönmüşler ve lekeli hummayı Trakya’ya getirmişlerdir. Humma-yı 

nifasi ve kızamık da Selanik ve Drama’dan muhacirlerce getirilmiştir. 

Grip ve boğmaca yerliler ve muhacirler arasında görülmektedir. 

Boğmacadan beş, kızamıktan üç vefat gerçekleşmiştir. 1910’da 

yapılan tatbikat günlerinde Lüleburgaz’da asker arasında kolera vuku 

bulmuş ve yüze yakın vefat gerçekleşmiştir. O tarihten sonra kolera ve 

benzer hastalıklar vilayette görülmemiştir. Merkez Sıhhiye Dairesi’ne 

göre vilayette 1923 yılında 855 doğum ve 718 vefat olmuştur. Toplam 

nüfusa göre vefat % 2.3 ve çocuklarda % 0.1’dir (Türkiye’de Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Teşkilatı’nın Cumhuriyet Devrindeki İnkişafı, 

1937: 8). Çocuk ölümlerinde yaygın sebepler, doğumdan iki yaşa 

kadar olan evrede bakımsızlık ve ishalden kaynaklanmıştır. Valiliğin 

çabasına rağmen nahiye ve köylerden sağlıklı nüfus bilgisi 

alınamamaktadır. Vilayette 1920-1922 yıllarına ait yalnız tapu ve 

kısmen vergi dairesi kayıtları mevcuttur. Bununla birlikte vilayete 

ilişkin pek çok resmi kayıt, işgal yıllarında Yunanlılar tarafından imha 

edilmiştir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 44-45).16 

 
161925 tarihli Kırklareli haritası için bkz., Ek-5. 
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Şehirlerde yaşayan insanların, eğitim ve aile terbiyesinin sonucu 

olarak temizliğe özen gösterdikleri ancak köylerde kahvehanelerin, 

evlerin yakınlarında bulunan gübre ve çöp birikintilerinin yaydığı kötü 

kokunun, çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiği ifade edilmiştir. Bu 

durum sıhhiye memurlarının almış olduğu bir takım önlemlerle 

çözülmeye başlamıştır. İlçelerde tuvaletlerin muntazam olduğu ancak 

köylerde ve Çöplüce deresi civarındaki hanelerde, derenin taşkın 

suyunun atıklar için kullanıldığı belirtilmiştir. Diğer semtlerde ise 

atıklar için çukurlar kullanılmaktadır (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî 

Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 39): “Köylerde 

çukur da yoktur. Köy evlerinin bahçeleri, havlusu, zemin katı hülasa 

her tarafı köylü tarafından hela ittihaz olunabiliyor. Bu gibilerce def-i 

hacet hissi nerede zuhur eder ise orada tatmin edilir. ” Bu sebeple 

açılan çukurların çevreye aşırı bir koku yaydığı vurgulanmıştır. 

Kırklareli’nin muhtelif yerlerinde bataklılar olduğu; sivrisinek, 

dolayısıyla sıtmanın buralardan yayıldığı, sıtma ve sıtmadan 

kaynaklanan dalak büyümesi neticesinde hayli ölümler olduğu 

kaydedilmiştir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 40-41)17. İlçelerin içme suyu ihtiyacının 

membalardan, çeşmelere getirilerek karşılandığı belirtilmiştir. Merkez 

kasabadaki “Babapınarı” membaının, geçmişte askeriyece yapılan 

motorlu taşıma sisteminin işgal günlerinde Yunan askerlerince tahrip 

edildiği, kurtuluştan sonra tamir edildiği bilgisi mevcuttur. Vilayette 

 
17 Vize kazası ve Midye nahiyesinden geçen derelerin denize ulaştıkları yerde, 

İğneada nahiyesinin denize yakın alanlarında, Vize kazasının Aksicim köyü 

yakınında, Vize ile Saray kazaları arasındaki bir sahada bataklıklar bulunmaktadır. 
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hemen her evde, kuyu ve sarnıç bulunmaktadır. Pınarhisar ve 

Vize’deki zengin kaynak suları, içme ve tarımsal sulamaya yeter 

durumdadır. Babaeski, Demirköy’ünde kuyu ve memba suları; ova 

köylerinde kuyu ve orman köylerinde ise memba, dere suları içim 

amaçlı kullanılmaktadır (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası 

Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 31). 

Monografide kentteki sağlık kurumları hakkında bilgiler de mevcuttur. 

1924 yılında Lüleburgaz ve Demirköy kazalarında beşer yataklı birer 

muayene ve tedavi evi yapıldığı, Merkez kasabada yirmi beş yataklı, 

iki doktorlu bir hastane olduğu ancak ameliyat yapılamadığı ve tıbbi 

malzeme eksikliği olduğu anlaşılmaktadır (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî 

Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 41): “… Memleket 

hasta hanesi namına hediye edilen mikroskobu ile ufak ufak bir 

laboratuvar tesis edilerek vekâyi-i müstacele hâll idilmekdedir (acil 

olaylara müdahale edilmektedir).” 

Vilayette belediyeye ait Belediye Eczanesi, şahıslara ait Merkez 

Eczanesi ve Şevket Osman Eczanesi bulunmaktadır. Pınarhisar’da 

Çorun-zade Mustafa Arif Efendi’ye ait olan eczane, sahibi askere 

gittiğinden kapalıdır. Eczanelerde halkın ihtiyacını karşılayacak 

miktarda ilaç mevcuttur. Vize, Babaeski, Pınarhisar kazalarında birer 

dispanser mevcuttur. Pınarhisar dispanseri tam hizmet veriyorsa da 

diğerleri tamire muhtaç ve malzeme eksikliği sebebiyle açık değildir. 

Monografide, Kırklareli’nin ayrı bir il olmasından sonra dispanserler 

ile ilgili düzenlemelerin layıkıyla yapılamadığı vurgulanmıştır. 

Dispanserler için 1925 yılı Özel İdare bütçesinden 480 liralık ödenek 
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ayrılmakla birlikte bunun yetersiz olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, 

sağlık personelinin yetersiz olduğu belirtilirken ilaç ve sağlık 

malzemelerinin İstanbul Sıhhiye Müdüriyetinden temin edildiği 

açıklanmıştır. Vilayette halkın tıbba güvensiz olduğu, monografideki 

önemli tespitlerdendir. Bunun öncelikli sebebinin yaygın olarak 

rastlanan üfürükçülerdir. Çeşitli örneklerde halkın modern tıbbı son 

çare olarak gördüğü saptanmıştır (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî 

Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 41): 

… Halktan birinin başı ağrıdığı zaman tabibe müracaat 

etmeyip hevâcelere (hocalara) üfürükçülere giderek 

okuturlar ve bu okumakla iyi olmağa çalışırlar. Sarılık 

olduğu zaman derhâl berbere koşarlar dilinin altından 

kan aldırırlar, ustura ile iki üç yerinden çizdirirler, şifa 

bulmadıkları zaman hekime müracaat ederler. İsabet-i 

ayna ‘büyüye sihre’ cin çarpmasına itikatları olduğu 

gibi ateşli olan bir hastanın derece-i hararetinden 

sayıkladığı zaman ‘kim bilir ne tarafa su dökmüştür’ 

diye hemen hevâceyi davet ederler. 

Benzer örneklerin çokluğuna karşın eğitimin yaygınlaşması ve 

doktorların çalışmaları ile halkın hurafelerden uzaklaştığı 

belirtilmiştir. Hükûmet de bu konuda takdire değer bir ciddiyetle 

çalışmaktadır. Monografide Balkan Savaşları, Cihan Harbi ve Yunan 

işgali ile gerçekleşen yoksulluğun Kırklareli halkının fiziksel 

yapısında yarattığı değişime de yer verilmiştir (Türkiye’nin Sıhhi-i 

İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 
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30):“Eskiden kalma güçlü, nesil zevale yüz tutmaktadır ki esbabı 

arasında fakr ve sefalet, nezafete âdem-i riayet, bedenî terbiyeye 

âdem-i rağbet şayan-dikkatdir. Halkın birçoğu muhtaç olduğu 

mevâdd-ı gıdaiyeyi tedarikte izhâr-ı acz itmekde olduğu küul 

ibtilâsının (alkol düşkünlüğü) vesâir suî-istimalâtın eseridir.”  

Geçmişte yaygın olan güreş, kalkan, cirit, at yarışı gibi halk sağlığına 

katkı yapan sporların giderek azalmasının da halkın bünyece 

zayıflığının sebeplerinden olduğu vurgulanmıştır. Şehrin 

kurtuluşundan sonra halkın spora ilgisinde artış olduğu belirtilerek bir 

takım öneriler sunulmuştur (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası 

Kırkkilisa “Kırklarili” Vilayeti, 1925: 28-29). Spor okullarla 

sınırlanmamalı, uygun yerlerde spor salonları açılmalı, gelecek 

nesilleri fiziken güçlendirmek için binicilik, güreş ve diğer kolların 

desteklenmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Gelenekler 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e iktisaden geri, dünyevi sorunların bilimsel 

yollarla çözülemediği bir toplumsal yapı devrolmuştur. Yirminci 

yüzyıl başlarındaki Türk halk kültürü üzerine yapılan araştırmalar 

batıl inanç, hurafelerin toplum hayatındaki yaygınlığı, çeşitli istekler, 

özellikle de hastalıklara çare olacağı düşüncesiyle türbelerin ziyaret 

edilme gerçeğini işaret etmektedir (Boratav, 1973: 40-45). Bu olgunun 

Kırklareli için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Kırklareli halkının 

şeytan, peri, cin gibi şeylere inandıkları, türbe ve tekkelere de son 

derece rağbet ettikleri kaydedilmiştir. Monografide türbeler ve umulan 

çarelere bakıldığında, türbeler arası bir işbölümü de göze 
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çarpmaktadır (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 25-26): 

… Kırklar ve Çömlek Baba buraya kırk günlük çocuğu 

hastalandığı zaman getirirler, bir çömlek suyu 

türbelerin üzerine dökerek şifa taleb ederler. Merkeze 

tabi İnece nahiyesi civarında üç buçuk saat mesafede 

“Ariz baba” türbesi mevcuttur. Hasta olanlar neyl-i şifâ 

içün buraya gelirler. 

Pınarhisar dâhilinde ‘Bin bir Oklu Ahmet Baba’ 

hastanın ayakları tutmadığı zaman ayaklarını türbe 

sandukasının içine idhâl ederek bir müddet tutarlar, 

kurban zebh ederek Kur’an tilâvet ederler. Bilhassa bu 

Ahmet Babaya Kaza ve civar ahalisinin pek ziyade 

hürmet ve itikatları vardır. Halk dini günlerde Cuma ve 

Pazar geceleri bu türbelerde mum yakmakta, ecdat 

mezarları başında Kur’an okumaktadırlar. 

… Kırkkilise’nin şimal-i şarkîsinde Balaban Baba 

vardır, etraf-ı erbaası badem ve ceviz ağaçlarıyla 

muhat, çemen zar bir mesiredir. İlkbahar mevsiminde 

bütün Kırkkilise ahalisi öğleden sonra buraya giderek 

teferrüç ederler. Akşama kadar eğlenirler, türbeyi 

mumlarla tenvir ederek avdet ederler. Hızır Baba ve 

Mahya Baba Türbeleri de gezinti ve ziyaret 

mahalleridir. Halk bunlara pek ziyade hürmet ve riayet 
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ederler ve bu zatları Kırkkilise’nin ve civarının fâtihi 

add ederler. 

Monografide Kırklareli’ndeki diğer geleneklere de yer verilmiştir. 

Evliliklerin görücü usulü ile yapıldığı vurgulanmış, söz kesme ve 

düğün ile ilgili kız ve erkek tarafına düşen görevler, hediyeler, düğün 

günlerindeki eğlenceler, çeyiz serme ve takılar hakkında ayrıntılı 

bilgiler verilmiştir. Kasabalarda düğünlerin toplamda üç gün sürdüğü 

görülmektedir. Köylerdeki düğünlerle ilgili bilgi, geleneğin gücünü 

göstermesi bakımından ilginçtir. Ekonomik açıdan daha zor şartlarda 

yaşayan köylüler, kasabalılara göre daha fazla masraf etmekte, bazen 

haftalarca süren güreşler düzenlenmekte ve civar köyler ahalisi davet 

edilmektedir. 

Halkın giyim konusu da monografide ele alınmıştır. Zenginler ve 

gençler setre pantolon; genç çiftçiler pantolon, yelek, mintan, aba, 

kuşak, fes, tülbent, tulumbacı yemenisi; esnaf kesiminin neredeyse 

tamamı setre pantolon, yelek kundura ve kısmen de potin; köylüler ise 

gaytanlı potur, salta, kuşak, çember, yemeni, kundura giymektedirler. 

Son zamanlarda köy gençlerinin bazıları şayaktan pantolon, setre, 

yelek; fakirler siyah bezden don, kuşak, keçe külah, çarık veya yemeni 

giymeye başlamışlardır. Hocalar dışında sarık saranlar nadirdir. Şehir 

kadınları oldukça muntazam siyah veya renkli çarşaf, iskarpin, 

modaya muvafık ceket ve entari, açık giysi ve kısa don; yaşlı kadınlar 

hâlihazırda eski usul giyiniyorsa da yeni yetişenlerin giysileri İstanbul 

kadınlarının kıyafetlerine yakındır. Muhacirler, kendi dokudukları 

yünden yapılma bürgü, uzunca don, gömlek yanında yerlilerin 
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giysilerini de giymeye başlamışlardır. Köy kadınları adî basma veya 

dokumadan don, gömlek mintan, entari, adi kundura ve oyalı çember 

giymektedir (Türkiye’nin Sıhhi-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa 

“Kırklarili” Vilayeti, 1925: 23):“Köylerde ekseriya halk yalınayak 

gezerler. Köy kadınları Avrupa kumaş gibi şeylere özenmezler, 

bayram ve düğün zamanlarına ait olmak üzere Avrupa malı istimal 

ederler. Maalesef son zamanlarda yerli mallara rağbet 

gösterilmemekte ve Avrupa’nın süslü fakat kıymetsiz, çürük 

kumaşları yavaş yavaş köylere de sokulmaktadır.” 

Sonuç 

Belirli bir zaman diliminde şehirlerin; toplumsal hayatın bütün 

cephelerinde dışa vurdukları koşullar ve özelliklerin, parçası oldukları 

devletin geçirdiği aşamaların izlerini yansıtmak yanında, bir kentin 

diğer şehirlerden ayrı cereyan etmiş tarihsel seyrinin sonuçlarını da 

barındırdıkları aşikârdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kırklareli, tarıma 

dayalı iktisadî hayat, halkın günlük yaşamında gözlemlenebilen 

yoksulluğun/eğitimsizliğin eseri cehalet yönleriyle, yirminci yüzyıl 

başlarındaki Osmanlı toplumunun genel vasıflarını yansıtmaktadır. 

Ancak bu geri sosyal-ekonomik şartlara ağırlıklı olarak, yirminci yüz 

yılın ilk çeyreğinde Osmanlı’nın Rumeli coğrafyasında yaşanan 

siyasal gelişmeler ve Kırklareli’nin bu coğrafyada yer alan bir kent 

olması ile ilgilidir. 

Yirminci yüzyıl başlarında Kırklareli, Türklerin yanında, ticarî 

faaliyetlerindeki başarılarıyla bilinen gruplar da dâhil, farklı etnik ve 

dinsel toplulukları barındıran, bağcılık, hayvancılık ve dokuma 
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ürünlerini Avrupa pazarına satabilen bir kent idi. Balkan Savaşları, 

Birinci Dünya Savaşı ve Yunan işgali ile kentin nüfus yapısı değişmiş, 

üretimde çöküş yaşanmıştır. Cumhuriyet’in ulus-devlet inşa etme 

politikaları hayata geçirilirken, savaşların sonuçları bağlamında 

Kırklareli’nde Türk nüfusu çoğunluk hâline gelmişti. Muhaceret 

Rumeli’nin gerçeğiydi ve bulaşıcı hastalıklar da yeni tarım ürünleri de 

muhacirlerce getirilmişti. 

Osmanlı Devleti'nde cari olan geri kalmışlık koşullarının özellikle de 

anılan savaşların, Kırklareli halkının zihniyet ve çare arama 

yöntemlerine, birbirine zıt çaba ve eğilimler olarak yansıdığı 

görülmektedir. Sağlık sorunlarına türbelerde çare araması da, ayakta 

kalabilmek için eğitime dört elle sarılması da bu mealdedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında iktisadî açıdan Kırklareli, birçok şehir 

gibi, yüksek potansiyeli, cılız sermaye sınıfı ile devletin planlı 

desteğine muhtaçtır. Cumhuriyetin temsil ettiği ve topluma 

benimsetmeye çalıştığı değerler açısından bakıldığında ise 

olumlulukların Kırklareli toplumunda daha geniş yer tuttuğu açıktır. 

Yüzyıllarca farklı dinsel ve etnik topluluklar, dolayısıyla farklı 

kültürler ile iç içe yaşamaktan gelen hoşgörü ve yeniliklere açık olma, 

Osmanlı eğitimindeki yenilikleri hızla benimseme, çaresizlikten 

kaynaklanan hurafelere karşılık kökleşmiş medrese zihniyetinin 

yokluğu, yoksulluğa rağmen gözlemlenebilen yaşama sevinci, şehir 

halkının Cumhuriyet’in prensip ve uygulamaları ile barışık olmasının 

temelini oluşturmuştur. 
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Günümüzde Kırklareli’nin ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle 

taşıdığı nitelikleri 1925 yılı koşulları ve verileri ile karşılaştırmak; 

geçen zaman zarfında Cumhuriyet’in ve kentin toplumsal kesimlerinin 

katkılarını değerlendirebilmek için bir zarurettir ki, başka bir yazının 

konusudur.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’NİN SIHHÎ-İ İCTİMAÎ COĞRAFYASI 

KIRKKİLİSA ‘KIRKLARİLİ VİLAYETİ 

Birinci Kısım 

Vilayetin hududu, tul ve arz dereceleri, mesaha-i sathiyesi ve 

ahval-i tabiiyyesi 

Hududu 

Şimalen Bulgaristan, şarken Karadeniz, cenuben Gelibolu vilayeti, 

Uzunköprü ve Tekfurdağı vilayetinin Hayrabolu ve Çorlu kazaları, 

garben Edirne vilayeti, Lalapaşa, Havsa kazalarıyla şark-ı cenubide 

Tekfurdağı’nın Saray ve Çatalca vilayetinin Yeniköy nahiyesiyle 

mahduttur. 

Ahval ve Hudud-ı Tabiiyyesi  

Şarken: Karadeniz, Rezve Deresi’ni takiben Lakvar, Mağrudiyu, 

Torfu ve Şivelika. 

Şimalen: Dereköy nahiyesiyle takriben altı kilometroda Soğuksu 

Çiftliği’nden Çarık Karyesi’ne imtidat ve hatt-ı balayı takib eden 

Kofçaz nahiyesinin yirmi kilometro şimalinde bulunan Karaabalar, 

Ahlatlı Peçe Bayırı ve Arabacı Bayırı ve garba doğru Kervan Bayırı, 

629, 615 rakımlı tepeler hatt-ı balasını takiben KaraYokuşu, 

Malkoçlar, Kirazlı Bayırı, Kızılcıklı Deresi’ne mümtedddir. 

 
 Ahmed Hamdi, “Türkiye’nin Sıhhî-i İctimaî Coğrafyası Kırkkilisa ‘Kırklarili 

Vilayeti’”, Kâğıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi,  İstanbul, 1925 (1341). 
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Garben: Kirazlı Bayırı’ndan Karapınar Çiftliği, Golama, Derbend 

Deresi, Karahamza, Akarca Deresi’ni takiben Arizbaba Çiftliği 

hizasından Ergene nehrine münteha olur. 

Cenuben: Türk Malkoçi karyesinden bed’en ile Ergene nehrini 

takiben Seyyidler’e şark-ı cenubiden Beyazköy Deresi’ne, Mesenli’ye, 

Ahurköyü’nin şimalinden geçen Beyazköy Deresi’nin takiben Yuvalı 

Deresi’nden caddeyi kat ile Çakıllı karyesine, Kavacık karyesine, Lale 

Deresi’ne, Sultan Bağçe karyesine ve Sultanbağçe’den ve Vasilikoz 

Deresi’ne Kastro Körfezi’ne nihayet buluyor.  

Tul ve Arz Dereceleri 

Kırkkilisa Vilayeti: Arzen; 36,41 ile 54, 41 derece arasında ve tulen 

(Greenwich’e nazaran 35, 44 ile 42, 45) derece arasında ve Istranca 

Balkanları eteğinde kaindir.  

Mesaha-i Sathiyesi 

Vilayetin mesaha-i sathiyesini hakiki olarak göstermek için alakadar 

devair nezdinde icra kılınan teşebbüsat neticesinde bunun şimdilik 

mümkün olamayacağı ve esasen hal-i hazırda vilayet heyet-i fenniyesi 

husus-ı mezkur ile meşgul olduğundan ileride bildirileceği beyan 

idilmişdir. 

Dağlar ve İrtifaları 

Istranca silsile-i cibaliyenin şimali Bulgaristan’a münteha-yı 

şuabatından ibaret bulunan başlıcaları bervech-i atidir: 

384 sermed, 113 Beytepe, 192 Vezirtepe, 1030 Büyük Mağya Dağı ve 

Lipva Dağı, 800 Küçük Mağya Dağı, Ponu Dağı, Sivetipere, Konak 
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Dağları, 608 Mal Bayırı, 629 Kervan Bayırı, Arabacı Bayırı, Kirazlı 

Bayırı, 250 rakımlı Soğuksu, Kırkkilisa’nın şarkında 209 Balabanbaba 

ve şimal-i garbında Keçihisar, 256 rakımlı Bademlik Tepeleri 

mevcuttur. 

Vilayetin şarken ve garben yüzde otuzu kesif ormanlarla muhat ve 

yüzde yetmişi ovalık olup mahsuldar ve münbit araziden 

müteşekkildir. 

Enhar ve Tullari Meyserinde Bataklık Mevcut Olup Olmadığı ve 

Seyr-i Sefaine Derece-i Kabiliyeti 

Vilayet dahilinde zikre şayan enhar yoktur. Yalnız Ergene nehrinin 

kollarını teşkil iden dereler mevcuddur. 

1- Rezve Deresi: Kırkkilisa’nın şimalinden Türkiye ile Bulgaristan 

arasında hatt-ı faslı teşkil iden ve Karadeniz’in Ayastefanos 

Körfezi’ne dökülür. İşbu dere Çığnahor nam-ı diğer Karacadağ 

nahiyesinin garbında ve Baspale karyesinin şarkından cereyan 

iden bir kolu İnceköy, diğer kolu da Dereköy cenubundan 

münteha olarak Delika Deresi’ni teşkil ider. 

2- Büyükdere nam-ı diğer Şeytandere: Kırkkilisa’nın dört 

külometro kadar şarkından geçerek bir kolu Sazara, diğer kolu 

Koliva istikametinden geçmek üzere Bergoyik balkanından 

nebean ile Babaeski kazasının Mandra karyesinin garb-ı 

şimalisinden ayrılarak evvela Kırkkilisa’nın Ecilikli, Lefeci, 

Yeniköy ve Babaeski’den bilmürur Kırkkilisa’niın cenubundan 

Avrupa şimendifer hattını takiben cereyan iden Ergene nehrine 

munsabb olur.  
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3- Soğuksu Deresi: Malkoçlarda balkandan nebean iderek Eski 

Poloz, Bedre, Yenice nahiyesi, Dokuz Öyük, Karahalil, Çeşme, 

Hazinedar, Burunsuz, İmampazarı karyelerinden cereyan iderek 

Ergene nehrine munsabb olur. 

4- Manastır Deresi: Küçük Mefya Dağlarından nebean İden 

Korudere, Manastır’da, Bayrakdere, Deveçanağı, Celaliye ve 

Lüleburgaz’ın şarkından geçerek Karadanişment karyesinde 

Ergene nehrine dökülür. 

5- Humad Deresi: Sakin balkanından nebean iderek Soğucak, 

Çungara, Doğanca, Ahmet Bey, Çiftlik karyesi hizasından 

Ergene nehrine munsabb olur. 

6-Karamud, Pabuç Dereleri: Sakin nahiyesinin şimal-i şarkısinden 

nebean ile Midye nahiyesi şarkından denize munsabb olur. 

7-Lala Deresi: Vize’nin şarkından nebean İderek Karadeniz 

sevahilinde Kastro (Constanta) Körfezi’ne dökülür. 

8-Kalayka Deresi: Vize’nin şimalinden zuhur iderekMidye’nin 

cenubunda denize dökülür. 

9-Burgazköy Deresi: Vize’nin şark ve garbından nebean iderek 

Tekke Harabeleri nam mahalde yekdiğerine mülaki olan Yuvalı 

Deresiyle birleşüb Yuvalı, Sinanlı, Karışdıran nahiyesiyle 

Karamus Karyelerinden bilmürur Ergene nehrine munsabb olur.  

10-Bulanık, Manastır Dereleri: Demirköyü’nün şimal-i şarkısinde 

kain balkanlardan nebean iderek Karadeniz’e dökülür. 
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Göller   

Vüsati, Mevkii, Daimi veya Muvakkat Oldukları,  Bataklık Yapub 

Yapmadığı 

Kırkkilisa vilayeti mıntıkasında belli başlı göl yokdur. 

Göl ve bataklık araziyi ihtiva iden menatık bataklıklar bahsinde 

mufassalan arz idilmişdir. 

Memlaha Var mıdır? 

Vilayet mıntıkasında memlaha yokdur. 

Teşekkülat-ı Jeolojiye 

Vilayet teşkilat-ı jeolojiye nokta-i nazarından arazi-i saniyeden olub 

merkez kaza ile Demirköy kazası jeoloji ve terkibat-ı arziyesi killi, 

şistli, marın tabakalarından müteşekklidir. 

Denmirköy kazası demir ve pirint (pirit) madenlerini havidir. 

Vilayetin ova kısmına isabet iden diğer üç kazası arazi-i saliseden 

olub buralarda mühim maden asarı meşhud olmamaktadır. Vize kazası 

arazi-i saniyedendir. 

Merkez kazasının Dereköy nahiyesi ormanlarını bulunduğu arazide 

demir, kömür, hatta damar halinde altın bulunduğu müşahede 

idilmektedir. 

Maadin 

Demirköyü’nde bir buçuk saat mesafede olan demir madeni kasabanın 

her tarafında mebzulen bulunur, Selatin-i Salife zamanında tesis ve 

bilahire doksan iki muharebesinde Ruslar tarafından tahrip idilmiş bir 
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demirhane vardır ki asar-ı bakiyesine nazaran orasının vaktiyle bir 

şehir olduğu anlaşılmaktadır. Elyevm divarları, bir camiin ve 

minaresinin harabesi, cesim demir çarhlar ve sahaları kaplayan cüruf-ı 

madeniye ve kömür tozları ve hatta cabeca göller meşhud 

olunur.Balkan Harbi’nden evvel buralarda keşfiyat yapan bir İngiliz 

şirketine 328 senesinde doksan dokuz sene müddetle madenin 

işletilme imtiyazı virildiği rivayet idiliyor. Maden her tahminin 

fevkinde zengin ve cinste gayet makbuldür. 

Bakır madeni de bulunur. Kömür madeni de bulunduğu mervidir. 

Mezkur demir madeni hal-i hazırda metruk ve muattal bir haldedir. 

Vilayetin sair aksamında maden yoktur. 

Ormanlar 

Kırkkilisa vilayeti orman nokta-i nazarından çok zengindir.  

Vilayetin şimal ve şimal-i şarkısinde Demirköy kazasında 130 000 

hektar, Vize kazasında 60 000, Pınarhisar kazasında 25 000, Kırkkilisa 

merkez kazasında 76 000 hektar olmak üzere ceman 291 000 hektar 

orman mevcuddur. 

Rakım-ı asgari sevahil olarak on metrodur. Azami Karacadağ, Sazara 

ve Beypınar ormanları 850-1050 rakımlıdır. 

Halen orman işletecek sermayedar büyük tüccar olmadığından yalnız 

Demirköy kazasının İğneada ve Vize kazasının Midye nahiyelerinde 

kömürcülük yapılmakda ve ormanın servetine nisbetle derece-i 

istifade ancak yüzde bire yaklaşmakdadır. 
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Kırkkilisa’nın Dereköy, Sazara, Beypınar, Çağlayık, Karadere ve 

Kofçaz Ormanlarında odundan kömür ve alat ve edavat-ı ziraiye imal 

idilir ve mamulat-ı mezkure Kırkkilisa, Babaeski, Lüleburgaz, Edirne, 

Hayrabolu ve İstanbul olmak üzere bütün Trakya’nın her tarafına 

arabalar ile ve şimendüferle sevk olunur. 

Ahali-i kura kat’iyyatı bizzat yapub kendi arabalarıyla pazar 

mahallerine ve civar kura ve kazalara götürerek topdan ve perakende 

füruht iderler. 

Bu sene ormanlık arazide kain köyler halkı Yunanlıların cebren ve 

kahren alub götürdükleri öküz, manda, bargir, kara sığır, koyun ve 

keçi hayvanatını ormanlardan intifa itmekle tedarik ve temin 

itmişlerdir. Demirköy ve Vize ormanları halen intizamını muhafaza 

itmekde ise de Kırkkilisa merkez kazası ve Pınarhisar ormanları 

Yunanlılar tarafından gayri muntazam ve gayri fenni katıyat ile 

kamilen tahrib idilmişlerir. Yalnız hal-i hazırda ormanların serveti 

çok, lakin işletecek sermayedar yokdur. 

Kırkkilisa mıntıkasındaki ormanların yüzde sekseni baltalık olub 

yalnız odun, kömür, tütün sırığı imaline müsaiddir. 

Bu ormanların eşcarı: Kayın, meşe, gürgen eşcarı ayrıca büyük çabda 

ve yüzde yirmi halinde ise meşe, kayın, gürgen, akçaağaç, dişbudak, 

kavak, karaağaç, söğüt ve envai eşcarı halinde bulunmaktadır. 

Kırkkilisa’nın Yunanlılar tarafından istilası üzerine Yunan orman fen 

memurları vilayet ormanlarını pek zengin ve emsalsiz buldukları 

hemen istifade cihetini düşünerek Dereköy ve civarındaki 

ormanlardan mevcut servet-i haşebiyyenin yüzde yetmişi nispetinde 



1 9 2 5  Y I L I N D A  K I R K L A R E L İ  | 61 

 

travers ve uzun ebatta keresteler imal ittirerek ahali-i mahalliyeye 

angarya suretiyle ve şimendüfer vasıtasıyla son ricatleri zamanına 

kadar Yunanistan’a sevke devam itmişlerdir. 

Nebatat 

Tabiaten mutedil bir iklimde bulunan Kırkkilisa vilayeti umumiyet 

itibariyle her nev eşcar ve nebatat yetiştirir. Ahalide eşcar yetiştirmeye 

bir gayret olmadığından mevcut olanları da hüdayi nabit ve ecdattan 

kalma şeylerdir. 

Balkan Harbi’nden mukaddem Kırkkilisa’nın etraf-ı erbaası bağlarla 

muhat ve işbu bağlar derununda ceviz, zerdali ve badem ağaçları 

mevcut idi, külliyetli bir mikdarda ceviz ve badem ve aynı zamanda 

diş bademi tabir idilen bir nevbadem az miktarda yetiştirilmekte ve az 

çok İstanbul’a sevk edilmekte idi. Üzüm mahsulü ise Kırkkilisa 

merkez kazasının yegane menba-ı varidatı olup hatta çiftçilik derece-i 

saniyede kalmakta idi. 

Vilayet halkının en fakir ailesi bile ekalli üç dört dönüm bir bağa 

malik  bulunur.Ve bir senelik yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini ve 

bütün ihtiyacatını bununla temine çalışır idi.Tahmini olarak 

diyebilirim ki merkez kasabanın cihat-ı erbaasıon beş kilometro 

imtidadında  dairen madar bağlarla muhat olduğu gibi civarda bulunan 

Karahızır, Üsküb, Koyunbaba, Eriklice, Lefeci karyeleri bağları da 

vilayetin başlıca ve mühim menba-ı varidatını teşkil iderdi, 

mahsulatından rakı, şarap, konyak, hardaliyye,pekmez, cevizli 

sucukimal ve külliyetli miktarda İstanbul’a ve vilayat-ı saireye ihraç 

idilmekte ve bu mahsulat oralarda fevkalade rağbet görmekte idi. 
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Maalesef Balkan Harbi esnasında yapılan tahribat ve buna inzimam 

eden filoksera hastalığı harb-i umuminin tevlid ettiği bakımsızlık 

yüzünden hal-i hazırda bu bağlar hemen kemalen denilecek derecede 

mahvu harab olduğundan elyevm tarla haline inkılab etmiş ve ancak 

ziraiyyat suretiyle temin-i istifade etmekte bulunmuştur. Şu halin 

devamı ise bağcılığa alışmış olan halkın ihtiyacatını temine kafi 

gelmediğinden servet-i mahalliyenin külliyen tenakusuna sebep olmuş 

ve ahalinin fakrü zaruretini intac eylemiştir.  

326 senesinde kasabaya bir kilometro mesafede hükümet-i milliye 

tarafından bir numune fidalık bahçesi tesis, istirdadı münakıb yeniden 

ihya ve ziraat-ı fenni memuru tarafından idare ve ihzar edilen Amerika 

asma üzüm fideleriyle, aşı meyve fidanları yetiştirilmekde ve burada 

elde edilen asma fideleri ahali-yi mahalliyeye tevzi edilerek bağların 

en son Amerikan usulü ile tamim ve ihyası hususuna çalışılmakdadır. 

Pınarhisar kazasında da aynı gaye ile bir eşcar-ı müsmire numune 

bahçesi tesis idlmişdir. 
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Cedvel-1 

339 Senesi Zarfında Kırkkilisa Vilayet Mıntıkasında İdrak Olunan 

Hububat Mikdarını Gösterir Cetveldir 
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Ziraat 

Vilayetin şimal-i şarkı ve garbı ciheti dağlık ve ormanlık olduğundan 

yüzde altmış nispetinde kabil-i ziraat arziye malik olan ahali 
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umumiyetle tekemmül etmiş demir pulluklar ve cüzi surette hal-i 

ibtidaiyede bulunan kara sabanlar ile yapmaktadır. Bağcılığın 

zevalinden sonra çiftçilik halkın bilhassa vasıta-i intifa ve maişeti 

olmuştur.  

Ziraiyyat itibarıyla vilayet sırasıyla Babaeski, Pınarhisar, Lüleburgaz, 

Vize, Kırkkilisa kazalarını ihtiva etmektedir. Şimal-i şarkıye tesadüf 

eden Demirköy kazasında o derece hububat yetişememekte ve 

ziraiyyat icra edilememektedir. 

1- Babaeski: Ahval-i tabiiyeye ve ziraat nokta-i nazarından 

vilayetin iknci dercede bir kazasını teşkil etmektedir. Buğday, 

arpadan maada bakliyat, nohut, mercimek, bakla, hatt-ı 

güzergahında bostan yetiştirildiği gibi ieçerisinden geçen 

Büyükdere ırmağının irva ve iskası sayesinde idame edilen 

müteaddid sebze bahçelerinde her türlü sebze külli miktarda 

yetişmektedir. 

2- Pınarhisar: Kazanın şimal-i garbi cihetinden sarf-ı nazar oldukta 

arazisinin yüzde yetmişi buğday, arpa, mısır, çavdar, darı, kuş 

yemi, kapluca, yulaf ve bakliyat ziraiyyatına fevkalade müsait 

olup bu noktadan birinci dereceyi ihraz etmektedir. Bire on 

nispetinde mahsul alınmakta burada yetişen buğdaylar diğer 

kazalarınkine son dere4ce faik bir surette mazhar-ı rağbet 

olmaktadır. 

3- Lüleburgaz: Kazanın fevkalade kuvve-i inbatiyyesine nazaran 

maalesef darı, susam, ak darı, mısır, nohut, bakla vesaire 

mükemmelen yetiştiği halde arazisinin yüzde sekseni mera 
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halindedir. Bilhassa demiryolu güzergahında külliyetli bostan 

mahsulü yetişdirilerek İstanbul’a sevk ve ihrac edilmektedir. 

Sonsenelerde hükümettarafından gönderilen buharlı pulluk ve 

harman makineleri icra-yı faaliyet eylemektedir. 

4- Vize mıntıkası ikinci derecede kabiliyet-i inbatiyeyi haiz olup 

aynı mahsulat ve hububatı idrak etmekte ise de şimal-i 

şarkısinde bulunan aksam ve arazi ziraata gayri Salih olmakla 

beraber Sergen ve Midye nahiyeleri köylerinde ancak bakliyat 

fasilesinden olan bakla, fasulye, nohut, mercimek gibi hububat 

yetişebilir ise de bura halkı maişetlerini zirattan mada ve en 

ziyade kereste ve kömür imal ve ihracıyla temin 

eylemektedirler. 

5- Kırkkilisa: En ziyade cenup kısmını teşkil eden arazinin yüzde 

altmışı hububat ve ziraata elverişli olup İnece nahiyesiyle, 

merkez nahiyesi kurasında buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, 

kapluca, susam, darı, mercimek, bakla ve külliyetli miktarda 

bostan, sebze yetişmektedir. 

6- Merkez vikayetin dört kilometro şarkında şimalden cenuba 

doğru cereyan eden Büyükdere ırmağının iki tarafında 

müteaddid sebze bağçeleri mevcud olup bu bağçelerde de her 

nev mahsul yetişmektedir. 

7- Vilayetin şimal ve şimal-i garbi kısmına isabet eden Dereköy, 

Kofçaz, Kesirlik, Polos nahiyeleriyle köylerinde arazi 

ekseriyetle ormanlık olduğundan hububattan en ziyade çavdar 

emsaline faik ve vilayet dahilinde büyük bir rağbet kazanan 

fasulye ve mercimek mahsulü elde edilmektedir. 
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Tütün 

Vilayetin mıkaddema İnece nahiyesiyle, Koyunbaba, Dokuzöyük 

(bugünkü adı: Dokuzhöyük),  Kavaklı ve Çınarhisar, Osmancık, 

Mandriçe, Bancaklar, İslambeyi, Celaliye, Lüleburgaz’ın Kırıkmore 

(Bugünkü Kırıkköy olmalı), Tatarköy, Çeşmekolu karyelerinde tütün 

ziraiyatı yapılmakta idi. Son zamanlarda Selanik ve Drama 

havalisinden gelen muhacirlerin kısm-ı azamı, esasen sanat ve 

meslekleri olmak itibarıyla heman tütün mahalleri ihzar ve ziraiyata 

başlamışlar ve bunu gören ahali-i kadime dahi büyük bir heves ve 

hahişle tütüncülüğe ehemmiyet vermişlerdir, bu seneki ziraiyat 

mikdarı geçen seneye nisbetle iki misli raddesinde olduğundan bu 

sene tütün mahsulünün bir milyon kiloyu tecavüz edeceği tahmin 

edilmektedir.339 senesinde tütün 533 305 kilo mikdarında olduğu Reji 

İdaresi’nin tuttuğu istatistiklerinden anlaşılmışdır. 

Tütünlerin nev ve nefaseti tedricen yükselmekte gerek kemiyyetce ve 

gerek keyfiyyetce sene-i haliye tütünün geçen seneki mahsulüne 

tefevvuk ideceği anlaşılmakta ve reviş-i hal Kırkkilisa vilayeti ile 

mülhakatının tütün cihetiyle ikinci bir İskeçe, Drama olacağını 

göstermekte ve ati-yi karibde tütün mahsulünün buralarda servet ve 

refah-ı umumiyi şayan-ı memnuniyet bir mertebeye terfi ve isal 

eyleyeceğine itimad idilmekdedir. 
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Pamuk 

Kırkkilisa vilayeti pamuk ziraatı heman yok gibidir. Pamuk yüzde iki 

nisbetinde bazı köylerde zer edilmekte ise de zikre şayan değildir. 

Keten ve Kenevir 

Vilayette keten ve kenevir ziraatı yoktur. 

Arıcılık 

Dahil-i vilayette arıcılık sanatı hal-i ibtidaide olup şimdiye kadar eski 

sistem sepet kovanlar istimal idilmektedir. Bunların mikdarı da 

cüzidir. 

Merkez vilayetteki bağlar arıcılarından bir ikisi birkaç tane Amerikan 

sistemi kovan sandıkları getirtmişleridir. 

Vilayetin bilhassa merkez kazasıyla, Demirköy, Pınarhisar havalisi 

arıcılığa fevkalade müsait ise de hal-i hazırda çok muhtac-ı teşvik bir 

haldedir. 

Bağcılık 

Merkez kaza eskiden birinci derecede bağcılık mıntıkası iken son 

seneler zarfında bir taraftan filoksera (bugünkü adı: floksera), diğer 

taraftan tevali iden harbler, işgaller ve muhaceretler dolayısıyla ve 

bakımsızlık yüzünden harab olan bağlar elyevm 100 000-150000 

dönüm vüsatine inhisar itmişdir. Bu bağlardan şimdiki halde senevi 

ancak 400 000-500 000 kıyye raddesinde mahsul alınmaktadır. 

Halbuki vaktiyle senevi 1500 000 kilodan fazla yalnız şarab ihracatı 

yapan Kırkkilisa ve havalisinden elyevm ancak 100 000 kıyye 
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raddesinde baş üzüm hasılatı elde edilmekde ve mütebaki kalan üzüm 

mahsulü ise Üsküb nahiyesindeki bağlara inhisar itmektedir. 

Bağcılığın ihya ve terakkisi hususunda halk çok muhtac-ı muavenet ve 

teşvik bir haldedir. S.10 

Cedvel-2 

339 senesi Kırkkilisa vilayeti mıntıkası dahilindeki mevcut tüyur-ı 

ehliye mikdarını irae ider cedveldir.  

Ördek 

Aded 

Kaz 

Aded 

Hindi 

Aded 

Tavuk 

Aded 

 

Mevkii 

500 

 

400 

 

450 

 

800 

 

------- 

 

600 

600 

 

750 

 

1800 

 

1500 

 

------- 

 

1300 

1200 

 

1500 

 

1000 

 

1100 

 

------- 

 

1250 

15000 

 

12000 

 

10000 

 

20000 

 

1000 

 

18000 

 

 

Kırkkilisa Merkez 

Kazası  

 

Lüleburgaz     Kazası  

 

Pınarhisar   
 

Vize   

 

Demirköy 

 

Babaeski   

2750 5950 6050 76000 Yekun 

 

Hayvanat-ı Ehliye ve Vahşiye 

Hayvanat-ı ehliyenin ecnas ve mikdarları baladaki 2 numerolu 

cetvelde gösterilmiştir. Hayvanat-ı fürsiyesi Asya ırkına mensuptur. 

İrtifaları 1,34’ten 1,41’e kadar tehalüf etmektedir. Donlar(tonları) 

ekseriyetle doru olup al, kır ve yağız donlara da (tonlara da) tesadüf 

edilmektedir. Teşekkülat-ı azmiyeleri oldukça muntazam olup 

cüsseleri vasat derecededir. 
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Hayvanat-ı Bakarriye 

Alelekser yerli cins olup irtifaları vasatı 1, 30’dur. Umumiyetle iki yüz 

kıyye sıkletinde olan mezkur hayvanların teşekkülatı muntazam ve 

mukavemetkardır. 

Hayvanat- Ganemiye 

Yerli olup kıvırcık cinsindendir. Vilayetin vasi mera ve ormanları 

bulunması hasebiyle buralarda koyun ve keçi ziyade mikdarda 

beslenebilir. 

Vilayet Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize kazlarıyla merkez kaza 

ve tevabi olan Polos ve İnece nahiyeleri arazisi kısmen düz ve vasi 

ova ve meraları havi olduğundan   

Buraları koyun yetiştirmeye pek müsait olup külliyetli mikdarda 

yapağı, süt, beyaz peynir ihracatı yapılmaktadır. Mevcut koyunların 

cüsseleri vasat ve kısmen büyükçe olup beher koyundan senevi 12 

kıyye beyaz peynir elde edecek derecede süt alınmaktadır. Keçi, en 

ziyade vilayetin şimal ve şimal-i şarki arazisi ihtiva iden Dereköy, 

Kofçaz nahiyesi ile Demirköy kazasında yetiştirilmekte ve 

mahsulatından dahi her suretle istifade idilmektedir. 

Tüyur-ı Ehliye 

Vilayet dahilinde tüyur-ı ehliyeden, tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek 

yetişir. İçlerinde maruf bir nesil yok ise de  yerli tavukları senevi 150 

kadar yumurta yapabilirler.Sıkletleri: Hindileri alelekser 3,0 ila 6 

kıyye kadar geliyor.yerli cins kazlar 5-9 kilodur. Bu vilayette 

ördeklerin yeşilbaş, beyaz ve alaca olmak üzere müteaddid cins ve 
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nevleri yetişmekte olup içlerinde  “7-8 Kilo gelenlere de tesadüf 

olunmaktadır. 

Hayvanat-ı Vahşiyye 

Vilayetin dağlık ve ormanlık arazisinde karaca, geyik, tavuşan 

(tavşan), kurt, domuz, tilki, çakal,  arazi-i cenubiyesinde domuz, tilki, 

tavşan, sansar, porsuk, köstebek, yer köpeği, kedi, su kenarlarında 

kunduz, yabani tavşan mebzulen bulunmaktadır. Bunlardan birçoğu 

yaz mahsulü olan mısır, patates, nohut ve sebze bağçelerine iras-ı 

mazarrat iderler. 

Mütalaa-i Umumiye 

Hayvanata ve mezruata ne ziyade hasarat ika eden kurt ve domuzların 

izale-i vücudu için Hükümetçe tedbir ittihazına mecburiyet 

görülmektedir. 

Hükümet bu hususta köylülerden nişancı ve avcı olanlara mevadd-ı 

nariye meccanen ita etmek veyahud bu hayvanları vurup getirene 

mükafat-ı nakdiyye ita eylemek yahud da bir mücadele müfrezesi 

teşkil eylemek suretiyle imhaları esbabına tevessül itmelidir. Bu üç 

şıkk-ı  hareketden ilk ikincisi mürecahhdır.   
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Cedvel-3 

339 senesi Kırkkilisa vilayeti mıntıkası dahilinde mevcut bilumum 

muhtelifü’l cins hayvanatı irae ider cedveldir: 
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Cedvel-4 

339-340 Kırkkilisa vilayetinin taksimat-ı mülkiyesi gösterir cetveldir. 

 

 

Mülahazat 

 

Karye 

Adedi 

 

Nahiye 

Adedi 

 

Esami-i Kaza 

 58 

 

46 

 

38 

 

26 

 

19 

 

24 

5 

 

2 

 

1 

 

2 

 

------- 

 

2 

Kırkkilisa Merkez 

Kazası 

 

Babaeski           

Kazası 

 

Lüleburgaz   

 

Vize            

 

Pınarhisar       

 

Demirköy     

211 12 Yekun 

 

Vilayetin Taksimat-ı Mülkiyesi 

Kırkkilisa livası 1 Mart 340 tarihinden itibaren, evvelce tabi olduğu 

Edirne vilayetinden ayrılarak müstakil bir vilayet olmuştur. 

Kırkkilisa merkez kazasıyla, Babaeski, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisa, 

Demirköy’den ibaret altı kazayı havidir. 
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Merkez kazasının Üsküp, Dereköy, Kofçaz, Polos, İnece, nahiyeleri 

dahilinde elli sekiz köyü vardır. 

Babaeski: Pavli, Karacaoğlan nahiyesiyle kırk altı köyü havidir. 

Lüleburgaz: Karıştıran nahiyesiyle otuz ksekiz köyü havidir. 

Vize: Sergen, Midye nahiyeleri ile yirmi altı köyü havidir. 

Pınarhisar: Pınarhisar’ın nahiyesi yokdur, on dokuz köyü havidir. 

Demirköy: İğneada, Karacadağ nahiyeleri ile yirmi dört köyü havidir. 

Şu halde teşkilat-ı mülkiyeye nazaran Kırkkilisa vilayeti altı kaza, on 

iki nahiye ve iki yüz yirmi bir köyden müteşekkildir. 

Kırkkilisa kasabası: Sultan Bayazıt, Hatice Hatun, Doğluca (Bugünkü 

Doğu Mahallesi mi), Karacaibrahim, Cami-i Kebir, Yapraklı, 

Dilekzade, Hacı Zekeriya Mahallelerinden ibaret ise de esasen Hatice 

Hatun: Müsellim ve Bulgar olarak iki, Karakuş: Müsellim, Musevi, 

Rum olarak üç, Cami-i Kebir: Müsellim, Rum ve Bulgar olarak üç, 

Yapraklı: Rum ve Bulgar olarak iki, Dilekzade: Müsellim, Rum ve 

Bulgar olarak üç, Hacı Zekeriya: Müsellim, Rum ve Bulgar üç ki 

ceman on dokuz mahalleden müteşekkildir.  

Babaeski’nin: Cami-i Hasan, Dikdoğru, Hamidiye, Tevfikiye, Varoş 

namlarında beş mahallesi, Lüleburgaz’ın: Hasan Bey, Alacamesçit, 

Hamidiye, Musevi, Cedid-i Müslim,Cami-i Atik namlarında altı 

mahallesi; Vize’nin: Kala, Yazı, Tatavlu, Seyitkasım, Balaca 

namlarında beş mahallesi vardır. 
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Demirköy kazasına ise bu kere yeni başdan Rumili muhacirleri iskan 

edilecektir. 

İkinci Kısım 

İklim 

Kırkkilisa vilayeti mıntıkasının iklimi mutedildir. Taksimat-ı 

tabiiyyesi itibarıyla yaz kış mevsimleri tebeddül etmektedir. 

Vize’nin şimal ve şimal-i şarki cihetleri ile Demirköy kazası mutedil 

ile barid arasındadır. Buralarda kışın pek çok kar yağar; Bazan kar o 

derce düşer ki adeta mürur ve ubura mani teşkil ider. Kezalik merkez 

vilayete tabi Dereköy, Kofçaz havalisi dahi barid mıntıkayı teşkil ider.  

Mevasim 

Merkez vilayetinin şimal ve şimal-i şarkısi, Vize’nin şimal kısmı, 

Demirköy kazası kamilen dağlık ve ormanlık olduğundan bu 

mevakide Mayıs evasıtına kadar soğuklar devam ider. İlkbahar 

mevsimi ise heman his idilmeyecek dercede geçer. 

Vilayeti sair aksamında ilkbahar mevsimi pek latif olub her taraf 

rengarenk ve çemenzar (çimenlik) ile mesturdur. 

Yaz oldukça sıcak geçer; bazen şimal rüzgarları o kadar fena bir halde 

vezan olur ki insanı adeta hasta ider. Sonbahar mevsiminde derece-i 

hararet tenezzül iderek muhtelif rüzgarlar, furtınalar zuhur ve 

yağmurlar nüzul ider ve hava serinlemeye başlar ise de bazen yine bu 

mevsimde yazı andırır derecede sıcak ve sakin havalara da tesadüf 

idilir. 
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Kış mevsiminde alelekser kar yağar ve şiddetli soğuklar görülür. 

Derece-i Hararet-i Nesiminin Vasati, Asgari, Azami Mikdarları 

Derece-i hararet mevakie göre tehalüf ider. Kırkkilisa’da senenin 

hararet-i azamisi Temmuz, Ağustos aylarına müsadif olur; azami 36 

dereceye kadar çıkar. Asgari: 8 olub hararet-i vusta-i seneviye 15,5 

derecedir. S. 16 

Pınarhisar ve Vize kazalarında: Yazın hararet-i azamiyye Temmuz, 

Ağustos mahlarında 32 dereceye kadar çıkar. Kış hararet-i asgariye  

Kanun-ı Sani ve Şubat zarfında 10’dur. Vusta-i derece-i hararet 11 dir.  

Babaeski ve Lüleburgaz’da, Temmuz ve Ağustos aylarında azami 

derece-i hararet 36dır. Kanun-ı Sani ve Şubat zarfında asgari 5, vasati 

15,5 derecedir. 

Demirköy: Yazın azami 28 kış asgari 15 olub hararet-i vasatiyye-i 

seneviyesi 6,5 derecedir. 

Rüzgarlar 

Dahil-i vilayette senenin muhtelif zamanlarına aid hemen her nev 

rüzgarlar vüzan olur. Senede kırk beş gün yıldız (şimal), Seksen iki 

gün kıble (cenup) , otuz üç gün gün doğrusu (şark) , yirmi sekiz gün 

batı (garp), yirmi iki gün poyraz (şimal-i şarki), elli gün lodos (cenub-i 

garbi)i otuz bir gün karayel (şimal-i garbi) , on yedi gün keşişleme 

(cenub-i şarki) rüzgarları eser. Senenin takriben elli yedi günü de 

sakin geçer. 
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Derece-i Yübuset ve Rutubet- Bir Sene Zarfında Yağan 

Yağmurların İrtifaı 

Kırkkilisa vilayeti muhitinde yağmurlar İlkbahar, Sonbahar, Kış 

mevsimlerinde kesretle yağmaktadır. Bazan İlkbahar yağmurları 

Mayıs evasıtına kadar devam ider, bazan da nadiren nüzul ider. 

Teşrin-i Evvel ve Sani’de geceli gündüzlü yağmur yağdığı vakidir. 

Ilkbahar ve Sonbahar ve kış mevsimleri umumiyetle ratıb ise de 

bilhassa kış mevsimi ekseriyetle kar ile geçer. Yağmurların devamı 

müddetince geçen eyyamda heva-yı nesimi rutubetle meşbudur. 

Ancak Hazirandan Eylül nihayetlerine kadar devam eden Yaz 

mevsiminde hava yabis bulunmaktadır. Kırkkilisa ziraat 

memurluğunca tutulan kuyuda nazaran havanın tamamen bulutlu ve 

örtülü olduğu günler ilkbahar; Mart, Nisan aylarında 25, yazın: 

Haziran’da 12, sonbahar: Eylül ve Reşrin-i Evvel’de 45, kış: 

kanunuevvel, Sani, Şubat aylarında 88 gündür.  

Havanın tamamen veya nim açık olduğu günler de 195 gündür. 

Kırağı: ilkbaharda 86 Sonbaharda 7 gündür  

Çiy: İkbaharda 25,yazın 5, Sonbaharda 38 gün devam etmiştir. 

 Sis: İlkbaharda 9, yazın 2, sonbaharda 12, kışın 18 gün devam 

etmiştir  

Azami Rutubet Derecesi: Kanun-ı Evvel’de 79 asgari Ağustos’ta 45, 

sabit Mayıs’da 66 derecedir. 

İlkbaharda 256, yazın 65 milimetredir. 
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Sonbaharda 348, kışın 450 irtifaında olup senevi nüzul eden baran 

vasati 1119 milimetre irtifaındadır.  

İlkbaharda 6 gün müddetle 15santim, kışın 18 santim kar yağmıştır 

Mevcut Miyah-ı Madeniye ve Bunların Tahlil Raporları  

Kırkkilisa vilayeti dahilinde miyah-ı madeniye yoktur  

Kaplıcalar ve Terkibatı  

Vilayet dahilinde kaplıca yoktur s.18 

Cedvel 5 

Kırkkilisa vilayeti nüfus-ı umumiyesinin ırk ve din üzerine taksimatını 

irae ider cedveldir. 
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Hülasa: Vilayetde 78,213 İslam ve 1683 Hıristiyan olduğuna nazaran 

nüfus-ı umumiyenin yüzde 97, 34’ü İslam, 0,83 Bulgar, 1,2’si 

Musevidir. İslamların yüzde 83,28’i Türk ve 3,3’ü Arnavud ve 2,1 

Boşnak ve 2,9’u Pomakdır. 

3. Kısım 

Umumi Nüfus-Irk Din Üzerine Nüfusun Taksimatı  

Nüfus-ı umumiyenin yüzde 83,28’ ini Türkler teşkil eder; binaenaleyh 

ekseriyet-i azime Türklerdir. 4 numaralı cetvelin tetkikinden 

anlaşılacağı veçhile nüfus-ı umumiyenin % 97,34’ü İslam ve 0, 83 

Bulgar, 1,2 Musevidir 

İslamların yüzde 83,28'i Türk ve 3,3 Arnavut, 2,1 Boşnak ve 9,2 

Pomaktır. Pomakların bir kısmı mübadele tarikiyle vürud edenlerden, 

diğer kısm-ı azamı 1293 senesinde Babaeski kazasında iskan edilen 

kadim Pomaklardan ibarettir. Arnavut ve Boşnaklar ile yüzde on 

nispetinde bir kısım Türkler dahi Balkan Harbi’ni müteakiben 

Rumeli’den hicret eyleyenler olup o zaman vilayet dahilinde iskan 

edilmişlerdir. Mütebaki Türkler vilayetin asıl yerlileridir  

Aşair 

Vilayet mıntıkası dahilinde göçebelik ile yaşayan ahali-i asliye yoktur. 

Lisan-ı Umumi 

Türkçedir. Şive-i lisan ufak tefek bazı farklarla İstanbul lehçesine 

yakındır. 1293 Harbi’nden sonra iskan edilmiş olup elyevm Babaeski 

kazası dahilinde bulunan bir kısım halk Pomakça denilen kaba bir 
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Bulgar lisanıyla konuşurlar. Hatta bunların arasında Türkçe 

bilmeyenlere de tesadüf edildiği ve şu kadar ki köylülerin kasabalılara 

nispeten cüzi bir derecede kaba bir şive ile tekellüm eyledikleri 

görülüyor. Suret-i umumiyede vilayet ahalisinin lisanlarında şive ve 

lehçe itibarıyla şayan-ı zikri bir fark görülmemektedir.  

Tarz-ı Telebbüs  

Ekseriyet-i azimesi Türk olan Kırkkilisa vilayetinde yeknesak bir 

kıyafet-i milliye yoktur. Kasabalarda alelumum zengin olan erkekler 

muhit itibarıyla setre pantolon giyerler. Hocalardan mada sarık 

saranlar nadirdir. Gençler tamamen setre pantolonludur. Çiftçi 

takımının yeni yetişenleri de pantolon, yelek, bazıları yeleksiz, 

ceketsiz olarak bellerinde beyaz veya kırmızı kuşak, başlarında fes ve 

püskül, bazıları ise potur ile beraber yine beyaz kırmızı kuşak sararlar. 

Kısa mintan ve kısa aba dedikleri salta giyerler, bazıları başlarına 

siyah veya mavi tülbent sararlar, ayaklarına da adi tulumbacı yemenisi 

veya kundura giyerler. Esnaf takımı kamilen denilecek derecede setre 

pantolon, yelek kundura ve kısmen de potin giyerler.  

Köylüler, gaytanlı potur, salta, bellerine kuşak ayaklarına yemeni ve 

Kundura giyer ve başlarına ekseriyetle 3-4 kat kuşak, bazıları çenber 

sararlar. Son zamanlarda köylerde bir takım gençler şayakdan mamul 

pantolon, setre, yelek giymeye bellerine de kuşak sarmaya başladılar. 

Fakir olanlar siyah bezden don giyerek bellerine kuşak bağlar ve 

başlarına keçe külah giyerek üzerine Sarık sararlar; ayaklarına çarık 

veya yemeni giyerler . Kışın alelekser kaput makamında gocuk ve aba 

giyerler. 
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Kadınlara gelince: şehir kadınları oldukça muntazam Siyah veya 

renkli çarşaf, iskarpin modaya muvafık ceket ve entari, dekolte ve kısa 

don iksa iderler.  

İhtiyar kadınlar; elyevm usul-i kadimi muhafaza etmekte iseler de 

gençlerin ve yeni yetişenlerin kıyafetleri İstanbul kadınlarınınkine 

yakındır  

Muhacirinden olanlar ve bir kısım halk kendilerinin dokudukları 

yünden mamul siyah, sarı ve renkli, her tarafını setr ider. Çerkez 

yamçılarına müşabih birgü (bürgü), uzunca don, gömlek giyer, 

başlarına çember sarar, adi kundura giyerler. Fakat bunlardan bir 

kısmı da yerlilerin töresini kaparak, yerli ahalinin tarz-ı telebbüslerine 

özenerek tebdil-i kıyafete çalışmaktadırlar.  

Köy kadınları: Karaca, adi basma veya dokumadan don, gömlek 

mintan ve uzunca bir entari, adi Kundura giyerler, başlarına da renkli 

ve oyalı bir çenber bağlarlar. 

Köylerde ekseri halk yalınayak gezerler. Kasabaya yakın köylerin 

kadınları yüzde seksen nispetinde kasaba kadınlarına müşabih ve 

yakın bir derecede telebbüs ederler. 

Tarz-ı Maişet  

Kasaba ve kura halkının tarz-ı taayyüşleri başka başkadır. Kuvve-i 

maliyesi Müsait olan birinci Sınıf halk buğday unundan Mamul Has 

ekmek, et ve yağlı yemekler yerler ikinci Sınıf fakir halk ve köylüler 

bir kısmı cüzi buğday ve ekseriyetle çavdar ile mahlut mısır ve yalnız 
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mısır ve arpa unu ekmeği yerler, yemekler de kendi mahsulleri olan 

mercimek, fasulye tarhanadan ibarettir. 

Son zamanlarda harbler, işgaller ve muhaceretler dolayısıyla köylüler 

var kuvvetiyle yetiştirdikleri mahsulat ve hayvanatını pazar 

mahallerine, kasabalara götürerek satmaya mecbur oluyorlar; kendi 

gıdaları tarhanaya ve un çorbasına, mısır ekmeğine inhisar etmektedir. 

Evvelleri bir sene zarfında çalışub çabalayarak ve elde ettiği mahsulat 

ve hayvanatın yüzde altmış nispetindeki mikdarını füruht ve 

mütebakisini kendi iaşeleri için hıfz edenler ihtiyacat-ı gıdaiyelerini 

daha iyi surette temin edebilirlerdi.  

Şu halde, fukara halk pek basit bir tarzda maişete kani olmaktadır. 

Buna misal olarak şu müşahademi serd iderim. Mahlut undan 

yaptıkları ekmeği ve bulduğu takdirde has ekmeği katık olarak 

yedikleri vakidir, ekseriyetle de bir parça tuz ve bir soğanla kanaat 

itdikleri görülüyor. Et ve buğday ekmeği fukara evlerine nadiren 

giriyor. Bilhassa köylerde bazı haneler halkının ve ailelerin aylarca et 

yüzü görmedikleri vakıatdandır. 

Hülasa harbler, istilalar memleketde oldukça vasi bir sahada korkunç 

bir maişet darlığı tevlid itmişdir ki bilhassa fukara kısmı kendilerine 

elzem olan mevadd-ı gidaiyeyi alamamak dolayısıyla sıhhat nokta-i 

nazarından pek düşkün bir halde bulunuyorlar. 
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Tarz-ı İştigal 

Sanayi 

Memlekette sanayi pek çok geride kalmıştır. Daha doğrusu günden 

güne terakkisi lazım gelirken bilakis düçar-ı tedenni olmaktadır. 

Mevcut sanatlar ihtiyacat-ı beldiyyeyi pek az bir surette temin ider: 

Dülger, terzi (kiremitçi yokdur), demirci, kuyumcu, marangoz, 

değirmenci, ikinci derecede kasab, berber, ateşci vardır. Memlekette 

bir potel vardır. Tabip, dava vekili, eczacı, dişçi, nalbant, şişeci, 

sirkeci, sarac, saatçi, helvacı, bıçakçı, gibi sanatkarlar da mevcut olup 

ihtiyacı kısmen temin eylemektedirler. Bunlardan en ziyade berbere, 

fırıncıya, kasaba ve bezaziye satanlara tesadüf idilmektedir. 

Hal-i hazırda ekseriyet-i azimiyesi Türk olan vilayet dahilinde 

yemenicilik ve kunduracılık sanatı Türklerde müterakki bir halde olup 

bu kabil sanatkarların mevcudu da çoktur. 

Vilayet ve kazalar merkezinde halkın ekserisi sanat ve esnaflıkla ve 

kısmen de rencberlikle iştigal itmektedir. Köylüler: Umumiyetle 

rencberlikle iştigal iderler. 

Kasaba kadınlarının iştigaltaı arasında dantela, oya ve fanila işleri pek 

kıymetli olmağla beraber şayan-ı zikrdir, bu işlere aşina olan dul ve 

kimsesiz kadınlar maişetlerini bu suretle temin iderler. Köy kadınları 

ise yünden yapağı, yatak çarşafları, don, gömlek ve önlük, mendil, 

dokuma işleri yaparlar. Bunların mahsul- sanatları ancak kendi 

ihtiyaçlarını temine kafidir. Avrupa malı olarak basmaya vesair kumaş 

gibi şeylere pek de özenmezler. Yalnız bayram ve düğün zamanlarına 
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ait olmak üzere Avrupa malı istimal iderler. Şu kadar var ki: Maalesef 

son zamanlarda halk tarafından yerli mallara rağbet gösterilmemekde 

ve Avrupa’nın süslü fakat kıymetsiz, çürük kumaşları yavaş yavaş 

köylere de sokulmakdadır. 

Ahlak 

Ahlak şehirlerde köylere nispeten fazla mütezelzildir; bunun başlıca 

esbabının ailelerin evlatlarına layıkıyla terbiye virmeyişleridir; çünkü 

kasabanın büyüklüğüne nazaran çocuk sabahleyin evden çıkarak 

akşama kadar fikr ve terbiyesine mülayim bulduğu refikiyle 

sokaklarda ve eğlenti eğlenti mahallerinde imrar-ı hayat itmekde ve bu 

suretle her gün başka başka temaslarda bulumakdadır. Bu suretle tabii 

ve halki olan terbiye va ahlakını mazarrat aver tesirata maruz 

kılmakda ve gitgide bununla ünsiyet peyda iderek ahlak ve nezahet-i 

zatiyesini gaib itmekdedir. 

Müteaddid harplerin işgallerin ve muhaceretlerin de memleketin 

ahlak-ı umumiyesi üzerinde azim sui tesiri olmuşdur. 

Yunan istilasından mukaddem memleket dahilinde fuhşiyyat heman 

yok gibi iken Yunanlıların buralara ayak basmasını müteakıb 

şehirlerde pek çok fahişerler türemiş ve bu hal Türklere de sirayet 

itmişdir.  Bu da harb-i umuminin tevlid-i intac itdiği seyyiatdandır; 

Fuhş Yunan işgali esnasında kendisine uygun ve pek müsaid bulduğu 

vaziyet üzerine tezahürat ve faaliyet sahasını daha ziyade açmışdır. İlk 

devrelerde on beş, on altı yaşlarında çocuklar bile bu yollara süluk 

itmeğe başlamışlardı, hatta bu hal köylülere kadar az çok sirayet itmiş 

idi. Esasen Yunanlılar pek serbest tıynetli ve daha doğrusu ahlak 



84 | D r .  H a s a n  D İ N Ç E R  

 

düşkünü olduklarından yalnız Türklerin değil, bilhassa kendi hem 

milletleri olan Türk tebası Rum ahalinin de Türklerle hem terbiye 

olmakdan mutahassıl temiz fikir ve ahlaklarını külliyen tagyir ve 

ifsada uğratmışlardır.  

Lehü’l-hamd istirdadı müteakib bu vaziyet-i menhusenin bertaraf 

olması üzerine hal-i hazırda ahlak-ı umumiyenin oldukça iyi olduğunu 

arz idebilirim. 

Köylülere gelince, köylüler mezaya ve fazail-i ahlakiyeyi iktisab içün 

öğredici ve gösterici şeylerden mahum olduklarından tabiatında 

meknuz milli etvar ve ahlak-ı hasenelerini muhafaza itmekde ve 

yalnız yanı başındaki komşusunda ve hudud temellüğü dahilinde 

cereyan iden vukuatdan aldığı tenebbüh ve intibadan ara sıra mütessir 

olmakdadır. Köylüler umumiyetle ahlak-ı cemileye malik ve gayet 

misafirperverdirler. Köylerde fuhşiyyat heman gayri mahsusdur. 

Bazan fakir ailelerden kız veya seyyibe kadınlar ağaların hıdmetine 

girerek fakr ve cehalet saikasıyla dam-ı iğfale düşmekde ise bu hal 

dahi pek nadir olarak vuku bulmakdadır. 

Köylerde ara sıra kız kaçırma adetleri görülmekte ise de edvar-ı 

maziyeye nisbeten çok azalmışdır. 

Maarif 

Memleketde maarif az çok terakki ve inkışaf itmiş bir haldedir. 

Mekatip bahsinde derece ve mahiyetleri tarif ve izah idilecek olan 

mekteblerin adedi ve mevcudu dahi vilayet halkının maarife karşı oaln 

rağbet ve alaksına bir miyar olabilir. 
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Balkan Harbi’nden mukaddem istirdada kadar merkez vilayette altı 

senelik zükur ve altı senelik inas mektebleriyle ana mektebleri, bir 

idadi, bir darüleytam, ayrıca çırak mektebleri ve gice kursları mevcud 

idi. 

Kaza merkezlerinde zükur ve inas mektebleriyle, gice kursları tedrisatı 

yapılıyor idi. Köylerin her birinde bir mekteb mevcud olub heyet-i 

talimiyyenin ekserisini darülmuallimin mezunları teşkil itmekde idi. 

Harb-i Umumi esnasındaki istila ve muhaceretler bir derece kadar 

maarifi darbelemiş ise de son zamanlarda harbin halk üzerinde husule 

getirdiği intibah bu keyfiyetin sürat-i telafisine müsaid bir zemin ihzar 

itmişdir. Bu gün bütün halk maarifin kıymet ve ulviyetini her şeye 

tercih itmekde ve bu hsusda bütün varlığını göstermekdedir. Buna 

bürhan-ı celi olmak üzere diyebilirim ki yakılmış yıkılmış ve bütün 

yoksulluklar içinde çırpınmış olan on hanelik bir köy ahalisi 

behemehal bir gazeteye abone olmağı ve bunu kendi aralarında 

okumak ve anlamağı vazife idinmekdedirler. 

Vilayetin maarif-i ibtidaiyeye verdiği derece-i ehemmiyeti bu sene 

Meclis-i Umumi’nin tanzim ve mevki-i icraya koyduğu büdce ile de 

anlamak kabildri. 110 000 liralık varidat-ı umumiyenin 70 000 lirasını 

maarife tahsis iden bir muhit içün  “münevver” sıfat-ı tabiri fazla 

değildir. 

Muallim bulmak içün bütün kuvvetleriyle çalışan memleket gençliği 

bir tarafdan darülmuallimin ve darülmuallimata yirmi yirmi beş çocuk 

sevk itmekle istikbal programını ihzar idiyorlar; öyle ki bu seneki 
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Vilayet Meclisi-i Umumisi her şeyden ziyade maarifle alakadar 

olmuşdur. 

Vilayet, çok parlak olan mazi-i maarifini istihsale her şeyden fazla 

azm itmiş görünüyor. Memleketin maarifle alakadar şahsiyetleriyle, 

alelumum yalnız münevverleri, eski devirlerin virdiği bir zihniyetle 

hala birçok müessesat-ı taliyyenin yalnız Edirne’de açılmış 

bulunmasından ve kendilerinin bu nimetlerden mahrum idildiklerin-

den her fırsatda her vakit şikayet itmekdedirler. 

Maarif hakkında kuvvet ve kudretle dinilebilir ki Kırkkilisa maarif 

hususunda Trakya vilayetleri arasında birinci dereceyi ihraz 

idebilecekdir. 

İtiyadat, (Yerli) İtiyadat-ı Batıla 

Ahalinin kısm-ı azamı mutekiddir. Şeytan, peri, cin gibi şeylere 

inandıkları gibi türbe ve tekyeye de son derece rağbet ve itina 

gösterirler. 

Kasabada mahalle içerisinde bir hanede “Muradiye” Baba namıyla bir 

ziyaretgah mevcud olub halk murad içün buraya müracaat ve niyazda 

bulunarak mum yakarlar. 

Babaeski’de “Kaygusuz” Baba, Merkez vilayette Kel Baba, Ahmet 

Baba, Hamza Baba, türbeleri olub bunlardan da hacet içün, sıtma içün 

toprak alur ve pencerelerine iplik ve paçavra parçaları bağlarlar. Keza 

bir Helva Baba vardır ki burada dahi halk çocukları üç aylık oldukları 

zaman helva yaparlar ve helvayı Baba’nın başı ucunda dağıtırlar ve 
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Ziyaret’in toprağından bir mikdar alarak çocuğun üzerine serperler, bu 

da güya çocuğun vakt-i zamanıyla yürümesine delalet içün imiş. 

Bir de Kırklar ve Çömlek Baba vardır ki buraya kırk günlük çocuğu 

hastalandığı zaman getirirler. Ellerindeki bir desti veya bir çömlek 

suyu türbelerin üzerine dökerek şifa taleb iderler. 

Merkeze tabi İnece nahiyesi civarında üç buçuk saat mesafede “Ariz 

Baba” türbesi mevcuddur. Hasta olanlar neyl-i şifa içün buraya 

gelirler. 

Pınarhisar kazası dahilinde merkez kazaya yarım saat mesafede 

“Binbir Oklu Ahmetbaba” vardır bir hastanın ayakları tutmadığı 

zaman iyi olması içün ayaklarını türbe sandukasının içine idhal iderek 

bir müddet tutarlar, bilahare çıkardıktan sonra derhal kurban zebh 

iderek Kur’an tilavet iderler. 

Bilhassa bu Ahmet Baba’ya Kaza ve civarı ahalisinin pek ziyade 

hürmet ve itikadları vardır. Saniyen halktan bazıları eyyam-ı 

mübarekede Cuma ve Pazar gicelerisalifüzzikr türbelerde mum 

yakarlar ve bayram giceleri kabristana giderek aba ve ecdad mezarları 

başında Kuran okurlar. Ve bazan da evlerde ekseriyetle ihtiyarlar ta-

be-sabah tesbih ve tehlil ile vakit geçirirler. Bir de Kırkkilisa’nın 

şimal-i şarkısinde bir çar yek mesafede Balaban Baba vardır ki burası 

etraf-ı erbaası badem ve ceviz ağaçlarıyla muhat, çemenzar bir 

mesiredir. İlkbahar mevsiminde bütün Kırkkilisa ahalisi öğleden sonra 

buraya giderek teferrüc iderler. Akşama kadar eğlenirler, türbeyi 

mumlarla tenvir iderek avdet iderler. 
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Kırkkilisa’ya mülhak Karahızır karyesi dahilinde Hızır Baba ve 

Kırkkilisa’ya bir çar yek mesafede Mahya Baba türbesi mevcuddur ki 

buraları da tenezzüh ve ziyaret mahalleridir. 

Halk bunlara pek ziyade hürmet ve riayet iderler ve bu zatları 

Kırkkilisa’nın ve civarının fatihi add iderler. 

Ananat 

Belde adat ve ananatı heman Türkiye’nin diğer şehirleri kabil-i 

mukayesedir. Yalnız muhit itibarıyla pek cüzi farklar vardır. Bunda da 

bir takım itiyadat ve itikadat-ı batılanın derin izlerini görmemek kabil 

değildir. Mesela: 

Düğün: Düğünlerde evvela bir erkek bir kız ile teehhül ideceği zaman 

erkek tarafından validesi nezdine akraba ve komşularından birkaç kişi 

alarak görücü sıfatıyla giderler, kızı beğendikleri zaman söz kesimi 

yaparlar. Söz kesimi olarak da oğlan tarafından kıymetdar bir yüzük, 

kız tarafından bir kise ve bir mendil virilir. Bir hafta sonra da nişan 

merasimi yaparlar, bu merasimde aynı kimseler bulunarak ve vakit ve 

hale göre oğlan laakall bir beşi bir yerde, bir çift yüzük veya küpe 

virir. Kız tarafı da bir bohça tertibi der ki bunun içine güveyiiçin bir 

mintan, bir gömlek veya fanila, çorap, mendil, valide ve pederi içün 

ayrı ayrı birer kat iç çamaşırı, görümceleri var ise onlara da birer 

mendil birer çift çorap konulur. Saniyen mütekabilen tatlı gibi bir şey 

teati iderler. Bir hafta sonra düğüne hin-i mübaşeretinde nikah 

merasimi icra iderler. Velime cemiyeti de artık arzuya tabidir. Bir ay 

veya iki, üç ay sonra düğüne mübaşeret idilür. 
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Düğün Merasimi 

Kız tarafı, kendisine aid ne kadar elbise, cihaz takımı var ise oğlanın 

evine getirerek hanenin münasib ve düzgün bir odasını güveyi odası 

olarak ittihaz ve suret-i mahsusada tutulan kadın marifetiyle bu odanın 

divarlarına asarlar ve eski zaman işi kılabdanlı çevreler ile yine kıza 

aid mutena ve zarif işlemeli mendiller ve çoraplar ve elbiseler ile 

tezyin iderler. Ayrıca muntazam bir suretde bir yatak ve karyola dahi 

tertib ve ihzar iderler. 

Kızın evinde Salı ve Çarşamba günleri oyunlar ve eğlenceler tertibi 

derler. Bazan güveyi tarafından bir ince saz takımı tutulub kızın evine 

gönderilir. Ta-be-sabah icra-yı ahenk itdirilir. Çarşamba gecesi kız 

evinde gelini ortaya getirerek el öptürülür. Şöyle ki o gice yapılan 

hayli cünbüşden sonra gelinin iki tarafına vaktiyle müntahab yengeler 

geçerek ortaya alırlar, sırasıyla validesinin, hısm ve akrabasının, konu 

ve komşuların ellerini öpdürürler. Ve para virirler. Nihayetinde gelinin 

iki eline de kına yakarlar. 

Perşembe günü: Sabahleyin oğlan evinde davetliler içün hazırlık 

yapılır. Davetliler suret-i mahsusada ilçi (elçi) tarafından tezkere ile 

veya ağızdan çağrılır. Meduvvine kahve, şeker, lokum, sigara ikram 

iderler. Bu hal öğleye kadar böyle devam ider. Gelin hanım bir 

landona binerek yanında yengeleri olduğu halde güveyiği kapının iç 

tarafında istikbal ider, güveyi heman gelini kaldırarak kolundan tutub 

odaya götürür. Gelin güveyi bir kahve içdikden sonra güveyi gelinin 

yanından ayrılarak kapu önünde bekleyen arkadaşlarıyla beraber 

önünde ince saz takımı veya davul, zurna çalınarak doğruca 
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kahvehaneye gider bu suretle düğün hitama irmiş olur. Düğünlerin 

ekserisinde davul ve zurna bazan ince saz takımı mutlaka 

bulundurulur. 

Zifaf gicesi: Güveyiğe ezan namazı kıldırılır, merasim bazan da yatsı 

zamanında icra olunur. İmam efendi başda olduğu halde birkaç 

arkadaşı tekbir getirerek güveyiği eve götürür, Eve gelindiği zamana 

kapunın önünde bir dua okunduktan sonra sonra güveyi içeriye girer. 

Bu esnada güveyinin arkasına arkadaşlarından biri tarafından bir 

yumruk atılır, duayı müteakib davetliler ve cemaate birer bardak 

şerbet ikram olunur. 

Güveyi gelin odasına girmezden evvel oda kapusının iç kısmına bir ip 

gererler ipi keser ve geçerken gelinin ayağının üstüne basar (bu 

muamele güya güveyinin sözü üstün olsun ailede sahib-i nüfuz ve 

geline hakim olsun diye imiş). Bu noktada ekseriya isticalen 

açıkgözlük iderler, şayed gelin güveyiden evvel basar ise evde güya 

gelin sahib-i nüfuz olur imiş. 

Bir de gelin yatıncaya kadar güveyi hiçbir laf söylemez ve bu hususda 

güveyi çok üzülür, nihayet geline bir vaadde bulunur. Mesela bir altun 

yüzük veya buna mümasil bir şey adar ve güç hal ile geline laf 

söyletir. Bilahare güveyi dahil-i zifaf olur ve gerdeğe girer. Vilayette 

olan bütün bu adat ve itikadat-ı sakime ve batıla cari ise de şu son 

senelerde yavaş yavaş kalkmak üzeredir. 

Köylere gelince: Köylerde heman aynı hal cari ise de köylüler biraz 

fazlaca masraf iderler. Ekseriyetle alaylar ile düğün tertibatı icra idilir. 
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Bazan da haftalarca güreş tertib iderek civar köyler halisini kamilen 

davet iderler. 

Halkın Tababete Karşı Vaziyeti 

Gerek cehaletin ve gerek cehlin mevlüdi olan batıl itikadların tesiri 

tahtında pek zebun kalan ahalinin tababete karşı emniyet ve itimadını 

selb iden birkaç amil zikr idilebilir. Bunlardan biri öteden beri tamim 

etmiş olan ve senelerden beri halkın cehaletinden istifa iden ve 

kendilerini soyan üfürükçülük ve üfürükçüler ile bir takım mualeceleri 

bilerek ve bilmeyerek imal ile halkı aldatan yalancı mütatabbiblerdir 

ki hal-i hazırda bu gibiler takib dilmektedir. 

Mesela: Halktan birinin başı ağrıdığı zaman tabibe müracaat itmeyib 

hevacelere üfürükçülere giderek okuturlar ve bu okumakla iyi olmağa 

çalışırlar. 

Sarılık olduğu zaman derhal berbere koşarlar dilinin altından kan 

aldırırlar.  

Veya alnından ustura ile iki üç yerinde çizdirirler, müddet-i şifa üç 

dört gün diye telakki iderek şifa bulmadıkları ve hastalık ilerlediği 

zaman hekime müracaat iderler. 

İsabet-i ayna  “büyüye sihre” cin çarpmasına itikadları olduğu gibi 

ateşli olan bir hastanın derece-i hararetinden sayıkladığı zaman kim 

bilir ne tarafa su dökmüştür diye heman hevaceyi davet iderler. 

Daha bunlara misal bir çok vakalar zikr idilebilirse de halk günden 

güne maarifin tamimi ile bu kabil hurafatdan yüz çevirmektedir. Bu 

hal son zamanlarda fenn-i tıbbın terakki ve inkişafı ve etibbanın 
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vesaya ve irşadatıyla bertaraf olmaktadır. Hükümetimizin dahi bu 

hususlarda teşebbüsat-i ciddiye-i azimiyesi görülmektedir ki cidden 

şayan-ı şükrandır.  

Nezafet ve Taharet 

 Kasabalarda nezafete daha ziyade riayet idiliyor, bu terakki, 

şehirlerde maarifin terakkisi alınan ve ailevi terbiye-i ictimaiyenin 

mahsul-i tesiri ve hayat-i sıhhiyenin ve yapılan daimi dikkat ve 

nezaretin neticesidir. Köylerde de ezher cihet evlerde nezafet ve 

taharete dikkat idiliyorsa da yollarda kahvehanelerin ve evlerin 

civarlarında gübre ve müzahrefat vesairenin terakümüyle müzic bir 

taaffün husule getirilmekde ve bu taaffün sıhhat-i umumiyeye ika-yı 

tesir eylemekdedir. Küçük sıhhiye memurları marifetiyle bu halin de 

önü alınmakdadır. 

Ahalinin Bünyece Teşekkülatı 

Kırkkilisa vilayeti ahalisi bünye teşekkülatı itibarıyla vasat 

derecededir. Eskiden kalma güçlü, kuvvetli ve tam’üs-sıhha nesil 

günden güne zevale yüz tutmakdadır ki bunun başlıca esbabı arasında 

fakr ve sefalet, nezafete adem-i riayet, bedeni terbiyeye adem-i rağbet  

şayan-ı dikkatdir. Memleketin geçirmiş olduğu felaketler hasebiyle 

fakru zarurete dü ar olan halkın bir çoğu vücudlarının muhtac olduğu 

mevadd-ı gıdaiyeyi  tedarikde izhar-ı acz itmekde olduğu gibi  zaafın 

bir kısmı da cehaletin netayic-i muzırresinden  husule gelen küul 

ibtilasının  vesair sui istimalatın eseridir. 
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Nezafet ve adem-i taharet cihetine gelince: Evvel emirde ve eşya 

üzerinde yapılan nezafetin tesiriyle mevadd-ı gıdaiyede görülen adem-

i dikkat bir çok hastalıklar tevlid itmekde ve bu cihetden de halk 

bedenen mutazarrır olmakdadır.  

Bedeni terbiyeye ihtimama idilmemesi bu muhitde ispor vesaire gibi 

vücudun inkışaf ve tenemmüvüne hadim harekatın sadece mekteblere 

inhisar itdirilmesinin neticesidir.  

Edvar-ı maziyede Türkiye’nin heman her yerinde sık sık tesadüf idilen 

pehlivan güreşleri, kalkan, cirid, oyunları, at koşuları vesaire gibi 

halkı bedeni terbiye ile alakadar iden bu gibi terbiyevi ve sıhhi 

sporların gitdikçe azalması ve gaib olması da bünye teşekkülatının 

tedennisine mühim bir amil olmuşdur. Mamafih istirdaddan bu ana 

kadar geçen zaman zarfında her yerde görülen spor merakı burada da 

halk üzerinde iyi bir tesir husule getirmiş ve günden güne vücudına 

ihtimam idenlerin adedi çoğalamaya başlamışdır. 

Bedeni terbiyeye halkı teşvik eylemek maksadıyla bu keyfiyeti yalnız 

mekteblere bırakmayub şehrin münasib mahallerinde milli oyun 

yerleri ve terbiye-i bedeniyeye aid sahalar ve müesseseler ihzar ve 

teşkil idilmesi şayan-ı temennidir. On beş seneden beri bu vilayetin, 

Balkan Harbi, Harb-i Umumi, Yunan işgali gibi badireler karşusunda 

geçirdiği maddi ve manevi felaketler nesl-i hazırı bünye itibarıyla çok 

sarsmış ve mamafih bundan sonra yapılacak ihtimamlar ile nesl-i atiyi 

kuvvetlendirmek içün binicilik, pehlivanlık, sporculuk gibi terbiye-i 

bedeniyye ve ruhiye avamilinin teşviki elzem görülmüşdür.  
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Dördüncü Kısım 

Hastahaneler 

Hal-i hazırda idare-i hususiye tarafından idare idilen yirmi beş yataklı 

bir hastahane mevcuddur. 

Kadrosu: Bir operatör, bir dahiliye tabibi, bir idare memuru, bir hasta 

bakıcı ve üç hademeden ibaretdir. 

Hastahane kasabanın bir kilometro kadar haricinde ve şimal-i 

garbisinde ova kısmından kırk derecelik zaviye teşkil iden bir satıh 

üzerinde, yüksek ve her tarafa nezaret-i kamileyi haiz bir mevkide 

kain olub biri zemin olmak üzere üç kat kargir (kagir) olarak inşa 

idilmişdir. Alt katı bu sene bin lira sarf idilerek ikamete salih bir hale 

konulmuş olub bir tarafı erkeklere, diğer tarafı kadınlara mahsus 

olmak üzere ikiye ayrılmışdır. Her kısımda bir dahiliye, bir hariciye, 

bir emraz-ı sariye olmak üzere üçer koğuş mevcud olub her koğuşa da 

dörder yatak vaz idilmişdir. Ameliyathanesi yeni sene varidatıyla 

ikmal idilecekdir. Hastahanede henüz ameliyat icra idilmemekdedir.  

Memleket hastahanesi namına hediye idilen mikroskobu ile ufak ufak 

bir laboratuar tesis idilerek vekayi-i müstacele hall idilmekdedir. 

Eczahaneler  

Vilayet merkezinde biri Belediye’ye aid diğerleri hususi olmak üzere 

üç eczahane mevcuddur. 

Belediye Eczahanesi: Eczacı Mekteb-i Alisi’nden mezun ve altmış lira 

muhassas maaşla Eczacı Arif Efendi’nin idaresinde olub hal-i intizam 
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ve mükemmeliyetdedir. Reçeteleri Belediye’den musaddak fukaraya 

aid mualecatı meccanen imal ve ita ider. 

Şevket Osman Eczahanesi: Askeri eczacı kıdemli yüzbaşılığından 

mütekaid Şevket Osman Efendi’nin kendi malı olub kendi 

idaresindedir.  

Merkez Eczahanesi: Eczacı Mekteb-i Alisi’nden mezun Tekfurdağlı 

İbrahim Feridun Efendi’nin idaresinde olub kendi malıdır. Mumaileyh 

329 senesinden Kırkkilisa’nın tarih-i istirdadına kadar Pınarhisar 

Belediye eczacılığında bulunmuşdur. 

Her üç eczahanede de ihtiyacat-ı beldeyi temine kafi derecede 

mualecat ve ecza mevcuddur. Lüleburgaz kazasında Ahmed 

Celaleddin Efendi’nin eczahanesi mevcud olub kendi malı olarak 

kendisi tarafından işletilmekdedir. 

Pınarhisar’da eczacı Çorunzade Mustafa Arif Efendi tarafından kendi 

namına ve kendi malı olarak bir eczane küşad idilmiş ve altı ay kadar 

işletdikden sonra sahibi taht-ı silaha celb ve davet idildiğinden 

eczahanesi 10 Temmuz 340 tarihinde sedd idilmişdir. Mezkur eczane 

elyevm mesdud bir haldedir. 

Dispanserler 

Vize, Babaeski, Pınarhisar kazalarında birer dispanser mevcuddur. Bu 

üç dispanser meyanında Pınarhisar dispanseri inşaat müştemilat 

itibarıyla diğerlerine faikdir. Diğerleri malzeme ve edevat-ı sıhhiyeleri 

olmadığı gibi kısmen muhtac-ı tamir bir halde bulunduklarından 

elyevm hal-i faaliyetde değildirler. Vilayetin daha yeni müstakil 
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haline ifrağı hasebiyle dispanserlerin umur ve hususatı layıkı veçhile 

tesbit idilememişdir. 

Bu sene içün İdare-i Hususiye büdcesine ancak 150 lira mefruşat 90 

lira tamirat 150 lira mualecat 90 lira tenvir ve teshin tahsisatı vaz 

idilebilmişdir ki bu mikdarda ihtiyaca nazaran pek cüzidir. Birer 

hademenin tayin ve istihdamı da büdceye dahil itdirilmişdir. 

340 senesi muvazene-i umumiyesine dahil olmak üzere Lüleburgaz ve 

Demirköy kazalarında müceddeden beşer yataklı birer muayene ve 

tedavi evi küşad idilmişdir. 

Kadrosu hükümet tabibinin idaresi altında on lira maaşlı bir küçük 

sıhhiye memuru ve maktuan yirmişer lira maaşlı birer hademeden 

ibaretdir. 

Mualecat ve malzeme-i sıhhiyesi hususi sandıklar derununda olarak 

İstanbul Sıhhiye Müdüriyeti’nden sevk idilmişdir. 

CEDVEL-6  

Kırkkilisa vilayeti mıntıkasında mevcud mekatib mikdarını gösterir 

cedveldir. 
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Mekatib ve Medaris 

Kırkkilisa merkez kazasıyla mülhakatına aid mekatib-i resmiye ve 

hususiye adedi merbut cedvelde irae idilmişdir. Bunların muhassasatı 

muvazene-i hususiyeden tediye idilmekdedir. 

Mekatibin kaffesinde Maarif Vekaleti’nce tanzim idilen programlara 

tevfiken icra-yı tedrisat idiliyor. Kasaba mekteblerinde oldukça 

tatbikine çalışılan bu program köy mekteblerinin ekserisinde hakkıyla 

tatbik olunamıyor. Ekseriyeti teşkil iden muallimler Darülmuallimin 

mezunini ve mekatib-i saireden ve beş senelik İdadi ve Sultaniyi 

tamamen ikmal idememiş bir kısım muallimlerden ibaretdir ki seviye-i 

ilmiyeleri programdaki mebahisi tedrise müsaid ise de diğer tarafdan 

vesait-i tedrisiyenin mefkudiyeti ve aynı zamanda köy mekteblerinin 

ekseriya birer muallimli olması dolayısıyla tek bir muallimin asgari 

70-80 mevcudu mevcudu olan üç devre ve beher devre iki sınıfdan altı 

sınıfa baliğ olan derslerini muntazaman takibi idemeyeceği 

şübhesizdir; bu halin başka bir vaziyete ifrağı daha münasibdir. 

Saniyen köylerden en birinci mühim mesele, çocukların mektebe 

devam mecburiyetinin hakkıyla tatbik idilememesidir. Bir köylü 

çocuğu kış mevsiminin ancak üç, dört ayını mektebde geçirir. Senenin 

mütebaki günlerini çocuk köy işlerine hasr ider. Tedrisat ve terbiyeden 

hakkıyla istifade itdirmek içün köy çocuklarının devamlarını takib 

itmek, alelhusus birçok felaketlere maruz kalan bu muhit halkının 

çocuklarından vesait-i ziraiyede dahi istifade idebilmelerini 

müstemirren ve iş zamanları haricinde yani Teşrin-i Evvel’de 

başlayub Nisan’da bitmek üzere tatbik itmek lazımdır. Bazı köyler, 



1 9 2 5  Y I L I N D A  K I R K L A R E L İ  | 99 

 

köy hevacelerini tercih ile çocuklarına yalnız ulum-ı diniyeye aid 

kitabların tedris idilmesi arzusunu izhar itmekdedirler. 

Medaris 

Vilayet dahilinde medrese namında bir müessese-i ilmiye yokdur. 

Balkan Harbi’nden mukaddem Kırkkilisa’da Cami-i Kebir derununda 

müderris Ahmed Efendi’nin idaresi altında on beş yirmi kadar talebeyi 

cami bir medrese vardı. 

Saniyen Pınarhisar’da Mandrice Karyesinde Hafız Eyub Efendi’nin 

idaresinde bir medrese olub sükkanı on kadar talebeden ibaret idi. 

Balkan Harbi ve Harb-i Umumi her iki medresenin inkıraz ve 

harabiyetine sebebiyet virdiği gibi esas itibarıyla hal-i hazırda medrese 

hayat-ı tahsiliyesine özenen ve arzu iden bir ferd de bulunmadığından 

yeniden ihyalarına teşebbüs idilmemişdir. 

Maarifin ve usul-i cedideye muvafık tedrisatın günden güne 

terakkisini ve efrad-ı halkın mekteblerden aldığı zevkü neşe medrese 

tahsili arzusunu azaltmışdır. Çünkü eski medreselerde yalnız Arabca 

ve ulum-ı diniyye kitablarıyla Kuran-ı azimüşşanı okumakdan başka 

bir şey öğretilmez idi. Medrese talebesi arasında hatta isimlerini bile 

yazmakdan aciz bulunanlar vardı. 

Usul-i cedid-i maarif bu hakikat-i mahsusayı en bedbin fikirlere bile 

tesbit itmekle azim bir inkılab hasıl itmiş ve bundan böyle halkdaki 

medrese tahsili hevesine kuvvetli bir sedd çekmişdir. Şu kadarını 

ilaveten arz iderim ki, memleket imam, hatib, gassal itibarıyla büyük 

bir yoksulluğa doğru gidiyor. Köylerde cenaze gasl idecek kimesne 
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tedariki heman heman güçleşmekde, merkez ve kasabalarda ise bu iş 

ancak güç hal ile temin idilebilmekdedir. 

Merkez vilayetde leyli bir imam ve hatib mektebi açmak suretyile bu 

gayeye irilebileceği gibi köylerde serpilüb kalmış sarıklıları da bu 

mektebde asri fünun ve terbiyeden hissemend itmek güç değildir. 

Hanlar, Oteller, Hamamlar 

Merkez vilayetde belli başlı bir otelden başka zikr ve tadada şayan 

otel yokdur. Bu otel eski Hükümet Caddesi’nde kain olub fevkanı on 

iki odayı, altında bir kahvehaneyi, ayrıca mütalaa salonu, büyükce bir 

ahurı ve bir dönüm kadar bağçeyi havidir. Elyem mezkur otele zafer 

namı virilmiş ve otel bir Türkün taht-ı idare ve icarına geçmişdir. 

Merkez vilayetde yirmiden fazla han vardır. Bu hanlarda alelade ahşab 

tahtani, bazıları fevkani olub oda ve ahurları ve birer kahvehaneyi 

ihtiva iderler. 

Pınarhisar’da bir otel, üç han, Lüleburgaz’da biri kargir diğeri ahşab 

olmak üzere iki otel ve dört han, Vşze’de iki han, Babaeski’de bir otel 

üç han ve gayri müstamel bir otel mevcuddur. 

Hamamlar 

Merkez vilayetde bir tarafı kadınlara, diğer tarafı erkeklere aid olmak 

üzere büyük bir hamam mevcud olub hal-i faaliyetdedir.  

Vize’de asar-ı atikadan gayet metin bir hamam mevcud olub yakın 

zamana kadar işletilmekde idi ise de su yolları bozuk olduğu cihetle 

tamiri içün teşebbüsat- lazimede bulunulmuşdur. 
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Lüleburgaz’da: Sokullu Mehmed Paşa’nın asarından gayet metin ve 

muhkem bir hamam mevcud olub kadın ve erkek içün ayrı ayrı 

teşkilatı havidir. Aynı zamanda kışlanın bir cihetinde üç kurnalı asker 

içün inşa idilmiş bir hamam mevcuddur ki halen ahali tarafından 

istimal idilmekdedir. Diğer bir büyük hamam ise mahrukatın 

bahalılığından dolayı gayrı müstamel ve metruk bir halde kalmışdır. 

Pınahisar’da: Ufak mikyasda üç kurnalı bir hamam vardır ve 

işletilmekdedir. 

Demirköyü’nde: Hamam yokdur. Babaeski’de bir hamam mevcud ise 

de elyevm mesduddur. 

Fabrikalar 

Merkez vilayetde istirdaddan mukaddem Yunan işgali zamanında üç 

dakik, bir buz, üç aded yapağı fabrikası mevcud idi. 

Yunanlıların esna-yı firar ve ricatında iki dakik fabrikasının ve iki 

yapağı fabrikasının alat ve edavatı sahibleri tarafından beraber alınub 

götürülmüşdür. Hal-i hazırda dakik fabrikalarından biri araba alat ve 

edavat-ı ziraiye fabrikasına kalb olunmuşdur. Diğer dakik fabrikası ise 

hal-i faaliyetdedir. Bundan başka da ve yirmi kadar da su değirmeni 

vardır. 

Lüleburgaz’da: Merkez kazaya yedi kilometro mesafede istasyon hattı 

kurbünde Walker sisteminde elektrik ile müteharrik bir dakik fabrikası 

mevcud olub hal-i faaliyetdedir. Kasabanın cenub-i garbisinde ve 

kasabaya muttasıl gazla müteharrik ve halen muhtac-ı tamir 



102 | D r .  H a s a n  D İ N Ç E R  

 

olduğundan dolayı faaliyetde bulunmayan bir fabrika ile kurada on 

sekiz kadar su değirmeni vardır. 

Vize’de; Pınarhisar’da, Demirköyü’nde fabrika namına hiçbir 

müessese-i sanaiye yokdur. Müteaddid su değirmenleri mevcuddur. 

Mebaninin Tarz-ı Mimarisi 

Vilayetde yeknesak bir tarz-i mimari yokdur şehirlerde haneler 

umumiyetle taş ve tuğladan çamur ile ve kısmen kargir ve iki üç katlı 

olarak inşa olunmakdadır. Taş ve tuğladan ibaret olan binaların zemini 

toprak olub bunlar meyanında iki üç oda bir ahur ve bir matbahbir 

samanlık gibi müştemilatı havi olanlara da tesadüf idilür. Kargir 

olanlar alelumum iki katlıdır, merkez vilayetde birkaç dane üç katlı 

bina mevcuddur.  

Köy Evleri: Kadim tarz-ı mimarisinimuhafaza itmekde olan köy 

haneleri alçak tavanlı, dar pencereli, ziya-yı şemsden mahrum cidden 

ruh sıkıcı binalardır. 

Ova köylerinde zemini toprak, divarları kerpiç ile işlenmiş olub bir 

buçuk metro yüksekliğinde tavanları kavak ve söğüd ağaçlarıyla 

çatılarak üzeri çavdar saplarıyla örtülmüş iki veya üç oda, bir ahur, bir 

samanlık ve bir de zahire anbarından ibaret olmak üzere inşa idilirler. 

Balkan köylerindeki binalar taş divarlar, keraste ve mişe tahtalarıyla 

fevkanı iki üç oda ve bir anbardan alt katı bir ahur ve bir samanlıkdan 

ibaretdir. 

Bu hususda zengin ve fakir hanelerinin tarz-ı inşası yekdiğerinden 

farklıdır. 
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Suret-i umumiyede gerek şehirlerde, köylerde şerait-i sıhhiyeye 

muvafık evler ancak yüzde beş kadardır. Bu da halkın ecdadından 

kalma tarzda binaları muhafaza itmekde ve müceddeden ev inşa itmek 

lazım geldiği takdirde usul-i cedid-i mimari ve hıfzul sıhhaya muvafık 

suretde inşaya özenmemekdedirler. 

Aynı zamanda memleketin servet-i umumiyesinde son senelerin 

bırakdığı azim açık dahi kabil-i inkar değildir. Bu zayiatın halk 

üzerindeki tesiratı teşebbüsat-ı ferdiyeyi akim bırakmakdadır. 

Memleketde para itibarıyla zayiat-ı maddiyeyi telafi idecek menbaları 

çoğaldıktan sonra darüssınailerimizin bu hususda yapacağı yardım ile 

beraber, her sınıfdan yetişecek ferdlerin memleketin ahval-i sıhhiye ve 

ictimaiyesini nazar-ı dikkate alarak oturacakları haneleri de bir tarz-ı 

mükemmeliyetde inşaya gayret idecekleri derkardır. Çünkü halk bu 

fikr üzerinde kendi varlığını anlamışdır; oturacağı yerin sıhhi ve 

havadar ve vesait-i lazimeyi haiz olmasını öğrenmişdir. Maarifle 

beraber yükselecek olan fikr-i sanat ve teceddüd şüphesizdir ki bu 

vilayet şehirlerinde Avrupa şehirlerinin bugün iştidiğimiz 

mükemmeliyetini elde itdirecekdir. 

Emakin-i Umumiye 

Kırkkilisa’da 

İdare-i Hususiye Hastahanesi, Habshane, Jandarma Dairesi Belediye 

ve Sıhhiye Dairesi, Fetvahane, yeni kışlalar, Askeri Hastahanesi, 

Zükur ve İnas Mektebleri, Darüleytam (natamam), Mahfil-i Askeri. 

Cami-i Kebir, Kepan-ı Dakik, Karakaş, Kadı Camileri.  
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Lüleburgaz’da: 

Hükümet binası, 660 ikiş istiab idecek vüsatde ve taraz-ı atik üzere 

inşa idilmiş Kışla, Sokullu Mehmed Paşa’nın inşa gerdesi Cami-i 

Şerif, Fetvahane. 

Vize: 

Zükur, İnas Mektebleri, bir cami, bir mescid, dispanser binası. 

Babaeski: 

Hükümet binası, dispanser binası, askeri paviyonları, Fatih Sultan 

Mehmed Camii Edirne Sultan Selim Camii’ne müşabih küçük 

mikyasda Vezir-i Azam Ali Paşa tarafından inşa idilmiş Cami-i Şerif 

ki şayan-ı hürmet ve takdis olan işbu maabid-i İslamiyenin Bulgarlar 

tarafından birçok mahalleri tahrib ve maalesef içleri süvari atlarına 

ahur ittihaz idilmiş idi. 

Pınarhisar: 

Hükümet ve dispanser binaları, Zükur ve İnas mektebleri, Jandarma 

Dairesi, Habshane, Eşcar-ı Müsmire Müessesesi bina ve bağçesi, iki 

cami-i şerif mevcuddur. 

Demirköy: 

Hükümet binası, Zükur, İnas mektebleri, Habshane, Jandarma Dairesi. 

Şehirlerin ve Köylerin Vaziyeti 

Kırkkilisa vilayeti Istranca Balkanı eteklerinde arzen (41-36) ile (41-

54) derece arasında ve tulen (Greenwich nısfü’nneharına nazaran) (44: 
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35) ile (42:45) dereceleri arasında şimal rüzgarlarına maruz 

bulunmakdadır. 

Şehirdeki mebaninin tarz-ı mimarisi sıhhate elverişli olarak 

yapılmamışdır. 

Köylerin vaziyetine gelince: Pek muhtelif olub dağ kenarlarında, 

tepelerde, vadi ve çukurlarda, dere kenarlarında kainolub ekseri 

haneleri bir katdan ibaret birer mezardır. 

Vilayetin Balkan Harbi’nin ve Harb-i Umumi’yi müteakib Bulgar ve 

Yunan tarafından işgalleri üzerine kasaba ve köylerdeki ebniyenin 

ekserisi düşman tarafından hedm ve tahrib idilmiş ve şimdiye kadar 

halk, yurdlarını tamamen imar ve inşa idememişdir. Bütün bu köyler 

hal-i hazırda acınacak ve korkunç bir manzara arz itmekdedir. S. 38 

Helaların Şekli, Suret-i Tahliyesi 

Kasabalarda helalar oldukca muntazamdır. Kasabanın ortasından 

cereyan iden Çöplüce nam derenin tarafeynindeki hanelerin lağım 

tesisatı mevcud olub seylabın vürudu zamanında mezkur mecralardan 

istifade idilmekdedir. 

Kasabanın diğer mahallatında lağım tertibatı yokdur. Her hanenin 

müntehasında açılmış olan ufak ve mestur çukurlar hela olarak istimal 

idilmekdedir. 

Köylerde çukur da yokdur. Köy evlerinin bağçeleri, havlusu, zemin 

katı hülasa her tarafı köylü tarafından hela ittihaz olunabiliyor. Bu 

gibilerce def-i hacet hissi nerede zuhur ider ise orada tatmin idilir. 
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Tahliye keyfiyetine gelince: Kasabalarda müterakim pislikler senede 

bir defa giceleri iki tekerlekli arabalar üzerine mevzu fuçılar 

derununda şehrin haricine nakl olunduğu gibi şiddetli yağmurlar 

zamanında da çukurlar açmak suretiyle selin cereyanına bırakılıyorlar. 

Tamamen tathir idilmeyen bu çukurlar bazı hanelerde ezcümle yaz 

mevsiminde taaffünat yaparak hane derununda yaşayanlar ile 

civardakileri tasdi ve bizar itmekdedir. 

Kabristan, Mevkii, Vaziyet-i Coğrafyası 

Kasabanın etraf-ı erbaası kabristanlar ile muhatdır. 

Şark, cenub ve garb cebhelerini ihtiva iden Türk ve İslam Mezarlığı 

pek eski ve tarihi bir mezarlıkdır. Mezarların her tarafında bir buçuk 

iki metre tulünde ve otuz kırk santim arzında cesim taşlar merkuz olub 

manzarası giceleri zairlere dehşet ve haşyet ilka eylemekdedir. 

Mezarlıklar alelumum taş divarlar ile muhat ve mahfuz 

bulunmakdadır. Şehrin ihtiyacat-ı hazırasına nazaran ceste ceste tevsi 

ve intişar itmiş ve heman kabristanlarla iltisak peyda itmekde 

bulunmuşdur. Şimal ve şimal-i garbi cihetlerinde ise Rum ve Yahudi 

mezarlıkları mevcud ise de elyevm Rumların mübadelesi üzerine 

şimal cihetindeki Rum Mezarlığı metruk ve muattal kalmışdır. Esasen 

şehrin sıhhi ve hayati hususatını nazar-ı dikkate alan Hükümet-i hazıra 

şehrin şimal rüzgarlarına maruz olmayan cenub tarafında mevcud 

araziden bir kısmını istimlak suretiyle kabristan ittihaz itmek üzere 

341 senesi Belediye büdcesine tahsisat-i lazime vaz itmişdir. 

Kaza ve köylerde de aynı hal vakidir. 
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Bataklıklar, Vüsati, Mevkii, Esbabı ve Kurutulması Hakkında 

Mütalaat 

Vilayet mıntıkasında Vize kazası tevabiinden Midye nahiyesinde 

merkez nahiyeden geçen derelerin denize munsabb olacakları 

mahallere tehacüm-i emvac ile mecraları sedd olunmuş ve bu sebeble 

on beş yirmi dönüm kadar mahal suyun tehacümüyle göl bataklık 

şeklini almışdır. Midye ahalisi bu bataklıklardan pek ziyade 

müteessirdirler. Bilhassa yabancılar ve yeni gelen memurlar Midye’de 

mutlaka üç gün sonra sıtmaya tutularak ne kadar kaviyyülbünye 

olsalar az bir müddet zarfında tesemmüm-i merzaginin bütün arazını 

ibraz iderler. 

Demirköy kazasının İğneada nahiyesi, kasabanın deniz ihracat 

iskelesidir, civarında denize yarım saat mesafede beş parça gölcükden 

ibaret bir bataklık ve sazlık mevcuddur. Burası fevkalade merzagi bir 

mahaldir. İğneada iskelesi ve Demirköy mıntıkasının yegane kömürve 

odun ve keraste ihracatını temin iden bir noktadır. Daima, İstanbul’a 

sevkiyat yapar. Her sene buraya işlemek içün gelen yüzlerce amelenin 

sıtmaya tutuldukları ahval-i sıhhiyelerinin vehamet kesb itmesi ve 

ekserisinin ……. (okunamadı) neticesi vefatlarını mucib olduğu ve bu 

da memleketin ictimai ve iktisadi vaziyeti üzerinde pek mühim tesirat 

husule getirdiği idilen tetkikatdan anlaşılmış ve bu sene gerek Midye 

ve gerek İğneada mıntıkası içün İdare-i Hususiye büdcesine 

muavenet-i sıhhiye faslına yüz elli lira mualece tahsisatı vaz 

idilebilmişdir. 
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Her iki bataklık hakkında şimdiye kadar bir teşebbüsat yapılmadığı 

yalnız 9 Şubat 340 ve 14 Kanun-ı Sani 340 tarihlerinde merbutiyet 

dolayısıyla mezkur bataklıkların ref ve izalesi hususu tekiden Edirne 

vilayet-i celilesine mufassalan bildirilmiş ve tarih-i mezkurdan bu ana 

kadar netayic-i haseneye destres olunamamışdır.  

Vize kazasının Aksicim karyesinde cenubda ve karyenin binalarıyla 

mülasık dinilecek derecede yakın hilali-eşşekl az mürtefi müteaddid 

tepececiklerin arasında kalan ve etrafındaki sızıntılarla husule gelen 

müterakim sular üç dört dönümlük bir sahada bir ufak göl ki bataklık 

halindedir. İşbu göl ve bataklık sivrisinek menbaı olub karye-i mezkur 

ahalisi arasında sıtma intişarını mucib olmakda ve bu yüzden musabin 

meyanında müzmin dahame-i tıhal ve hayli vekayi zuhuru ekseriyetle 

görülmekdedir. 

Bunun imhası cihetine gidilmemişdir.   

Yine kaza-yı mezkura civar münekkerat, Çakıllı, Örenli karyeleri 

arasında ve Saray kazasının Karabürcek ve Yuvalı karyesine doğru 

imtidad iden yağmurlardan ve aynı zamanda civarında bulunan menba 

sularıyla derelerin arızalı ve münhatt arazide teraküm iderek husule 

gelen bataklırlardır ki müteferrik ve muhtelif mahallerde sazlıklarla 

muhat gölcüklerden ibaretdir. On kilometro tulünde ve elli metro 

arzında bir sahayı ihtiva eylemekdedir. 

İçilen Sular  

Kasabanın şark-ı şimalinde henüz tahlil idilmemiş bir menba suyu 

mevcud olub çeşmelere dökme künkler vasıtasıyla isale idilmekdedir.  
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Ahali-i belde bu sudan istifade itmekdedir. Az mikdarda kireçlidir. 

Kasabaya dört metre mesafede cihet-i şarkide “Babapınarı” namıyla 

maruf bir menba mevcud olub yeni kışlalara civar olması hasebiyle 

Balkan Harbi’nden mukaddem cihet-i askeriye tarafından bir motor 

vaz idilerek paviyonlara, Askeri Hastahane’sine İsale ve su ihtiyacatı 

baligan-ma-belag temin idilmekde iken meşum Yunan işgalinden 

sonra Yunan askerleri Trakya’yı tahliyeleri esnasında mezkur motoru 

tahrib itmişlerdir. Mamafih istihlası müteakib cihet-i askeriyece tekrar 

ihya ve imar idilmişdir. 

Menabi-i mezkureden mada heman her evde kuyu ve fazla olarak da 

birer sarnıc bulunmakdadır. Ekseriyetle kasabanın cenub kısmını 

teşkil iden mahallatdaki kuyuların suları tatlıdır ve kabil-i şürbdür. 

Pınarhisar ve Vize kazalarında gayet zengin menba suları mevcud 

olub halkın ihtiyacatını bol bol teminden başka sebze bağçelerini de 

iska ve ihya eylemekdedir. 

Babaeski’de menba ve kuyu sularıyla Demirköy’ünde kezalik menba 

suları demir borular ile kasabaya isale idiliyor. 

Ovadaki köylerde ekseriyetle kuyu dere, balkan kısmındaki köylerde 

ise menba ve dere suları içilmekdedir. 

Suların Evsaf-ı Hükmiyye ve Kimyeviyyesi  

Vilayet arazisi umumiyet itibarıyla arazi-i kilsiyyeden olduğu cihetle 

sular kireçlidir. Menba suları renksiz berrak ve rayihasız ise de şehir 

ve kuradaki çeşmelere ve hanelere tevziinde havass-ı hükmiyye-i 

tabiiyyesi az çok tagayyür itmekdedir.  
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Beşinci Kısım 

Emraz-ı Mutade ve Beldiye - Mevsim Hastalıkları 

Vilayetin şark ve şimal-i şarki cihetleri dağlık ve ormanlık, garb ve 

cenub kısmı ova araziden müteşekkil ve gayet havadar ve bataklık ve 

rutubetden ari bulunması hasebiyle mutad bir hastalığı yok ise de 

mevsime göre yazın ova köylerinde, bilhassa Midye, İğneada nahiye 

ve kurasında salgın bir halde sıtma, cihaz-ı hazmi, cild ve göz 

hastalıkları ve mevsim-i şitada vilayet muhitinin havası mütehavvil 

olduğundan grip, zatülkasabat, zatürrie ve resye-i mafsaliyye 

görülmekdedir. 

Halkın kısm-ı azamı rencber ve ormancı olmaları itibarıyla köylerde 

futuk-ı magbeniyeye mübtela olanlara da tesadüf idilmekdedir. 

Frengi ve Fuhş 

Vilayet, kaza ve köylerde fuhş: Balkan Harbi’nden mukaddem binde 

bir nisbetinde iken Harb-i Umumi’nin zuhuru ve bunun mevlüdü olan 

fakr ve zaruretin gitdikce kesb-i vüsat itmesi üzerine son zamanlarda 

emraz-ı zühreviyenin intişarına sebebiyet virmemek üzere merkez 

vilayetde resmen bir umumhane teşkil idilmiş ve fahişelerin haftada 

iki defa muayene-i sıhhiyeleri yapılmakda bulunmuşdur. Ara sıra da 

harkatü’lbevl vukuatı dahi zuhur itmekdedir. 

Vilayet dahilinde frengiye binde yarım nisbetinde tesadüf olunmakda 

ve musabin heman taht-ı tedaviye alınmakda ve hastalığın men-i 

sirayet ve intişarına çalışılmakdadır. Buralarda frengi ekseriyetle 

köylülerde görülmekdedir; çünkü köylerde icra-yı fuhş idenleri takib 
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idecek heyet-i zabıtanın mevcud olmaması sebebiyle gizlice fuhşiyyat 

yapanlar bittabii elde idilememekdedir. Mamafih frenginin irsi 

şekilleri de görülüyor. Tezahürat itibarıyla bunlarda burun basıklığı, 

kubbetü’l hanekde tesakkub, iritis, iltihab-ı tabaka-i şebekiyye 

şekillerinde görülmekdedir.  

Köylerde frengi tedavisi diye tatbik idilen tütsüler, merhemler… ilah 

gibi usullerden heman her hasta bahs itmekdedir. Ahali her sesi 

kısılmış olana frengi dimekdedir. Hatta bir hastanın yavaş yavaş 

başlayarak sesi kısılmış, evvelce öksürüğü ve sair araz-ı dereniyesi de 

mevcud imiş. Hastayı üç beş gün kadar aç bırakmakla beraber civa 

tütsüsüne koymuşlar, hastanın bütün dişleri, lisatı ve dili harabiyet 

kesb itmiş, hasta karnı aç olduğu halde hiçbir şey yiyememeye 

başlamışdır. Boğazındaki tezahürat daha ziyade ilerlemiş olduğu halde 

akrabası hekime müracaat itdirmemişlerdi. Bu garip vakada hastadaki 

larenjit tüberkülozun frengi diye tedavisine kalkışılmışdı. Köylerdeki 

bu cehalet ve hekime ve alaca karşı itimadsızlık mevcud iken 

frengiden husule gelecek kesbi vekayiin önünü almak çok güç 

olacakdır. 

Malarya  

Vilayetin merzagi mahalleri Midye ve İğneada nahiyeleridir. Bu 

nevahi ve tevabii kura halkının heman hepsi mezkur hastalığa 

musabdır. Buralara merzagi olmayan mahallerden biri ticaret ve sanat 

ve suver-i saire ile gelüb giden yolcular dahi aşılanmak suretiyle 

hastalığa yakalanmakdadır. Bunlarda sıtmanın habis eşkaline tesadüf 

idilmişdir ve bu gibilerde neosalvarsan iyi bir tesir göstermekdedir. 
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Tedavileri çok geri kalmış hastalarda ödem, kansızlık, türabi bir renk 

gibi …. (okunamadı)    tezahüratı görülmekdedir.  Menenjizm,   mide-

i miai araz gibi oldukca karışık sıtmalılarda kinin enjeksiyonu ve 

asenik ile bünyelerindeki tahribatı termim itmek kabil olmuşdur. 

Müzmin sıtmalılardan müsinn olan birkaç hastada habn ve teşemmü 

dumuri-i kebed görülmüş ve bu hastaların yalnız ızdırabatı 

karınlarındaki sularının boşaldılmasıyla tahfif idilebilmiş ve kendileri 

birkaç ay sonra suil kınyeden vefat itmişlerdir. Bu “teşemmü”lü 

hastalarda frengi ve küul yokdu.  

Verem 

İklimin barid ve mutedil olması ve havanın ciyadeti derkar bulunması 

hasebiyle “verem” buralarda nadiren görülmekdedir. Akciğer 

veremine mübtela olanların tahavvülat-ı cevviyedeki ani tebeddülata 

karşı mukavemetleri pek azdır. Bu tahavvülat hastaların derece-i 

hararetleri ve hastalığın diğer arazı üzerinde de pek çabuk ilerüleyen 

yuvarlar tevlid itmekdedir. 

Çiçek ve Difteri 

338 Teşrin-i Evvelinden 340 senesi Ağustosu nihayetine kadar vilayet 

dahilinde ancakbeş çiçek vakasına tesadüf idilmişdir ki bu da Kanun-ı 

Sani ve Şubat 340 ayları zarfında Makedonya havalisinden gelen 

muhacirden yerlilere sirayet eylemek suretiyle zuhur itmişdir. Çiçek 

musablarının üçü muhacir idi.  

Difteri hiç zuhur itmemişdir. 
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Sair Tesadüf Olunan Emraz-ı Sariye 

338 senesi Teşrin-i Evvelinden 340 senesi Ağustos gayesine kadar 

vilayet mıntıkasında on iki leke humma, bir humma-yı nifasi, 31 

kızamık, 45 boğmaca, 4 grip vakası zuhur itmişdir. 

On iki leke hummadan iki vefat diğerleri şifa ile neticelenmişdir. İşbu 

lekeli hummanın menba-ı sirayeti de Selanik’dir; Yunanlılar 

Trakya’yı tahliye itmezden birkaç gün evvel Kırkkilisa’dan ve mülhak 

kazalardan bazı kimseleri esir olarak Selanik’e, Dedeağaç’a, 

Semadirek Adası’na ve sair mahallere sevk itmişlerdi, bu esirler 

bilahere serbest bırakılarak memleketlerine avdet eylediklerinde sefil 

ve pejmürde ve hastalıklı bir halde gelmişler ve gelmelerini müteakib 

heman taht-ı müşahedeye alınmışlardır vürudlarından bir iki gün sonra 

bunlardan iki kişide lekeli humma arazı görülmüş derhal tedavilerine 

şitab idilmiş ve tedabir-i lazime dahi ittihaz kılınmış ise de yine vefat 

eylemişlerdir. Hülasa leke hummayı memlekete bu esirler getirmişdir. 

Humma-yı nifasi yine muhacirlerden olub hastanede taht-ı tedavide 

iken vefat eyleyen bir kadında görülmüşdür. Kızamığın da menba-ı 

sirayeti muhacirlerdir; yani Selanik ve Drama’dan gelenlerdir. Grip ve 

boğmaca hem ahali-i kadime, hem de muhacirler meyanında zuhur 

itmişdir. Boğmacadan beş, kızamıkdan üç vefat vuku bulmuşdur. 

Emraz-ı Sariyenin Bilhassa Koleranın Sirayet Yolları ve Vuku 

Bulmuş Salgınlar Hakkında Malumat 

326 senesinde Edirne-İstanbul ve Kırkilise havalisinde Birinci, İkinci 

Ordular tarafından umumi ve büyük mikyasda bir manevra icra 
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idildiği sırada Lüleburgaz’ın Seydiler istasyonunda umum ictima 

vukuunda asker arasında kolera izhar itmşdir ki yüze karib vefiyatı 

mucib olmuşdur. 

O tarihden bu ana kadar bundan başka kolera ve buna mümasil sıhhat-

i umumiyeyi tehdit edici bir hastalık (salgın) meşhud olmamışdır. 

Altıncı Kısım 

Tevellüdat, Vefiyat Nisbeti-Etfalde Vefiyat 

Kırıkkilise vilayeti mıntıkasında 339 senesi zarfında “855” tevellüdat 

“718” vefiyat vakidir. Bu malumat Merkez Sıhhiye Dairesi ve 

mülhakat etibbasınca tutulan kuyuda istinad itmekdedir.  

Nüfus-ı umumiyeye nazaran tesbit-i vefiyatın yüzde “2,3”, etfalde 

“0,1” olduğu tezahür itmekdedir. Nüfus idaresinden bu babda 

malumat veya kayd almak mümkün olamamışdır. 

Binaenaleyh vilayet makamından yapılan tamim ve tebliğe rağmen 

nevahi ve kura heyet-i ihtiyariyesinden tevellüdat ve vefiyat hakkında 

malumat almak pek güç oluyor. Ancak son zamanlarda bu husus biraz 

temin idilebilmişdir. 

Hususiyle 336, 337, 338 senelerine aid kuyudat-ı resmiye mevcut 

değildir. Yunan işgali esnasında devair-i resmiyyeye aid bütün kuyud 

kemalen imha idilmişdir. Yalnız tapu ve kısmen virgü idarelerine aid 

defatir bırakılmışdır şu kadar ki esaslı ve sıhhate karib kuyud ve 

malumatın ancak 340 senesi nihayetinde elde idilmesi mümkün 

olacaktır. Etfal arasındaki vefiyat daha ziyade viladetten itibaren iki 
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yaşına kadar olanlara münhasırdır, bu vefiyatın esbab-ı meşhudesi ise 

bakımsızlık, tesemmüm-i merzagi ve ishal-i tıfliden ibaretdir.  

Malarya Mıntıkaları Haritaları, Frengi Mıntıkaları Haritaları ve 

Vilayeti Umumi Haritası  

1- Malarya mıntıkası umumi haritada irae idilmişdir. 

2- Frengi mıntıkası yokdur. 

3- Vilayetin umumi haritası merbuddur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 | D r .  H a s a n  D İ N Ç E R  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’NİN SIHHÎ-İ İCTİMAÎ COĞRAFYASI  

KIRKKİLİSA ‘KIRKLARİLİ VİLAYETİ 

Özgün Metin 
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