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ÜNİTE 1  

ŞEHİRLERİN 
HİKÂYESİ 

          Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki 
yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya sürüklenen 
sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu, günler geçtikçe 
yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not eder. Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım: 
         Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. Galiba uzun 
bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşamak zorunda kalacağım.
         Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir mağarayı 
barınabileceğim şekilde düzenledim.
         Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın girişini 
büyük ağaç dalları ile kapattım.
         Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.
         Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için          
kuruttum.

ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ 
BİRLİKTE
YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ
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Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış.  Kendi 
yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza 
mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?
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 Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?
Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim? Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlence-
li vakit geçiriyorum. Ya onlar olmasaydı?Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula 
nasıl ulaşırdım? Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?

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

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

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

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



Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış.  Kendi 
yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza 
mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?
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 Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?
Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim? Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlence-
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nasıl ulaşırdım? Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?
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yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu neden-
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yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz. 

 Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı 
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duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir 
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ŞEHRİ TANIYORUZ

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

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

 Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe 
olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları               
avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici 
barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme 
yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik 
yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama 
geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. 
Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler.

 Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılık-
la birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla 
birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçların-
dan fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin 
etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insan-
lardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.
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 İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan 
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ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e 
yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
 Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının 
karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. 
Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan                           
korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis 
tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların 
en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en 
eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, 
dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.
 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve        
benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu 
şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne 
çıkmasını sağlamaktadır.
 Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve 
ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. 
Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
 Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, 
kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana 
çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle 
köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan 
şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu                      
şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, 
ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek 
çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabi-
lecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
 Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın 
olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü 
gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım 
hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, 
yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren 
�ziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı 
yani şehri düzenler ve şekillendirir.
 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre  düzenle-
mesini, altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir 
birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendi-
sidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan 
Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline 
gelmiştir.
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avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici 
barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme 
yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik 
yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama 
geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. 
Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler.

 Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılık-
la birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla 
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etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insan-
lardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.
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ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e 
yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
 Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının 
karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. 
Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan                           
korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis 
tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların 
en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en 
eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, 
dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.
 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve        
benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu 
şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne 
çıkmasını sağlamaktadır.
 Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve 
ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. 
Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
 Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, 
kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana 
çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle 
köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan 
şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu                      
şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, 
ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek 
çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabi-
lecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
 Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın 
olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü 
gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım 
hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, 
yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren 
�ziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı 
yani şehri düzenler ve şekillendirir.
 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre  düzenle-
mesini, altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir 
birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendi-
sidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan 
Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline 
gelmiştir.
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ŞEHİR VE MEDENİYET

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

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri 
temsil eden şehirlere göz atalım.

 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslüman-
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Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan 
bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi 
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Görsel 2

Görsel 3
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Paris  

İstanbul  

Medine 
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dünyaya yeni siyasi �kirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 1789 
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Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alan-
larında dünyanın önde gelen    merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris,  
turistlerin en çok ziyaret ettiği  şehirlerdendir.

sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstan-
bul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, 
Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde 
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Görsel 4

Görsel 5

Görsel 6
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ŞEHRİ TANIYORUZ

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

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

 Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe 
olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları               
avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici 
barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme 
yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik 
yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama 
geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. 
Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler.

 Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılık-
la birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla 
birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçların-
dan fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin 
etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insan-
lardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.
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 İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan 
çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de            
ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e 
yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
 Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının 
karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. 
Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan                           
korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis 
tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların 
en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en 
eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, 
dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.
 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve        
benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu 
şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne 
çıkmasını sağlamaktadır.
 Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve 
ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. 
Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
 Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, 
kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana 
çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle 
köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan 
şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu                      
şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, 
ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek 
çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabi-
lecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
 Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın 
olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü 
gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım 
hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, 
yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren 
�ziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı 
yani şehri düzenler ve şekillendirir.
 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre  düzenle-
mesini, altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir 
birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendi-
sidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan 
Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline 
gelmiştir.
 

15

ŞEHRİ TANIYORUZ

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

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

 Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe 
olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları               
avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici 
barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme 
yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik 
yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama 
geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. 
Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler.

 Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılık-
la birlikte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla 
birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçların-
dan fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin 
etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insan-
lardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.
 

16

 İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan 
çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de            
ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e 
yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
 Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının 
karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. 
Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış saldırılardan                           
korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da meclis 
tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların 
en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en 
eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, 
dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.
 Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve        
benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu 
şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne 
çıkmasını sağlamaktadır.
 Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve 
ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. 
Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
 Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, 
kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana 
çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi itibariyle 
köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan 
şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu                      
şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, 
ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil yapmak istediği pek 
çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabi-
lecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.
 Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın 
olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü 
gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım 
hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, 
yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren 
�ziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı 
yani şehri düzenler ve şekillendirir.
 İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre  düzenle-
mesini, altyapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir 
birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın kendi-
sidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan 
Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline 
gelmiştir.
 

17

ŞEHİR VE MEDENİYET

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

 Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler 
adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kural-
lara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren 
mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özel-
liklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.
 Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir 
medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. 
Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren 
anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve 
içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.
Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü 
şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Kurtuba  

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri 
temsil eden şehirlere göz atalım.

 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslüman-
ların İspanya’ya gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. 
Bu dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat 
merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, 
farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir.             
Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. 

Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan 
bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi 
Devleti Dönemi’nde yapılan  Kurtuba Ulu Cami bu şehirde bulunmaktadır.

Görsel 2

Görsel 3

18

Paris  

İstanbul  

Medine 
 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve 
medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan 
Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir.                                                      
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılın-
da Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar 
Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. 

 Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler   
hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insan-
ların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir 
hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir 
şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicret-
ten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma 
gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim 
merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin 
kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmek-
tedir.

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

 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu 
tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine 
başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada 
yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada 
yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev  

Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alan-
larında dünyanın önde gelen    merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris,  
turistlerin en çok ziyaret ettiği  şehirlerdendir.

sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstan-
bul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, 
Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde 
farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yöne-
lik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Görsel 4

Görsel 5

Görsel 6
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ŞEHİR VE MEDENİYET

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

 Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler 
adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kural-
lara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren 
mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özel-
liklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.
 Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir 
medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. 
Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren 
anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve 
içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.
Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü 
şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Kurtuba  

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri 
temsil eden şehirlere göz atalım.

 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslüman-
ların İspanya’ya gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. 
Bu dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat 
merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, 
farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir.             
Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. 

Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan 
bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi 
Devleti Dönemi’nde yapılan  Kurtuba Ulu Cami bu şehirde bulunmaktadır.

Görsel 2

Görsel 3
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Paris  

İstanbul  

Medine 
 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve 
medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan 
Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir.                                                      
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılın-
da Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar 
Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. 

 Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler   
hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insan-
ların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir 
hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir 
şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicret-
ten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma 
gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim 
merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin 
kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmek-
tedir.

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

 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu 
tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine 
başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada 
yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada 
yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev  

Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alan-
larında dünyanın önde gelen    merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris,  
turistlerin en çok ziyaret ettiği  şehirlerdendir.

sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstan-
bul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, 
Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde 
farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yöne-
lik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Görsel 4

Görsel 5

Görsel 6
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ŞEHİR VE MEDENİYET

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

 Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler 
adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kural-
lara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren 
mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özel-
liklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.
 Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir 
medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. 
Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren 
anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve 
içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.
Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü 
şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Kurtuba  

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri 
temsil eden şehirlere göz atalım.

 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslüman-
ların İspanya’ya gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. 
Bu dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat 
merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, 
farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir.             
Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. 

Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan 
bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi 
Devleti Dönemi’nde yapılan  Kurtuba Ulu Cami bu şehirde bulunmaktadır.

Görsel 2

Görsel 3
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Paris  

İstanbul  

Medine 
 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve 
medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan 
Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir.                                                      
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılın-
da Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar 
Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. 

 Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler   
hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insan-
ların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir 
hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir 
şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicret-
ten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma 
gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim 
merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin 
kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmek-
tedir.

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

 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu 
tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine 
başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada 
yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada 
yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev  

Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alan-
larında dünyanın önde gelen    merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris,  
turistlerin en çok ziyaret ettiği  şehirlerdendir.

sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstan-
bul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, 
Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde 
farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yöne-
lik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Görsel 4

Görsel 5

Görsel 6
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

 Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve      
düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları etkiler . Belki de  bu nedenle insanları tanımak 
istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaş-
ma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları 
şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de 
etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o 
çevrenin hayat standardıyla yetişir.
 İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle 
ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. Şehirle 
kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de ilişki içindedir. 
Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alışveriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet 
mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, 
rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
 Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı 
karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… Sokakların 
yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre 
ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri 
burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da 
sokaktakilerle iletişim kurulur. 

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

Görsel 7

20

 Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı                  
şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.
 Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı 
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da yüksek 
duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini de 
yansıtır.
İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini belir-
lemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve 
ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni yaşayan 
kimse”dir. Geniş ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle                 
sağlanabilmektedir.
 Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı 
sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras olarak 
aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma           
bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden  yaşan-
malıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, tra�kten gürültü 
yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün 
olur.

 Sokağı geçip şehrin 
merkezine doğru ilerlediğimizde 
bizi genellikle bir çarşı karşılar. 
Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal 
hayatın merkezidir. Günümüzde 
şehirlerde yaygınlaşan alışveriş 
merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa 
da bu çarşılar önemini hâlâ 
sürdürmektedir. Hemen her 
türlü ürünün satıldığı bu 
çarşılara herkesin yolu düşer. 

Görsel 8

Görsel 9
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ŞEHİR VE MEDENİYET

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

 Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler 
adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kural-
lara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren 
mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özel-
liklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.
 Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir 
medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. 
Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren 
anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve 
içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.
Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü 
şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Kurtuba  

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri 
temsil eden şehirlere göz atalım.

 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslüman-
ların İspanya’ya gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. 
Bu dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat 
merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, 
farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir.             
Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. 

Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan 
bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi 
Devleti Dönemi’nde yapılan  Kurtuba Ulu Cami bu şehirde bulunmaktadır.

Görsel 2

Görsel 3
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Paris  

İstanbul  

Medine 
 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve 
medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan 
Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir.                                                      
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılın-
da Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar 
Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. 

 Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler   
hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insan-
ların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir 
hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir 
şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicret-
ten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma 
gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim 
merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin 
kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmek-
tedir.

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

 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu 
tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine 
başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada 
yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada 
yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev  

Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alan-
larında dünyanın önde gelen    merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris,  
turistlerin en çok ziyaret ettiği  şehirlerdendir.

sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstan-
bul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, 
Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde 
farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yöne-
lik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Görsel 4

Görsel 5

Görsel 6
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ŞEHİR VE MEDENİYET

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

 Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler 
adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kural-
lara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren 
mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özel-
liklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.
 Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir 
medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. 
Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren 
anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve 
içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.
Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü 
şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Kurtuba  

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri 
temsil eden şehirlere göz atalım.

 Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslüman-
ların İspanya’ya gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. 
Bu dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat 
merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, 
farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir.             
Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. 

Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan 
bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi 
Devleti Dönemi’nde yapılan  Kurtuba Ulu Cami bu şehirde bulunmaktadır.

Görsel 2

Görsel 3
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Paris  

İstanbul  

Medine 
 “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve 
medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan 
Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir.                                                      
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılın-
da Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar 
Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. 

 Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler   
hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insan-
ların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir 
hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir 
şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicret-
ten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma 
gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim 
merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin 
kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmek-
tedir.

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

 İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu 
tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine 
başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada 
yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada 
yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev  

Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alan-
larında dünyanın önde gelen    merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris,  
turistlerin en çok ziyaret ettiği  şehirlerdendir.

sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi ile beraber İstan-
bul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, 
Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde 
farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yöne-
lik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Görsel 4

Görsel 5

Görsel 6
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

 Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve      
düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları etkiler . Belki de  bu nedenle insanları tanımak 
istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaş-
ma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları 
şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de 
etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o 
çevrenin hayat standardıyla yetişir.
 İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle 
ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. Şehirle 
kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de ilişki içindedir. 
Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alışveriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet 
mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, 
rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
 Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı 
karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… Sokakların 
yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre 
ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri 
burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da 
sokaktakilerle iletişim kurulur. 

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

Görsel 7
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 Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı                  
şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.
 Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı 
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da yüksek 
duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini de 
yansıtır.
İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini belir-
lemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve 
ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni yaşayan 
kimse”dir. Geniş ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle                 
sağlanabilmektedir.
 Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı 
sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras olarak 
aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma           
bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden  yaşan-
malıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, tra�kten gürültü 
yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün 
olur.

 Sokağı geçip şehrin 
merkezine doğru ilerlediğimizde 
bizi genellikle bir çarşı karşılar. 
Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal 
hayatın merkezidir. Günümüzde 
şehirlerde yaygınlaşan alışveriş 
merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa 
da bu çarşılar önemini hâlâ 
sürdürmektedir. Hemen her 
türlü ürünün satıldığı bu 
çarşılara herkesin yolu düşer. 
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

 Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve      
düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları etkiler . Belki de  bu nedenle insanları tanımak 
istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaş-
ma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları 
şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de 
etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o 
çevrenin hayat standardıyla yetişir.
 İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle 
ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. Şehirle 
kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de ilişki içindedir. 
Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alışveriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet 
mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, 
rekreasyon, sağlık, çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
 Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı 
karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… Sokakların 
yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre 
ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri 
burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da 
sokaktakilerle iletişim kurulur. 

 Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, onlara 
hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini tanımıyor olsak 
da selamlaşmak, hem onu hem de bizi mutlu edecek hem de sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. 
Böylece sokak bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.
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 Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı                  
şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.
 Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı 
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da yüksek 
duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini de 
yansıtır.
İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini belir-
lemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm düşünürü ve 
ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni yaşayan 
kimse”dir. Geniş ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle                 
sağlanabilmektedir.
 Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı 
sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras olarak 
aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma           
bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden  yaşan-
malıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, tra�kten gürültü 
yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün 
olur.

 Sokağı geçip şehrin 
merkezine doğru ilerlediğimizde 
bizi genellikle bir çarşı karşılar. 
Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal 
hayatın merkezidir. Günümüzde 
şehirlerde yaygınlaşan alışveriş 
merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa 
da bu çarşılar önemini hâlâ 
sürdürmektedir. Hemen her 
türlü ürünün satıldığı bu 
çarşılara herkesin yolu düşer. 
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ŞEHİRDE YAŞAM 
ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

 “Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”
 Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşam-
larını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. 
Sinema, tiyatro,lokanta,pastane,müze,galeri,kütüphane,ibadethane,otel, kahvehane, park gibi yerler 
sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme 
gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, 
kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin 
çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

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

 Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamak-
tadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verile-
rine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı 
%6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. 
İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, 
eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime 
bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.

 Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, tra�k, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma,        
altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine 
karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayı�aması da bir başka 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.

 “Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile 
birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin 
yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve 
katkıdır.

 Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlar-
dandır. 

 İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. 
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
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yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün 
olur.

 Sokağı geçip şehrin 
merkezine doğru ilerlediğimizde 
bizi genellikle bir çarşı karşılar. 
Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal 
hayatın merkezidir. Günümüzde 
şehirlerde yaygınlaşan alışveriş 
merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa 
da bu çarşılar önemini hâlâ 
sürdürmektedir. Hemen her 
türlü ürünün satıldığı bu 
çarşılara herkesin yolu düşer. 

Görsel 8
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ŞEHİRDE YAŞAM 
ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

 “Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”
 Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşam-
larını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. 
Sinema, tiyatro,lokanta,pastane,müze,galeri,kütüphane,ibadethane,otel, kahvehane, park gibi yerler 
sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme 
gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, 
kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin 
çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

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

 Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamak-
tadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verile-
rine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı 
%6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. 
İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, 
eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime 
bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.

 Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, tra�k, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma,        
altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine 
karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayı�aması da bir başka 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.

 “Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile 
birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin 
yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve 
katkıdır.

 Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlar-
dandır. 

 İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. 
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
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 Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurum-
ları, dernekler, vakı�ar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve 
yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, 
dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz                      
Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanış-
ma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

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

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

  “Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen 
medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, 
uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli 
bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir 
yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını 
düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada 
bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve 
toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara 
uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorum-
ludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kural-
ları yaşamında nasıl uyguluyor:

 Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı 
kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun sesini komşularımızı rahatsız edecek şekilde 
açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken apartman yönetimince belirlenen saatlere uymaya 
özen gösteririm. Toplu taşıma araçlarını kullanırken diğer yolcuları rahatsız etmemek için yüksek 
sesle konuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya çocuklu yolculara yer veririm. 

 

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin 
söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?
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kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin 
çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

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

 Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamak-
tadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verile-
rine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı 
%6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. 
İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, 
eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime 
bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.

 Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, tra�k, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma,        
altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine 
karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayı�aması da bir başka 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.

 “Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile 
birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin 
yalnız başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve 
katkıdır.

 Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlar-
dandır. 

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

ÜNİTE 2  

ŞEHİRDE
YAŞAM 
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ŞEHİRDE YAŞAM 
ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
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 Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurum-
ları, dernekler, vakı�ar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve 
yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, 
dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Peygamberimiz                      
Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanış-
ma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

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

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

  “Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen 
medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, 
uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli 
bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir 
yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını 
düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada 
bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve 
toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara 
uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorum-
ludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kural-
ları yaşamında nasıl uyguluyor:

 Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı 
kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun sesini komşularımızı rahatsız edecek şekilde 
açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken apartman yönetimince belirlenen saatlere uymaya 
özen gösteririm. Toplu taşıma araçlarını kullanırken diğer yolcuları rahatsız etmemek için yüksek 
sesle konuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya çocuklu yolculara yer veririm. 

 

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

......................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................
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 İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan 
oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere 
sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zengin-
leştirdiğini unutmamalıyız. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azal-
ması, sosyal ilişkilerin zayı�aması da başka bir önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi şehir 
yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

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

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

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

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

 Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken ra�arı ve tezgahı dağıt-
mamalı, görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra 
kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kimselere 
öncelik vermeliyiz.
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

 Şehirde pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. 
Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki 
araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine 
vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. 
Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar 
tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir 
bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin 
önünde içeri girmek için bekliyor.

 Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir
aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor.
Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en 
yakın hastaneye götürüyor.

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

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

 Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir

 

Şehirde Sıradan Bir Gün
 Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu 
uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. Temizlik işçileri 
caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. 
Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise 
daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen 
doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

 Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kala-
balıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor. Yetişkinler işe 
gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Görsel 15



23

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

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

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

  “Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen 
medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, 
uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli 
bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir 
yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını 
düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada 
bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve 
toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara 
uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorum-
ludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kural-
ları yaşamında nasıl uyguluyor:

 Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı 
kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun sesini komşularımızı rahatsız edecek şekilde 
açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken apartman yönetimince belirlenen saatlere uymaya 
özen gösteririm. Toplu taşıma araçlarını kullanırken diğer yolcuları rahatsız etmemek için yüksek 
sesle konuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya çocuklu yolculara yer veririm. 

 

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek Melike’nin 
söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?
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 İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan 
oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere 
sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zengin-
leştirdiğini unutmamalıyız. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azal-
ması, sosyal ilişkilerin zayı�aması da başka bir önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi şehir 
yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

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

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

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

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

 Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken ra�arı ve tezgahı dağıt-
mamalı, görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra 
kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kimselere 
öncelik vermeliyiz.

Görsel 10

Görsel 11

Görsel 12

Görsel 13

Görsel 14
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

 Şehirde pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. 
Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki 
araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine 
vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. 
Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar 
tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir 
bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin 
önünde içeri girmek için bekliyor.

 Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir
aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor.
Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en 
yakın hastaneye götürüyor.

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

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

 Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir

 

Şehirde Sıradan Bir Gün
 Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu 
uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. Temizlik işçileri 
caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. 
Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise 
daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen 
doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

 Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kala-
balıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor. Yetişkinler işe 
gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Görsel 15
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dolduruyor. O�s çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer arayışında. Ancak 
hava bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanlara 
kaçıyor. Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını çalıyor. Etraftakiler onu kovalarken 
ortalık karışıyor. Polis çağrılıyor.

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

 Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir

 

Şehirde Sıradan Bir Gün
 Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu 
uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. Temizlik işçileri 
caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. 
Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise 
daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen 
doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

 Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kala-
balıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor. Yetişkinler işe 
gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Görsel 15
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 İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan 
oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere 
sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zengin-
leştirdiğini unutmamalıyız. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azal-
ması, sosyal ilişkilerin zayı�aması da başka bir önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi şehir 
yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

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

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

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

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

 Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken ra�arı ve tezgahı dağıt-
mamalı, görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra 
kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kimselere 
öncelik vermeliyiz.

Görsel 10

Görsel 11

Görsel 12

Görsel 13

Görsel 14
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

 Şehirde pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. 
Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki 
araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine 
vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. 
Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar 
tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir 
bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin 
önünde içeri girmek için bekliyor.

 Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir
aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor.
Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en 
yakın hastaneye götürüyor.

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

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

 Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir
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Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise 
daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen 
doktor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

 Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kala-
balıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor. Yetişkinler işe 
gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Görsel 15
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mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle
olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışan-
lar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine 
oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

 Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli 
olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı 
uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara 
başka neler ekleyebilirsiniz?
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ŞEHRİN FIRSATLARI

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

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

Görsel 16

Görsel 17
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 İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan 
oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere 
sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zengin-
leştirdiğini unutmamalıyız. Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azal-
ması, sosyal ilişkilerin zayı�aması da başka bir önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi şehir 
yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

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

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

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

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

 Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken ra�arı ve tezgahı dağıt-
mamalı, görevlilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz bittikten sonra 
kasada sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kimselere 
öncelik vermeliyiz.

Görsel 10

Görsel 11

Görsel 12

Görsel 13

Görsel 14
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

 Şehirde pek çok okul var, tabii pek çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. 
Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki 
araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine 
vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.

 Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. 
Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar 
tütmeye başladı bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir 
bulutla kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin 
önünde içeri girmek için bekliyor.

 Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir
aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor.
Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en 
yakın hastaneye götürüyor.

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

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

 Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir
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Şehirde Sıradan Bir Gün
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daha evlerine gitmemiş bile. Hastanedeki nöbetinden dönen 
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mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle
olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışan-
lar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine 
oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

 Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli 
olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı 
uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara 
başka neler ekleyebilirsiniz?

28

ŞEHRİN FIRSATLARI

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

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

Görsel 16

Görsel 17
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Görsel 16

Görsel 17
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İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir.

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

Görsel 18

Görsel 19
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Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.

Görsel 20



27

mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle
olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışan-
lar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine 
oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

 Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli 
olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı 
uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara 
başka neler ekleyebilirsiniz?

28

ŞEHRİN FIRSATLARI

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

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

Görsel 16

Görsel 17

27

mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle
olur.’’ diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışan-
lar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine 
oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.

 Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli 
olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı 
uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara 
başka neler ekleyebilirsiniz?

28

ŞEHRİN FIRSATLARI

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

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

Görsel 16

Görsel 17
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İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir.

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

Görsel 18

Görsel 19

30

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

Görsel 20
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İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir.

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

Görsel 18

Görsel 19

30

Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.
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İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir.

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

Görsel 18

Görsel 19

30

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

Görsel 20
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK 
RİSKLER

 Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, 
tra�k kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
 Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan 
daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek 
insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak 
can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

Deprem 

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

karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.
Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşemeye 
sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde                 
yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı durun-
caya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere 
panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden uzakta, 
güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil hatların-
dan uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı 
hazırlıklı olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile birey-
lerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli eşyalarınızı, 
kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız

Görsel 21

32

Sel
    Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları birkaç 
gün içinde meydana gelirken ani sel baskınları birkaç dakika içinde 
yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına sebep olabilir. Sel felaketleri 
maddi zarara yol açmakta hatta bu felaketler sonucu can kayıpları da 
yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının doldurulup 
imara açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri sel 

felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulun-
duğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum 
eylem planları hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını sığınabileceğimiz 
yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.

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

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

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

  

Görsel 22

Görsel 23
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İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir.

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

Görsel 18

Görsel 19

30

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

Görsel 20
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İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir.

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

Görsel 18

Görsel 19
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Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.

Görsel 20
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK 
RİSKLER

 Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, 
tra�k kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
 Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan 
daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek 
insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak 
can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

Deprem 

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

karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.
Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşemeye 
sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde                 
yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı durun-
caya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere 
panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden uzakta, 
güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil hatların-
dan uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı 
hazırlıklı olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile birey-
lerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli eşyalarınızı, 
kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız

Görsel 21

32

Sel
    Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları birkaç 
gün içinde meydana gelirken ani sel baskınları birkaç dakika içinde 
yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına sebep olabilir. Sel felaketleri 
maddi zarara yol açmakta hatta bu felaketler sonucu can kayıpları da 
yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının doldurulup 
imara açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri sel 

felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulun-
duğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum 
eylem planları hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını sığınabileceğimiz 
yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.

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

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

Şiddet
 Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı 
olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve 
sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi halletmektir. 
Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen �ziksel ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. 
Böyle durumları ailemizle, okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka 
paylaşmalı, onlardan yardım istemeliyiz.
 Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve 
güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete gerek kalmadan 
çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.
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Görsel 23
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK 
RİSKLER

 Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, 
tra�k kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
 Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan 
daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek 
insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak 
can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

Deprem 

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

karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.
Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşemeye 
sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde                 
yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı durun-
caya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere 
panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden uzakta, 
güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil hatların-
dan uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı 
hazırlıklı olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile birey-
lerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli eşyalarınızı, 
kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız

Görsel 21

32

Sel
    Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları birkaç 
gün içinde meydana gelirken ani sel baskınları birkaç dakika içinde 
yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına sebep olabilir. Sel felaketleri 
maddi zarara yol açmakta hatta bu felaketler sonucu can kayıpları da 
yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının doldurulup 
imara açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri sel 

felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulun-
duğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum 
eylem planları hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını sığınabileceğimiz 
yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.

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

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

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

  

Görsel 22

Görsel 23
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK 
RİSKLER

 Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, 
tra�k kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
 Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan 
daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek 
insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak 
can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

Deprem 

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

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

felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulun-
duğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum 
eylem planları hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını sığınabileceğimiz 
yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.

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

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

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

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

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?

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

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

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

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

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

 Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli 
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak 
yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu 
mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

 Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. 
Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de 
bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara,                     
ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin 
altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

 Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda 
kullanıcı pro�li çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı 
kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için �ziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz 
yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı 
kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış 
bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri 
bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

 Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine 
imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, 
dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay  yudum-
layabilmek, yeni çıkan bir �lmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine 
getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. 
Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 
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 Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

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

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

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

 Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.

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

Görsel 24

Görsel 25
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK 
RİSKLER

 Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, 
tra�k kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
 Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan 
daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek 
insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak 
can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

Deprem 

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

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

felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulun-
duğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum 
eylem planları hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını sığınabileceğimiz 
yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.

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

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

Şiddet
 Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı 
olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve 
sosyal hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi halletmektir. 
Aldığımız bütün bu önlemlere rağmen �ziksel ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. 
Böyle durumları ailemizle, okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka 
paylaşmalı, onlardan yardım istemeliyiz.
 Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve 
güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak şiddete gerek kalmadan 
çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.
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ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK 
RİSKLER
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tra�k kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
 Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli 
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karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.
Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
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güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil hatların-
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• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile birey-
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olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve 
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ENGELSİZ YAŞAM

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

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?

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

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

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

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

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

 Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli 
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak 
yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu 
mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

 Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. 
Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de 
bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara,                     
ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin 
altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

 Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda 
kullanıcı pro�li çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı 
kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için �ziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz 
yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı 
kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış 
bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri 
bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

 Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine 
imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, 
dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay  yudum-
layabilmek, yeni çıkan bir �lmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine 
getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. 
Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 

34

 Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

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

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

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

 Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.

 Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, 
tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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 Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli 
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak 
yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu 
mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

 Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. 
Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de 
bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara,                     
ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin 
altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

 Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda 
kullanıcı pro�li çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı 
kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için �ziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz 
yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı 
kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış 
bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri 
bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

 Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine 
imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, 
dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay  yudum-
layabilmek, yeni çıkan bir �lmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine 
getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. 
Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 
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 Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

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

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

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

 Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.

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

 Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, 
insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da yaşama hakkı 
vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların da haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli ve duyarlı 
olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının ve çeşitliliğinin 
korunmasıyla mümkündür. Bilim insanları, insan hayatının devamı için doğadaki çeşitliliğin 
sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer canlıları da        
düşünerek hareket etmeliyiz.

 Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının 
birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ari�ye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapımı 
sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir     
Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altına alarak bu 
ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu sayede 
sokak hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 

 Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan 
kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakı�ar 
kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan                     
cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

 1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da 
köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının 
dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın 
dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay 
rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını emretmiştir. 
Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen 
Köşk’’ olarak anılmaktadır.
 Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat 
ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. 
Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın 
sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği 

duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler 
yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.
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 Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava değişikliği                
anlamına gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve hayvanları                 
korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.

 Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o 
yere tekrar gelecektir.

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

 Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? 
Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal 
parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok 
canlının hayatını kurtarabiliriz.

 Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. 
Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.

 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat yaşamalarını, 
onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve 
bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
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ENGELSİZ YAŞAM

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

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?

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

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

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

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

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

 Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli 
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak 
yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu 
mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

 Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır. 
Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de 
bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara,                     
ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin 
altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.

 Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda 
kullanıcı pro�li çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı 
kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm bireyler için �ziksel yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz 
yaşam alanına yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir bölümünde bazı 
kısıtlılıklarla yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış 
bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri 
bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

 Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine 
imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, 
dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay  yudum-
layabilmek, yeni çıkan bir �lmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine 
getirmek vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. 
Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 
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 Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

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

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

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

 Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.

 Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, 
tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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 Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o 
yere tekrar gelecektir.

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

 Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? 
Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal 
parçalar. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok 
canlının hayatını kurtarabiliriz.

 Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. 
Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.

 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat yaşamalarını, 
onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve 
bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
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ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR

 Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, 
insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da yaşama hakkı 
vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların da haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli ve duyarlı 
olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının ve çeşitliliğinin 
korunmasıyla mümkündür. Bilim insanları, insan hayatının devamı için doğadaki çeşitliliğin 
sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer canlıları da        
düşünerek hareket etmeliyiz.

 Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının 
birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ari�ye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapımı 
sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir     
Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altına alarak bu 
ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu sayede 
sokak hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 

 Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan 
kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakı�ar 
kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan                     
cephelerinde, insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

 1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da 
köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının 
dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın 
dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay 
rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını emretmiştir. 
Bu olaydan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen 
Köşk’’ olarak anılmaktadır.
 Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat 
ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. 
Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın 
sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği 

duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler 
yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.
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ŞEHRİMİ 
TANIYORUM 
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Arkadaşlar, 
Merhaba, ben Aykız.

 Edirne’de yaz döneminde çevrenizde ve tarlalarda beni görebilirsiniz. 
Ben en çok Trakya’da yetişen bir bitkiyim. Adım her ne kadar ayçiçeği ise de 

şeklim güneşi andırır.  Mayıs ayında ekilir, temmuz ayında Edirne’yi çiçek 
bahçesine dönüştürür, ağustosta biçilirim. Ülkemizde en çok benim                  

tanelerimden elde edilen sağlıklı ayçiçek yağım kullanılır.
 Şehirler Sultanı, Sultanlar Şehri Edirne’mizi eğlenerek, gezerek, 

düşünerek, etkinliklere katılarak birlikte öğreneceğiz. Edirne’nin 
coğrafyasını, tarihini, turizmini, eserlerini, sanatını, ünlülerini ve birçok 

özelliklerini sizlere ben anlatacağim. Sizlere bazen kılavuz, bazen arkadaş 
olacağım. Bu süreçte siz de bana yardımcı olacaksınız. Keyi�i bir öğrenme 

yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?  
   

Haydi, o zaman Edirne’mizi tanıyalım.  
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 Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, 
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vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların da haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli ve duyarlı 
olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının ve çeşitliliğinin 
korunmasıyla mümkündür. Bilim insanları, insan hayatının devamı için doğadaki çeşitliliğin 
sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer canlıları da        
düşünerek hareket etmeliyiz.

 Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının 
birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ari�ye ilçesinde gerçekleştirdiği yol yapımı 
sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir     
Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altına alarak bu 
ağaçların bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınakları kurulmuştur. Bu sayede 
sokak hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 

 Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan 
kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakı�ar 
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Arkadaşlar, 
Merhaba, ben Aykız.

 Edirne’de yaz döneminde çevrenizde ve tarlalarda beni görebilirsiniz. 
Ben en çok Trakya’da yetişen bir bitkiyim. Adım her ne kadar ayçiçeği ise de 

şeklim güneşi andırır.  Mayıs ayında ekilir, temmuz ayında Edirne’yi çiçek 
bahçesine dönüştürür, ağustosta biçilirim. Ülkemizde en çok benim                  

tanelerimden elde edilen sağlıklı ayçiçek yağım kullanılır.
 Şehirler Sultanı, Sultanlar Şehri Edirne’mizi eğlenerek, gezerek, 

düşünerek, etkinliklere katılarak birlikte öğreneceğiz. Edirne’nin 
coğrafyasını, tarihini, turizmini, eserlerini, sanatını, ünlülerini ve birçok 

özelliklerini sizlere ben anlatacağim. Sizlere bazen kılavuz, bazen arkadaş 
olacağım. Bu süreçte siz de bana yardımcı olacaksınız. Keyi�i bir öğrenme 

yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?  
   

Haydi, o zaman Edirne’mizi tanıyalım.  
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ŞEHRİMİ TANIYORUM
EDİRNE’NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

İlimizin Coğra� Konumu 

 Ülkemizin kuzeybatısında yer alan ilimiz, Marmara Bölgesi’nde Trakya Yarımadası üzerinde 
bulunmaktadır. Kuzeyinde Bulgaristan, batısında Yunanistan, güneyinde Ege Denizi, güneydoğusun-
da Çanakkale, doğusunda Tekirdağ ve Kırklareli yer almaktadır. 
 Edirne ilinde Merkez dahil 9 ilçe, 24 belediye ve 248 köy bulunmaktadır. 

Neler Öğreneceğim?
Edirne’nin coğra� konumunu, yer şekillerini, iklimini, bitki örtüsünü ve nüfus yapısını 
öğrenirim.

Bunları biliyor musunuz?

Edirne, 6276 km2 yüz ölçümü ile topraklarının tamamı Avrupa kıtasında yer alan üç ilimizden 
biridir. 
Türkiye yüz ölçümünün % 0,78’lik bir bölümünü kaplamaktadır. 
Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altında olup kilometre kareye 68 kişi düşmektedir. 

Etkinlik :  
 
Ülkemiz iki büyük yarımada üzerinde bulunmaktadır.  
Anadolu Yarımadası Asya kıtasında, Trakya Yarımadası ise 
Avrupa kıtasında yer alır. 
Topraklarının tamamı Avrupa kıtasında yer alan üç ilimizden 
biri de Edirne’dir. 
Diğer iki ilimizi harita üzerinde bularak gösterelim.

Görsel 28

Görsel 29 

40

Yer Şekilleri

 İlimizin büyük bir kısmı alçak düzlüklerden oluşmaktadır. Kuzeyinde Lalapaşa ilçemizde bulu-
nan Yıldız Dağları’nın uzantıları Hacıdanışment Gözetleme Kulesi’nde 601 metre yükseltiye kadar 
ulaşırken, Uzunköprü Süleymaniye Tepesi 378 metre, İpsala Enez arasında uzanan Çandır Tepesi 385 
metre, Hisar Dağı 423 metre, Keşan’da yer alan Koru Dağı’nın yükseltisi ise 726 metre ile Edirne’nin en 
yüksek noktasını oluşturmaktadır. Türkiye’nin ortalama yükseltisinin 1132 metre olduğunu düşündüğümüzde 
Edirne’de yer alan yükseltilerin önemli boyutlarda olmadığını görebiliriz.
 İlimizin büyük bir kısmı tarım yapmaya elverişli alçak düzlüklerden oluşur. Bunların en önemli-
leri Edirne Merkez’de yer alan Tunca Ovası ve Kazanova, Uzunköprü-Meriç ilçelerimizi kaplayan 
Ergene Ovası, İpsala Ovası ve Meriç Delta Ovası’dır. 

Etkinlik

1

5
6

3

4

2

7

Yandaki haritada yer alan yer şekillerinin isimlerini 
numaraların karşısına yazınız.

1-    ……….……..Dağları

2-    ……………...Ovası

3-    ……………….Ovası

4-    ………………Ovası

5-    ……………... Dağı

6-    ……………….Gölü

7-    ……………...Körfezi

Görsel 30



ÜNİTE 3  

ŞEHRİMİ 
TANIYORUM 

38

Arkadaşlar, 
Merhaba, ben Aykız.
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İlimizin Coğra� Konumu 
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Akarsu ve Göllerimiz 

Edirne, akarsu ağı açısından zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bunlar içinde en önemlileri şunlardır:
Meriç Nehri: Bulgaristan’da doğarak Edirne Merkez ilçeden topraklarımıza giren Meriç Nehri, Türkiye 
Yunanistan sınırını çizerek Ege Denizi’ne dökülür.  En önemli kolları Arda, Tunca ve Ergene 
Nehirleri’dir.

Arda Nehri: Bulgaristan’dan doğup Yunanistan’a, oradan da ülkemiz topraklarına girerek Edirne Karaağaç semti 
yakınlarında Meriç Nehri ile birleşir.
Tunca Nehri: Bulgaristan’dan doğarak Edirne Merkez ilçede Meriç Nehri ile birleşir.
Ergene Nehri: Yıldız Dağları’ndan doğarak İpsala’nın kuzeyinde Meriç Nehri ile birleşir.

Meriç Nehri ve Köprüsü Ergene Nehri ve Uzunköprü

Tunca Nehri

Görsel 31 Görsel 32 

Görsel 33 
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 İlimizdeki göller kapladığı alan açısından küçük olmasına rağmen doğal yaşam açısından 
vazgeçilmez ve korunması gereken alanları oluşturmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi Gala 
Gölü’dür. Enez İpsala sınırında yer alan Gala Gölü yaklaşık iki yüz kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. 
Pamuklu ve Sığırcı Gölleri ile Enez’de yer alan Dalyan, Işık, Tuz Gölü, Tuzla Gölleri Enez ilçemizin 
zengin bir doğaya sahip olmasını sağlamıştır. Edirne Merkez ilçenin kuzeyinde ise Gölbaba Gölü yer 
alır.

Gala Gölü 

Hazırlık Çalışması

Yükseltinin iklim ve bitki örtüsü üzerindeki etkilerini araştırınız.

Edirne’nin İklimi

 İlimizin Enez ve Saros Körfezi kıyılarında Akdeniz iklimi etkisini gösterirken iç kesimlere doğru 
gidildikçe yerini yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan karasal iklime bırakır. İlimizde 
önemli yükseltilerin bulunmaması zaman zaman kışları Akdeniz ikliminin ılıtıcı etkisinin de     
ulaşmasına neden olur. Bu açıdan Anadolu’da görülen karasal iklimden sıcaklık ve yağış açısından 
farklılıklar gösterir. Edirne’nin yıllık ortalama sıcaklığı 13,8°C, yıllık toplam yağış miktarı ortalaması ise         
582 mm’dir. En çok yağışı kış aylarında almaktadır. 

Görsel 34
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ŞEHRİMİ TANIYORUM
EDİRNE’NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

İlimizin Coğra� Konumu 

 Ülkemizin kuzeybatısında yer alan ilimiz, Marmara Bölgesi’nde Trakya Yarımadası üzerinde 
bulunmaktadır. Kuzeyinde Bulgaristan, batısında Yunanistan, güneyinde Ege Denizi, güneydoğusun-
da Çanakkale, doğusunda Tekirdağ ve Kırklareli yer almaktadır. 
 Edirne ilinde Merkez dahil 9 ilçe, 24 belediye ve 248 köy bulunmaktadır. 

Neler Öğreneceğim?
Edirne’nin coğra� konumunu, yer şekillerini, iklimini, bitki örtüsünü ve nüfus yapısını 
öğrenirim.

Bunları biliyor musunuz?

Edirne, 6276 km2 yüz ölçümü ile topraklarının tamamı Avrupa kıtasında yer alan üç ilimizden 
biridir. 
Türkiye yüz ölçümünün % 0,78’lik bir bölümünü kaplamaktadır. 
Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altında olup kilometre kareye 68 kişi düşmektedir. 

Etkinlik :  
 
Ülkemiz iki büyük yarımada üzerinde bulunmaktadır.  
Anadolu Yarımadası Asya kıtasında, Trakya Yarımadası ise 
Avrupa kıtasında yer alır. 
Topraklarının tamamı Avrupa kıtasında yer alan üç ilimizden 
biri de Edirne’dir. 
Diğer iki ilimizi harita üzerinde bularak gösterelim.

Görsel 28

Görsel 29 
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Yer Şekilleri

 İlimizin büyük bir kısmı alçak düzlüklerden oluşmaktadır. Kuzeyinde Lalapaşa ilçemizde bulu-
nan Yıldız Dağları’nın uzantıları Hacıdanışment Gözetleme Kulesi’nde 601 metre yükseltiye kadar 
ulaşırken, Uzunköprü Süleymaniye Tepesi 378 metre, İpsala Enez arasında uzanan Çandır Tepesi 385 
metre, Hisar Dağı 423 metre, Keşan’da yer alan Koru Dağı’nın yükseltisi ise 726 metre ile Edirne’nin en 
yüksek noktasını oluşturmaktadır. Türkiye’nin ortalama yükseltisinin 1132 metre olduğunu düşündüğümüzde 
Edirne’de yer alan yükseltilerin önemli boyutlarda olmadığını görebiliriz.
 İlimizin büyük bir kısmı tarım yapmaya elverişli alçak düzlüklerden oluşur. Bunların en önemli-
leri Edirne Merkez’de yer alan Tunca Ovası ve Kazanova, Uzunköprü-Meriç ilçelerimizi kaplayan 
Ergene Ovası, İpsala Ovası ve Meriç Delta Ovası’dır. 

Etkinlik

1

5
6

3

4

2

7

Yandaki haritada yer alan yer şekillerinin isimlerini 
numaraların karşısına yazınız.

1-    ……….……..Dağları

2-    ……………...Ovası

3-    ……………….Ovası

4-    ………………Ovası

5-    ……………... Dağı

6-    ……………….Gölü

7-    ……………...Körfezi

Görsel 30
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ŞEHRİMİ TANIYORUM
EDİRNE’NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

İlimizin Coğra� Konumu 

 Ülkemizin kuzeybatısında yer alan ilimiz, Marmara Bölgesi’nde Trakya Yarımadası üzerinde 
bulunmaktadır. Kuzeyinde Bulgaristan, batısında Yunanistan, güneyinde Ege Denizi, güneydoğusun-
da Çanakkale, doğusunda Tekirdağ ve Kırklareli yer almaktadır. 
 Edirne ilinde Merkez dahil 9 ilçe, 24 belediye ve 248 köy bulunmaktadır. 

Neler Öğreneceğim?
Edirne’nin coğra� konumunu, yer şekillerini, iklimini, bitki örtüsünü ve nüfus yapısını 
öğrenirim.

Bunları biliyor musunuz?

Edirne, 6276 km2 yüz ölçümü ile topraklarının tamamı Avrupa kıtasında yer alan üç ilimizden 
biridir. 
Türkiye yüz ölçümünün % 0,78’lik bir bölümünü kaplamaktadır. 
Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altında olup kilometre kareye 68 kişi düşmektedir. 

Etkinlik :  
 
Ülkemiz iki büyük yarımada üzerinde bulunmaktadır.  
Anadolu Yarımadası Asya kıtasında, Trakya Yarımadası ise 
Avrupa kıtasında yer alır. 
Topraklarının tamamı Avrupa kıtasında yer alan üç ilimizden 
biri de Edirne’dir. 
Diğer iki ilimizi harita üzerinde bularak gösterelim.

Görsel 28

Görsel 29 
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Yer Şekilleri

 İlimizin büyük bir kısmı alçak düzlüklerden oluşmaktadır. Kuzeyinde Lalapaşa ilçemizde bulu-
nan Yıldız Dağları’nın uzantıları Hacıdanışment Gözetleme Kulesi’nde 601 metre yükseltiye kadar 
ulaşırken, Uzunköprü Süleymaniye Tepesi 378 metre, İpsala Enez arasında uzanan Çandır Tepesi 385 
metre, Hisar Dağı 423 metre, Keşan’da yer alan Koru Dağı’nın yükseltisi ise 726 metre ile Edirne’nin en 
yüksek noktasını oluşturmaktadır. Türkiye’nin ortalama yükseltisinin 1132 metre olduğunu düşündüğümüzde 
Edirne’de yer alan yükseltilerin önemli boyutlarda olmadığını görebiliriz.
 İlimizin büyük bir kısmı tarım yapmaya elverişli alçak düzlüklerden oluşur. Bunların en önemli-
leri Edirne Merkez’de yer alan Tunca Ovası ve Kazanova, Uzunköprü-Meriç ilçelerimizi kaplayan 
Ergene Ovası, İpsala Ovası ve Meriç Delta Ovası’dır. 

Etkinlik

1

5
6

3

4

2

7

Yandaki haritada yer alan yer şekillerinin isimlerini 
numaraların karşısına yazınız.

1-    ……….……..Dağları

2-    ……………...Ovası

3-    ……………….Ovası

4-    ………………Ovası

5-    ……………... Dağı

6-    ……………….Gölü

7-    ……………...Körfezi

Görsel 30
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Akarsu ve Göllerimiz 

Edirne, akarsu ağı açısından zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bunlar içinde en önemlileri şunlardır:
Meriç Nehri: Bulgaristan’da doğarak Edirne Merkez ilçeden topraklarımıza giren Meriç Nehri, Türkiye 
Yunanistan sınırını çizerek Ege Denizi’ne dökülür.  En önemli kolları Arda, Tunca ve Ergene 
Nehirleri’dir.

Arda Nehri: Bulgaristan’dan doğup Yunanistan’a, oradan da ülkemiz topraklarına girerek Edirne Karaağaç semti 
yakınlarında Meriç Nehri ile birleşir.
Tunca Nehri: Bulgaristan’dan doğarak Edirne Merkez ilçede Meriç Nehri ile birleşir.
Ergene Nehri: Yıldız Dağları’ndan doğarak İpsala’nın kuzeyinde Meriç Nehri ile birleşir.

Meriç Nehri ve Köprüsü Ergene Nehri ve Uzunköprü

Tunca Nehri

Görsel 31 Görsel 32 

Görsel 33 
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 İlimizdeki göller kapladığı alan açısından küçük olmasına rağmen doğal yaşam açısından 
vazgeçilmez ve korunması gereken alanları oluşturmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi Gala 
Gölü’dür. Enez İpsala sınırında yer alan Gala Gölü yaklaşık iki yüz kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. 
Pamuklu ve Sığırcı Gölleri ile Enez’de yer alan Dalyan, Işık, Tuz Gölü, Tuzla Gölleri Enez ilçemizin 
zengin bir doğaya sahip olmasını sağlamıştır. Edirne Merkez ilçenin kuzeyinde ise Gölbaba Gölü yer 
alır.

Gala Gölü 

Hazırlık Çalışması

Yükseltinin iklim ve bitki örtüsü üzerindeki etkilerini araştırınız.

Edirne’nin İklimi

 İlimizin Enez ve Saros Körfezi kıyılarında Akdeniz iklimi etkisini gösterirken iç kesimlere doğru 
gidildikçe yerini yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan karasal iklime bırakır. İlimizde 
önemli yükseltilerin bulunmaması zaman zaman kışları Akdeniz ikliminin ılıtıcı etkisinin de     
ulaşmasına neden olur. Bu açıdan Anadolu’da görülen karasal iklimden sıcaklık ve yağış açısından 
farklılıklar gösterir. Edirne’nin yıllık ortalama sıcaklığı 13,8°C, yıllık toplam yağış miktarı ortalaması ise         
582 mm’dir. En çok yağışı kış aylarında almaktadır. 

Görsel 34
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Akarsu ve Göllerimiz 

Edirne, akarsu ağı açısından zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bunlar içinde en önemlileri şunlardır:
Meriç Nehri: Bulgaristan’da doğarak Edirne Merkez ilçeden topraklarımıza giren Meriç Nehri, Türkiye 
Yunanistan sınırını çizerek Ege Denizi’ne dökülür.  En önemli kolları Arda, Tunca ve Ergene 
Nehirleri’dir.

Arda Nehri: Bulgaristan’dan doğup Yunanistan’a, oradan da ülkemiz topraklarına girerek Edirne Karaağaç semti 
yakınlarında Meriç Nehri ile birleşir.
Tunca Nehri: Bulgaristan’dan doğarak Edirne Merkez ilçede Meriç Nehri ile birleşir.
Ergene Nehri: Yıldız Dağları’ndan doğarak İpsala’nın kuzeyinde Meriç Nehri ile birleşir.

Meriç Nehri ve Köprüsü Ergene Nehri ve Uzunköprü

Tunca Nehri

Görsel 31 Görsel 32 

Görsel 33 
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 İlimizdeki göller kapladığı alan açısından küçük olmasına rağmen doğal yaşam açısından 
vazgeçilmez ve korunması gereken alanları oluşturmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi Gala 
Gölü’dür. Enez İpsala sınırında yer alan Gala Gölü yaklaşık iki yüz kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. 
Pamuklu ve Sığırcı Gölleri ile Enez’de yer alan Dalyan, Işık, Tuz Gölü, Tuzla Gölleri Enez ilçemizin 
zengin bir doğaya sahip olmasını sağlamıştır. Edirne Merkez ilçenin kuzeyinde ise Gölbaba Gölü yer 
alır.

Gala Gölü 

Hazırlık Çalışması

Yükseltinin iklim ve bitki örtüsü üzerindeki etkilerini araştırınız.

Edirne’nin İklimi

 İlimizin Enez ve Saros Körfezi kıyılarında Akdeniz iklimi etkisini gösterirken iç kesimlere doğru 
gidildikçe yerini yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan karasal iklime bırakır. İlimizde 
önemli yükseltilerin bulunmaması zaman zaman kışları Akdeniz ikliminin ılıtıcı etkisinin de     
ulaşmasına neden olur. Bu açıdan Anadolu’da görülen karasal iklimden sıcaklık ve yağış açısından 
farklılıklar gösterir. Edirne’nin yıllık ortalama sıcaklığı 13,8°C, yıllık toplam yağış miktarı ortalaması ise         
582 mm’dir. En çok yağışı kış aylarında almaktadır. 

Görsel 34
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Akarsu ve Göllerimiz 

Edirne, akarsu ağı açısından zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bunlar içinde en önemlileri şunlardır:
Meriç Nehri: Bulgaristan’da doğarak Edirne Merkez ilçeden topraklarımıza giren Meriç Nehri, Türkiye 
Yunanistan sınırını çizerek Ege Denizi’ne dökülür.  En önemli kolları Arda, Tunca ve Ergene 
Nehirleri’dir.

Arda Nehri: Bulgaristan’dan doğup Yunanistan’a, oradan da ülkemiz topraklarına girerek Edirne Karaağaç semti 
yakınlarında Meriç Nehri ile birleşir.
Tunca Nehri: Bulgaristan’dan doğarak Edirne Merkez ilçede Meriç Nehri ile birleşir.
Ergene Nehri: Yıldız Dağları’ndan doğarak İpsala’nın kuzeyinde Meriç Nehri ile birleşir.

Meriç Nehri ve Köprüsü Ergene Nehri ve Uzunköprü

Tunca Nehri

Görsel 31 Görsel 32 

Görsel 33 
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 İlimizdeki göller kapladığı alan açısından küçük olmasına rağmen doğal yaşam açısından 
vazgeçilmez ve korunması gereken alanları oluşturmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi Gala 
Gölü’dür. Enez İpsala sınırında yer alan Gala Gölü yaklaşık iki yüz kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. 
Pamuklu ve Sığırcı Gölleri ile Enez’de yer alan Dalyan, Işık, Tuz Gölü, Tuzla Gölleri Enez ilçemizin 
zengin bir doğaya sahip olmasını sağlamıştır. Edirne Merkez ilçenin kuzeyinde ise Gölbaba Gölü yer 
alır.

Gala Gölü 

Hazırlık Çalışması

Yükseltinin iklim ve bitki örtüsü üzerindeki etkilerini araştırınız.

Edirne’nin İklimi

 İlimizin Enez ve Saros Körfezi kıyılarında Akdeniz iklimi etkisini gösterirken iç kesimlere doğru 
gidildikçe yerini yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan karasal iklime bırakır. İlimizde 
önemli yükseltilerin bulunmaması zaman zaman kışları Akdeniz ikliminin ılıtıcı etkisinin de     
ulaşmasına neden olur. Bu açıdan Anadolu’da görülen karasal iklimden sıcaklık ve yağış açısından 
farklılıklar gösterir. Edirne’nin yıllık ortalama sıcaklığı 13,8°C, yıllık toplam yağış miktarı ortalaması ise         
582 mm’dir. En çok yağışı kış aylarında almaktadır. 

Görsel 34
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1- İlimizde en sıcak ay hangisidir?…………………………………………………….…….…….…

2- En çok yağış hangi ay alınmıştır?………………………………………………….…….…….…

3- Sıcaklıkla yağış arasında nasıl bir bağlantı gözlemliyorsunuz?……………………………

4- En az yağış hangi mevsimde düşmektedir?……………………….……………………….…

5- Aylık sıcaklık ortalaması en düşük kaç dereceyi göstermektedir?…………………………

mm °C

Etkinlik:  Gra�ğe bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bunları biliyor musunuz?

Edirne’de ölçülen günlük en hızlı rüzgâr 1970 yılında 104 km/sa olarak kaydedilmiştir.
Günlük en yüksek yağış miktarı 28.11.2018 tarihinde 128,5 mm olarak, 
en yüksek kar kalınlığı 01.02.1963 tarihinde 50 cm olarak ölçülmüştür.

Görsel 35 

44

 Edirne topraklarının büyük bir kısmı tarımsal amaçlarla kullanılırken sadece %17’si ormanlık 
alan olarak yer almaktadır. Zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Edirne’de; meşe, kızılçam, karaçam 
en çok görülen ağaç türlerindendir. Ormanlara, daha çok yükseltinin arttığı, tarım yapmaya elverişli 
olmayan alanlarda rastlanmaktadır. Keşan ve Lalapaşa orman açısından diğer ilçelerimize göre daha 
zengin durumdadır. Ormanların tahrip edildiği alanlar ise çalı ve bozkır bitki örtüsü ile kaplanmıştır.

 

 Bulunduğu bölgenin coğra� koşullarından dolayı sadece o bölgede yetişebilen, diğer alan-
larda yetişme şansı olmayan bitkilere ‘’endemik bitki’’ denir. Endemik bitkilerin büyük bir kısmının 
soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Edirne’de tespit edilen çok sayıda endemik bitki vardır. Bu 
bitkiler içinde yer alan Edirne sümbülü sadece Edirne il merkezinde bulunan Tavuk Ormanı, Keşan ve 
Pehlivanköy gibi çok dar alanlarda türünü devam ettirmeye çalışmaktadır. Şehit karan�li, Boğaz 
keteni, sultan papatyası, melez yemlik, Rumeli çançiçeği, kum incisi, su eğreltisi, göl kestanesi diğer 
endemik  ve koruma altındaki bitkilerimiz arasında yer alır. 

                                            Hazırlık Çalışması

‘’Bozkır’’ bitki örtüsünü araştırarak arkadaşlarınıza tanıtınız.

Edirne sümbülünün korunup yaygınlaşması için neler yapılabilir?

Bitki Örtüsü

Edirne’de en çok görülen ağaç cinsleri kızılçam, meşe ve karaçamdır.
Görsel 36 Görsel 37 Görsel 38 
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Akarsu ve Göllerimiz 

Edirne, akarsu ağı açısından zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bunlar içinde en önemlileri şunlardır:
Meriç Nehri: Bulgaristan’da doğarak Edirne Merkez ilçeden topraklarımıza giren Meriç Nehri, Türkiye 
Yunanistan sınırını çizerek Ege Denizi’ne dökülür.  En önemli kolları Arda, Tunca ve Ergene 
Nehirleri’dir.

Arda Nehri: Bulgaristan’dan doğup Yunanistan’a, oradan da ülkemiz topraklarına girerek Edirne Karaağaç semti 
yakınlarında Meriç Nehri ile birleşir.
Tunca Nehri: Bulgaristan’dan doğarak Edirne Merkez ilçede Meriç Nehri ile birleşir.
Ergene Nehri: Yıldız Dağları’ndan doğarak İpsala’nın kuzeyinde Meriç Nehri ile birleşir.

Meriç Nehri ve Köprüsü Ergene Nehri ve Uzunköprü

Tunca Nehri

Görsel 31 Görsel 32 

Görsel 33 
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 İlimizdeki göller kapladığı alan açısından küçük olmasına rağmen doğal yaşam açısından 
vazgeçilmez ve korunması gereken alanları oluşturmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi Gala 
Gölü’dür. Enez İpsala sınırında yer alan Gala Gölü yaklaşık iki yüz kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. 
Pamuklu ve Sığırcı Gölleri ile Enez’de yer alan Dalyan, Işık, Tuz Gölü, Tuzla Gölleri Enez ilçemizin 
zengin bir doğaya sahip olmasını sağlamıştır. Edirne Merkez ilçenin kuzeyinde ise Gölbaba Gölü yer 
alır.

Gala Gölü 

Hazırlık Çalışması

Yükseltinin iklim ve bitki örtüsü üzerindeki etkilerini araştırınız.

Edirne’nin İklimi

 İlimizin Enez ve Saros Körfezi kıyılarında Akdeniz iklimi etkisini gösterirken iç kesimlere doğru 
gidildikçe yerini yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan karasal iklime bırakır. İlimizde 
önemli yükseltilerin bulunmaması zaman zaman kışları Akdeniz ikliminin ılıtıcı etkisinin de     
ulaşmasına neden olur. Bu açıdan Anadolu’da görülen karasal iklimden sıcaklık ve yağış açısından 
farklılıklar gösterir. Edirne’nin yıllık ortalama sıcaklığı 13,8°C, yıllık toplam yağış miktarı ortalaması ise         
582 mm’dir. En çok yağışı kış aylarında almaktadır. 

Görsel 34
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Akarsu ve Göllerimiz 

Edirne, akarsu ağı açısından zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bunlar içinde en önemlileri şunlardır:
Meriç Nehri: Bulgaristan’da doğarak Edirne Merkez ilçeden topraklarımıza giren Meriç Nehri, Türkiye 
Yunanistan sınırını çizerek Ege Denizi’ne dökülür.  En önemli kolları Arda, Tunca ve Ergene 
Nehirleri’dir.

Arda Nehri: Bulgaristan’dan doğup Yunanistan’a, oradan da ülkemiz topraklarına girerek Edirne Karaağaç semti 
yakınlarında Meriç Nehri ile birleşir.
Tunca Nehri: Bulgaristan’dan doğarak Edirne Merkez ilçede Meriç Nehri ile birleşir.
Ergene Nehri: Yıldız Dağları’ndan doğarak İpsala’nın kuzeyinde Meriç Nehri ile birleşir.

Meriç Nehri ve Köprüsü Ergene Nehri ve Uzunköprü

Tunca Nehri

Görsel 31 Görsel 32 

Görsel 33 
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 İlimizdeki göller kapladığı alan açısından küçük olmasına rağmen doğal yaşam açısından 
vazgeçilmez ve korunması gereken alanları oluşturmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi Gala 
Gölü’dür. Enez İpsala sınırında yer alan Gala Gölü yaklaşık iki yüz kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. 
Pamuklu ve Sığırcı Gölleri ile Enez’de yer alan Dalyan, Işık, Tuz Gölü, Tuzla Gölleri Enez ilçemizin 
zengin bir doğaya sahip olmasını sağlamıştır. Edirne Merkez ilçenin kuzeyinde ise Gölbaba Gölü yer 
alır.

Gala Gölü 

Hazırlık Çalışması

Yükseltinin iklim ve bitki örtüsü üzerindeki etkilerini araştırınız.

Edirne’nin İklimi

 İlimizin Enez ve Saros Körfezi kıyılarında Akdeniz iklimi etkisini gösterirken iç kesimlere doğru 
gidildikçe yerini yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan karasal iklime bırakır. İlimizde 
önemli yükseltilerin bulunmaması zaman zaman kışları Akdeniz ikliminin ılıtıcı etkisinin de     
ulaşmasına neden olur. Bu açıdan Anadolu’da görülen karasal iklimden sıcaklık ve yağış açısından 
farklılıklar gösterir. Edirne’nin yıllık ortalama sıcaklığı 13,8°C, yıllık toplam yağış miktarı ortalaması ise         
582 mm’dir. En çok yağışı kış aylarında almaktadır. 

Görsel 34

43

1- İlimizde en sıcak ay hangisidir?…………………………………………………….…….…….…

2- En çok yağış hangi ay alınmıştır?………………………………………………….…….…….…

3- Sıcaklıkla yağış arasında nasıl bir bağlantı gözlemliyorsunuz?……………………………

4- En az yağış hangi mevsimde düşmektedir?……………………….……………………….…

5- Aylık sıcaklık ortalaması en düşük kaç dereceyi göstermektedir?…………………………

mm °C

Etkinlik:  Gra�ğe bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bunları biliyor musunuz?

Edirne’de ölçülen günlük en hızlı rüzgâr 1970 yılında 104 km/sa olarak kaydedilmiştir.
Günlük en yüksek yağış miktarı 28.11.2018 tarihinde 128,5 mm olarak, 
en yüksek kar kalınlığı 01.02.1963 tarihinde 50 cm olarak ölçülmüştür.

Görsel 35 

44

 Edirne topraklarının büyük bir kısmı tarımsal amaçlarla kullanılırken sadece %17’si ormanlık 
alan olarak yer almaktadır. Zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Edirne’de; meşe, kızılçam, karaçam 
en çok görülen ağaç türlerindendir. Ormanlara, daha çok yükseltinin arttığı, tarım yapmaya elverişli 
olmayan alanlarda rastlanmaktadır. Keşan ve Lalapaşa orman açısından diğer ilçelerimize göre daha 
zengin durumdadır. Ormanların tahrip edildiği alanlar ise çalı ve bozkır bitki örtüsü ile kaplanmıştır.

 

 Bulunduğu bölgenin coğra� koşullarından dolayı sadece o bölgede yetişebilen, diğer alan-
larda yetişme şansı olmayan bitkilere ‘’endemik bitki’’ denir. Endemik bitkilerin büyük bir kısmının 
soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Edirne’de tespit edilen çok sayıda endemik bitki vardır. Bu 
bitkiler içinde yer alan Edirne sümbülü sadece Edirne il merkezinde bulunan Tavuk Ormanı, Keşan ve 
Pehlivanköy gibi çok dar alanlarda türünü devam ettirmeye çalışmaktadır. Şehit karan�li, Boğaz 
keteni, sultan papatyası, melez yemlik, Rumeli çançiçeği, kum incisi, su eğreltisi, göl kestanesi diğer 
endemik  ve koruma altındaki bitkilerimiz arasında yer alır. 

                                            Hazırlık Çalışması

‘’Bozkır’’ bitki örtüsünü araştırarak arkadaşlarınıza tanıtınız.

Edirne sümbülünün korunup yaygınlaşması için neler yapılabilir?

Bitki Örtüsü

Edirne’de en çok görülen ağaç cinsleri kızılçam, meşe ve karaçamdır.
Görsel 36 Görsel 37 Görsel 38 



43

1- İlimizde en sıcak ay hangisidir?…………………………………………………….…….…….…

2- En çok yağış hangi ay alınmıştır?………………………………………………….…….…….…

3- Sıcaklıkla yağış arasında nasıl bir bağlantı gözlemliyorsunuz?……………………………

4- En az yağış hangi mevsimde düşmektedir?……………………….……………………….…

5- Aylık sıcaklık ortalaması en düşük kaç dereceyi göstermektedir?…………………………

mm °C

Etkinlik:  Gra�ğe bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bunları biliyor musunuz?

Edirne’de ölçülen günlük en hızlı rüzgâr 1970 yılında 104 km/sa olarak kaydedilmiştir.
Günlük en yüksek yağış miktarı 28.11.2018 tarihinde 128,5 mm olarak, 
en yüksek kar kalınlığı 01.02.1963 tarihinde 50 cm olarak ölçülmüştür.

Görsel 35 

44

 Edirne topraklarının büyük bir kısmı tarımsal amaçlarla kullanılırken sadece %17’si ormanlık 
alan olarak yer almaktadır. Zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Edirne’de; meşe, kızılçam, karaçam 
en çok görülen ağaç türlerindendir. Ormanlara, daha çok yükseltinin arttığı, tarım yapmaya elverişli 
olmayan alanlarda rastlanmaktadır. Keşan ve Lalapaşa orman açısından diğer ilçelerimize göre daha 
zengin durumdadır. Ormanların tahrip edildiği alanlar ise çalı ve bozkır bitki örtüsü ile kaplanmıştır.

 

 Bulunduğu bölgenin coğra� koşullarından dolayı sadece o bölgede yetişebilen, diğer alan-
larda yetişme şansı olmayan bitkilere ‘’endemik bitki’’ denir. Endemik bitkilerin büyük bir kısmının 
soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Edirne’de tespit edilen çok sayıda endemik bitki vardır. Bu 
bitkiler içinde yer alan Edirne sümbülü sadece Edirne il merkezinde bulunan Tavuk Ormanı, Keşan ve 
Pehlivanköy gibi çok dar alanlarda türünü devam ettirmeye çalışmaktadır. Şehit karan�li, Boğaz 
keteni, sultan papatyası, melez yemlik, Rumeli çançiçeği, kum incisi, su eğreltisi, göl kestanesi diğer 
endemik  ve koruma altındaki bitkilerimiz arasında yer alır. 

                                            Hazırlık Çalışması

‘’Bozkır’’ bitki örtüsünü araştırarak arkadaşlarınıza tanıtınız.

Edirne sümbülünün korunup yaygınlaşması için neler yapılabilir?

Bitki Örtüsü

Edirne’de en çok görülen ağaç cinsleri kızılçam, meşe ve karaçamdır.
Görsel 36 Görsel 37 Görsel 38 
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1- İlimizde en sıcak ay hangisidir?…………………………………………………….…….…….…

2- En çok yağış hangi ay alınmıştır?………………………………………………….…….…….…

3- Sıcaklıkla yağış arasında nasıl bir bağlantı gözlemliyorsunuz?……………………………

4- En az yağış hangi mevsimde düşmektedir?……………………….……………………….…

5- Aylık sıcaklık ortalaması en düşük kaç dereceyi göstermektedir?…………………………

mm °C

Etkinlik:  Gra�ğe bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bunları biliyor musunuz?

Edirne’de ölçülen günlük en hızlı rüzgâr 1970 yılında 104 km/sa olarak kaydedilmiştir.
Günlük en yüksek yağış miktarı 28.11.2018 tarihinde 128,5 mm olarak, 
en yüksek kar kalınlığı 01.02.1963 tarihinde 50 cm olarak ölçülmüştür.

Görsel 35 

44

 Edirne topraklarının büyük bir kısmı tarımsal amaçlarla kullanılırken sadece %17’si ormanlık 
alan olarak yer almaktadır. Zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Edirne’de; meşe, kızılçam, karaçam 
en çok görülen ağaç türlerindendir. Ormanlara, daha çok yükseltinin arttığı, tarım yapmaya elverişli 
olmayan alanlarda rastlanmaktadır. Keşan ve Lalapaşa orman açısından diğer ilçelerimize göre daha 
zengin durumdadır. Ormanların tahrip edildiği alanlar ise çalı ve bozkır bitki örtüsü ile kaplanmıştır.

 

 Bulunduğu bölgenin coğra� koşullarından dolayı sadece o bölgede yetişebilen, diğer alan-
larda yetişme şansı olmayan bitkilere ‘’endemik bitki’’ denir. Endemik bitkilerin büyük bir kısmının 
soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Edirne’de tespit edilen çok sayıda endemik bitki vardır. Bu 
bitkiler içinde yer alan Edirne sümbülü sadece Edirne il merkezinde bulunan Tavuk Ormanı, Keşan ve 
Pehlivanköy gibi çok dar alanlarda türünü devam ettirmeye çalışmaktadır. Şehit karan�li, Boğaz 
keteni, sultan papatyası, melez yemlik, Rumeli çançiçeği, kum incisi, su eğreltisi, göl kestanesi diğer 
endemik  ve koruma altındaki bitkilerimiz arasında yer alır. 

                                            Hazırlık Çalışması

‘’Bozkır’’ bitki örtüsünü araştırarak arkadaşlarınıza tanıtınız.

Edirne sümbülünün korunup yaygınlaşması için neler yapılabilir?

Bitki Örtüsü

Edirne’de en çok görülen ağaç cinsleri kızılçam, meşe ve karaçamdır.
Görsel 36 Görsel 37 Görsel 38 
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Melez Yemlik Boğaz Keteni Rumeli Çançiçeği

Edirne Sümbülü

Edirne’de Görebileceğimiz Endemik Bitkiler

Görsel 39 

Görsel 42 

Görsel 40 Görsel 41

46

Etkinlik: 

Öğrendiğiniz bilgilere göre aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1  R   N 1 
2    U 2 A   
3 3 P     
4 B   K  4 
5  U 5  A 
6  6 K    A  

 1- Kirliliği ile gündeme gelen Meriç Nehri’nin kolu
2- İlimizin en yüksek zirvesi
3- Çeltik tarımının yapıldığı, bulunduğu ilçeyle aynı adı taşıyan ovamız
4- Edirne’de ormanların yok edildiği alanlarda görülen bitki örtüsü
5- Bulgaristan’dan doğarak Edirne Merkez ilçede Meriç’le birleşen akarsuyumuz
6- Edirne’nin doğusunda yer alan ilimiz

Not: Bulmacada numaralı alanlara denk gelen har�eri aşağıya yerleştiriniz.

1 2 3 4 5 6 
      

 

Aşağıda yer alan cümlelerdeki bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

Bunları biliyor musunuz?

Sadece 49,4 hektarlık alan kaplayan Edirne 
Merkez ilçede yer alan Tavuk Ormanı’nda; 
60’tan fazla ağaç ve çalı türü, biri endemik 
20’den fazla soğanlı bitki yaşadığını, gri balıkçıl, 
küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı gibi onlarca 
kuşun üreme alanı olduğunu biliyor musunuz?

1- Gölbaba Gölü Edirne Merkez ilçede yer alır. (      )
2- Kazanova ve Tunca Ovası Edirne’nin önemli ovalarındandır. (      )
3- Endemik bitkiler yaygın olarak görülür. (      )
4- Enez ilçemizde Karadeniz iklimi görülür. (      )
5- En çok yağış kış mevsiminde düşer. (      )
6- Karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. (      )
7- Lalapaşa, ilimizin güneyinde yer alır. (      )

Görsel 43  



43

1- İlimizde en sıcak ay hangisidir?…………………………………………………….…….…….…

2- En çok yağış hangi ay alınmıştır?………………………………………………….…….…….…

3- Sıcaklıkla yağış arasında nasıl bir bağlantı gözlemliyorsunuz?……………………………

4- En az yağış hangi mevsimde düşmektedir?……………………….……………………….…

5- Aylık sıcaklık ortalaması en düşük kaç dereceyi göstermektedir?…………………………

mm °C

Etkinlik:  Gra�ğe bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bunları biliyor musunuz?

Edirne’de ölçülen günlük en hızlı rüzgâr 1970 yılında 104 km/sa olarak kaydedilmiştir.
Günlük en yüksek yağış miktarı 28.11.2018 tarihinde 128,5 mm olarak, 
en yüksek kar kalınlığı 01.02.1963 tarihinde 50 cm olarak ölçülmüştür.

Görsel 35 

44

 Edirne topraklarının büyük bir kısmı tarımsal amaçlarla kullanılırken sadece %17’si ormanlık 
alan olarak yer almaktadır. Zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Edirne’de; meşe, kızılçam, karaçam 
en çok görülen ağaç türlerindendir. Ormanlara, daha çok yükseltinin arttığı, tarım yapmaya elverişli 
olmayan alanlarda rastlanmaktadır. Keşan ve Lalapaşa orman açısından diğer ilçelerimize göre daha 
zengin durumdadır. Ormanların tahrip edildiği alanlar ise çalı ve bozkır bitki örtüsü ile kaplanmıştır.

 

 Bulunduğu bölgenin coğra� koşullarından dolayı sadece o bölgede yetişebilen, diğer alan-
larda yetişme şansı olmayan bitkilere ‘’endemik bitki’’ denir. Endemik bitkilerin büyük bir kısmının 
soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Edirne’de tespit edilen çok sayıda endemik bitki vardır. Bu 
bitkiler içinde yer alan Edirne sümbülü sadece Edirne il merkezinde bulunan Tavuk Ormanı, Keşan ve 
Pehlivanköy gibi çok dar alanlarda türünü devam ettirmeye çalışmaktadır. Şehit karan�li, Boğaz 
keteni, sultan papatyası, melez yemlik, Rumeli çançiçeği, kum incisi, su eğreltisi, göl kestanesi diğer 
endemik  ve koruma altındaki bitkilerimiz arasında yer alır. 

                                            Hazırlık Çalışması

‘’Bozkır’’ bitki örtüsünü araştırarak arkadaşlarınıza tanıtınız.

Edirne sümbülünün korunup yaygınlaşması için neler yapılabilir?

Bitki Örtüsü

Edirne’de en çok görülen ağaç cinsleri kızılçam, meşe ve karaçamdır.
Görsel 36 Görsel 37 Görsel 38 
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1- İlimizde en sıcak ay hangisidir?…………………………………………………….…….…….…

2- En çok yağış hangi ay alınmıştır?………………………………………………….…….…….…

3- Sıcaklıkla yağış arasında nasıl bir bağlantı gözlemliyorsunuz?……………………………

4- En az yağış hangi mevsimde düşmektedir?……………………….……………………….…

5- Aylık sıcaklık ortalaması en düşük kaç dereceyi göstermektedir?…………………………

mm °C

Etkinlik:  Gra�ğe bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Bunları biliyor musunuz?

Edirne’de ölçülen günlük en hızlı rüzgâr 1970 yılında 104 km/sa olarak kaydedilmiştir.
Günlük en yüksek yağış miktarı 28.11.2018 tarihinde 128,5 mm olarak, 
en yüksek kar kalınlığı 01.02.1963 tarihinde 50 cm olarak ölçülmüştür.

Görsel 35 

44

 Edirne topraklarının büyük bir kısmı tarımsal amaçlarla kullanılırken sadece %17’si ormanlık 
alan olarak yer almaktadır. Zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Edirne’de; meşe, kızılçam, karaçam 
en çok görülen ağaç türlerindendir. Ormanlara, daha çok yükseltinin arttığı, tarım yapmaya elverişli 
olmayan alanlarda rastlanmaktadır. Keşan ve Lalapaşa orman açısından diğer ilçelerimize göre daha 
zengin durumdadır. Ormanların tahrip edildiği alanlar ise çalı ve bozkır bitki örtüsü ile kaplanmıştır.

 

 Bulunduğu bölgenin coğra� koşullarından dolayı sadece o bölgede yetişebilen, diğer alan-
larda yetişme şansı olmayan bitkilere ‘’endemik bitki’’ denir. Endemik bitkilerin büyük bir kısmının 
soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Edirne’de tespit edilen çok sayıda endemik bitki vardır. Bu 
bitkiler içinde yer alan Edirne sümbülü sadece Edirne il merkezinde bulunan Tavuk Ormanı, Keşan ve 
Pehlivanköy gibi çok dar alanlarda türünü devam ettirmeye çalışmaktadır. Şehit karan�li, Boğaz 
keteni, sultan papatyası, melez yemlik, Rumeli çançiçeği, kum incisi, su eğreltisi, göl kestanesi diğer 
endemik  ve koruma altındaki bitkilerimiz arasında yer alır. 

                                            Hazırlık Çalışması

‘’Bozkır’’ bitki örtüsünü araştırarak arkadaşlarınıza tanıtınız.

Edirne sümbülünün korunup yaygınlaşması için neler yapılabilir?

Bitki Örtüsü

Edirne’de en çok görülen ağaç cinsleri kızılçam, meşe ve karaçamdır.
Görsel 36 Görsel 37 Görsel 38 

45

Melez Yemlik Boğaz Keteni Rumeli Çançiçeği

Edirne Sümbülü

Edirne’de Görebileceğimiz Endemik Bitkiler

Görsel 39 

Görsel 42 

Görsel 40 Görsel 41

46

Etkinlik: 

Öğrendiğiniz bilgilere göre aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1  R   N 1 
2    U 2 A   
3 3 P     
4 B   K  4 
5  U 5  A 
6  6 K    A  

 1- Kirliliği ile gündeme gelen Meriç Nehri’nin kolu
2- İlimizin en yüksek zirvesi
3- Çeltik tarımının yapıldığı, bulunduğu ilçeyle aynı adı taşıyan ovamız
4- Edirne’de ormanların yok edildiği alanlarda görülen bitki örtüsü
5- Bulgaristan’dan doğarak Edirne Merkez ilçede Meriç’le birleşen akarsuyumuz
6- Edirne’nin doğusunda yer alan ilimiz

Not: Bulmacada numaralı alanlara denk gelen har�eri aşağıya yerleştiriniz.

1 2 3 4 5 6 
      

 

Aşağıda yer alan cümlelerdeki bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

Bunları biliyor musunuz?

Sadece 49,4 hektarlık alan kaplayan Edirne 
Merkez ilçede yer alan Tavuk Ormanı’nda; 
60’tan fazla ağaç ve çalı türü, biri endemik 
20’den fazla soğanlı bitki yaşadığını, gri balıkçıl, 
küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı gibi onlarca 
kuşun üreme alanı olduğunu biliyor musunuz?

1- Gölbaba Gölü Edirne Merkez ilçede yer alır. (      )
2- Kazanova ve Tunca Ovası Edirne’nin önemli ovalarındandır. (      )
3- Endemik bitkiler yaygın olarak görülür. (      )
4- Enez ilçemizde Karadeniz iklimi görülür. (      )
5- En çok yağış kış mevsiminde düşer. (      )
6- Karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. (      )
7- Lalapaşa, ilimizin güneyinde yer alır. (      )

Görsel 43  



45

Melez Yemlik Boğaz Keteni Rumeli Çançiçeği

Edirne Sümbülü

Edirne’de Görebileceğimiz Endemik Bitkiler

Görsel 39 

Görsel 42 

Görsel 40 Görsel 41

46

Etkinlik: 

Öğrendiğiniz bilgilere göre aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1  R   N 1 
2    U 2 A   
3 3 P     
4 B   K  4 
5  U 5  A 
6  6 K    A  

 1- Kirliliği ile gündeme gelen Meriç Nehri’nin kolu
2- İlimizin en yüksek zirvesi
3- Çeltik tarımının yapıldığı, bulunduğu ilçeyle aynı adı taşıyan ovamız
4- Edirne’de ormanların yok edildiği alanlarda görülen bitki örtüsü
5- Bulgaristan’dan doğarak Edirne Merkez ilçede Meriç’le birleşen akarsuyumuz
6- Edirne’nin doğusunda yer alan ilimiz

Not: Bulmacada numaralı alanlara denk gelen har�eri aşağıya yerleştiriniz.

1 2 3 4 5 6 
      

 

Aşağıda yer alan cümlelerdeki bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

Bunları biliyor musunuz?

Sadece 49,4 hektarlık alan kaplayan Edirne 
Merkez ilçede yer alan Tavuk Ormanı’nda; 
60’tan fazla ağaç ve çalı türü, biri endemik 
20’den fazla soğanlı bitki yaşadığını, gri balıkçıl, 
küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı gibi onlarca 
kuşun üreme alanı olduğunu biliyor musunuz?

1- Gölbaba Gölü Edirne Merkez ilçede yer alır. (      )
2- Kazanova ve Tunca Ovası Edirne’nin önemli ovalarındandır. (      )
3- Endemik bitkiler yaygın olarak görülür. (      )
4- Enez ilçemizde Karadeniz iklimi görülür. (      )
5- En çok yağış kış mevsiminde düşer. (      )
6- Karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. (      )
7- Lalapaşa, ilimizin güneyinde yer alır. (      )

Görsel 43  

45

Melez Yemlik Boğaz Keteni Rumeli Çançiçeği

Edirne Sümbülü

Edirne’de Görebileceğimiz Endemik Bitkiler

Görsel 39 

Görsel 42 

Görsel 40 Görsel 41
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Etkinlik: 

Öğrendiğiniz bilgilere göre aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1  R   N 1 
2    U 2 A   
3 3 P     
4 B   K  4 
5  U 5  A 
6  6 K    A  

 1- Kirliliği ile gündeme gelen Meriç Nehri’nin kolu
2- İlimizin en yüksek zirvesi
3- Çeltik tarımının yapıldığı, bulunduğu ilçeyle aynı adı taşıyan ovamız
4- Edirne’de ormanların yok edildiği alanlarda görülen bitki örtüsü
5- Bulgaristan’dan doğarak Edirne Merkez ilçede Meriç’le birleşen akarsuyumuz
6- Edirne’nin doğusunda yer alan ilimiz

Not: Bulmacada numaralı alanlara denk gelen har�eri aşağıya yerleştiriniz.

1 2 3 4 5 6 
      

 

Aşağıda yer alan cümlelerdeki bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

Bunları biliyor musunuz?

Sadece 49,4 hektarlık alan kaplayan Edirne 
Merkez ilçede yer alan Tavuk Ormanı’nda; 
60’tan fazla ağaç ve çalı türü, biri endemik 
20’den fazla soğanlı bitki yaşadığını, gri balıkçıl, 
küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı gibi onlarca 
kuşun üreme alanı olduğunu biliyor musunuz?

1- Gölbaba Gölü Edirne Merkez ilçede yer alır. (      )
2- Kazanova ve Tunca Ovası Edirne’nin önemli ovalarındandır. (      )
3- Endemik bitkiler yaygın olarak görülür. (      )
4- Enez ilçemizde Karadeniz iklimi görülür. (      )
5- En çok yağış kış mevsiminde düşer. (      )
6- Karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. (      )
7- Lalapaşa, ilimizin güneyinde yer alır. (      )

Görsel 43  
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Edirne’nin Nüfus Yapısı

Aşağıdaki tabloya bakarak soruları yanıtlayınız.

  1- Nüfusu en az olan ilçemiz hangisidir? …………………..

  2- Kadın ve erkek sayısını karşılaştırınız.

  3- Nüfusu en fazla olan üç ilçemizi yazınız………………… 

LÇE ADI TOPLAM ERKEK KADIN 

ED RNE MERKEZ 180.327 90.608 89.719 

ENEZ 10.886 5.525 5.361 

HAVSA 18.947 9.534 9.413 

PSALA 27.498 14.404 13.094 

KE AN 84.442 43.496 40.946 

LALAPA A 6.680 3.561 3.119 

MER Ç 14.201 7.289 6.912 

UZUNKÖPRÜ 61.485 30.859 30.626 

SÜLO LU 7.062 4.114 2.948 

TOPLAM 411.528 209.390 202.138 

LÇE ADI TOPLAM ERKEK KADIN 
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HAVSA 18.947 9.534 9.413 

PSALA 27.498 14.404 13.094 

KE AN 84.442 43.496 40.946 

LALAPA A 6.680 3.561 3.119 

MER Ç 14.201 7.289 6.912 

UZUNKÖPRÜ 61.485 30.859 30.626 

SÜLO LU 7.062 4.114 2.948 

TOPLAM 411.528 209.390 202.138 

Tablo-1 2018 Yılı Edirne Nüfus Verileri 

 Tablo-1’i incelediğimizde, Edirne il nüfusunun %65‘inin Edirne Merkez ilçe, Keşan ve 
Uzunköprü ilçe merkezlerinde toplandığını görebiliriz. Sanayi ve hizmet sektörünün bu şehirlerde 
yoğunlaşması, ulaşımın rahat, eğitim ve sağlık kuruluşlarına erişimin kolay olması nüfusun buralarda  
yoğunlaşmasını sağlamıştır. Verimli tarımsal arazilere sahip Uzunköprü ve İpsala’da kırsal nüfus fazla 
iken, Yıldız Dağları’nın uzantılarının bulunduğu Lalapaşa’nın nüfusu oldukça azdır. 
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 Toplam nüfusun yaklaşık %51’i 
erkeklerden %49’u ise kadınlardan oluşmak-
tadır. 

Kadın%49
Erkek %51

İlimizde 2018 verilerine göre kadın ve erkek nüfusu

 Yaş gruplarına göre dağılıma 
baktığımızda, 0-14 yaş aralığında olanlar, 
Edirne nüfusunun %15’ini oluştururken, 
yetişkin nüfus dediğimiz 15-64 yaş aralığı      
% 71, 65 yaş üstü yaşlı nüfus ise %14’lük bir 
orana sahiptir. Ortalama ömür kadınlarda 80, 
erkeklerde ise 74 yıldır. 

15-64 Yaş

65 Üstü

0-14 Yaş

İlimizde yaş gruplarına göre nüfusun dağılışı(2018)

 Trakya’da yer alan üç ilde yaşayanların 
çalışma alanlarına baktığımızda yaklaşık    
%17’lik bir nüfusun tarım ve hayvancılık ile 
uğraştığını, %35’in sanayi sektöründe, %48’in 
ise hizmet sektöründe çalıştığını görmekte- 
yiz. (2018)

Sanayi

Hizmet

Tarım ve 
hayvancılık

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ de yaşayan nüfusun çalışma alanları 

Araştıralım

Yaşlı nüfus içinde kadın oranı neden daha fazladır? Kadınların erkeklerden 
daha uzun yaşıyor olmasının nedenleri nelerdir?

Bunları biliyor musunuz?

 Edirne, ülkemizde  doğum oranı en düşük üç il arasında yer almaktadır.

 Nüfus artış hızında 81 il içerisinde 68. sıradadır.
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Melez Yemlik Boğaz Keteni Rumeli Çançiçeği

Edirne Sümbülü

Edirne’de Görebileceğimiz Endemik Bitkiler

Görsel 39 

Görsel 42 

Görsel 40 Görsel 41
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Etkinlik: 

Öğrendiğiniz bilgilere göre aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1  R   N 1 
2    U 2 A   
3 3 P     
4 B   K  4 
5  U 5  A 
6  6 K    A  
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6- Edirne’nin doğusunda yer alan ilimiz

Not: Bulmacada numaralı alanlara denk gelen har�eri aşağıya yerleştiriniz.

1 2 3 4 5 6 
      

 

Aşağıda yer alan cümlelerdeki bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

Bunları biliyor musunuz?
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Merkez ilçede yer alan Tavuk Ormanı’nda; 
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küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı gibi onlarca 
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1- Gölbaba Gölü Edirne Merkez ilçede yer alır. (      )
2- Kazanova ve Tunca Ovası Edirne’nin önemli ovalarındandır. (      )
3- Endemik bitkiler yaygın olarak görülür. (      )
4- Enez ilçemizde Karadeniz iklimi görülür. (      )
5- En çok yağış kış mevsiminde düşer. (      )
6- Karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. (      )
7- Lalapaşa, ilimizin güneyinde yer alır. (      )

Görsel 43  
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Edirne’de Görebileceğimiz Endemik Bitkiler

Görsel 39 

Görsel 42 

Görsel 40 Görsel 41

46

Etkinlik: 

Öğrendiğiniz bilgilere göre aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
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Aşağıda yer alan cümlelerdeki bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

Bunları biliyor musunuz?

Sadece 49,4 hektarlık alan kaplayan Edirne 
Merkez ilçede yer alan Tavuk Ormanı’nda; 
60’tan fazla ağaç ve çalı türü, biri endemik 
20’den fazla soğanlı bitki yaşadığını, gri balıkçıl, 
küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı gibi onlarca 
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1- Gölbaba Gölü Edirne Merkez ilçede yer alır. (      )
2- Kazanova ve Tunca Ovası Edirne’nin önemli ovalarındandır. (      )
3- Endemik bitkiler yaygın olarak görülür. (      )
4- Enez ilçemizde Karadeniz iklimi görülür. (      )
5- En çok yağış kış mevsiminde düşer. (      )
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Edirne’nin Nüfus Yapısı

Aşağıdaki tabloya bakarak soruları yanıtlayınız.

  1- Nüfusu en az olan ilçemiz hangisidir? …………………..

  2- Kadın ve erkek sayısını karşılaştırınız.

  3- Nüfusu en fazla olan üç ilçemizi yazınız………………… 

LÇE ADI TOPLAM ERKEK KADIN 

ED RNE MERKEZ 180.327 90.608 89.719 

ENEZ 10.886 5.525 5.361 

HAVSA 18.947 9.534 9.413 

PSALA 27.498 14.404 13.094 

KE AN 84.442 43.496 40.946 

LALAPA A 6.680 3.561 3.119 

MER Ç 14.201 7.289 6.912 

UZUNKÖPRÜ 61.485 30.859 30.626 

SÜLO LU 7.062 4.114 2.948 

TOPLAM 411.528 209.390 202.138 
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Tablo-1 2018 Yılı Edirne Nüfus Verileri 

 Tablo-1’i incelediğimizde, Edirne il nüfusunun %65‘inin Edirne Merkez ilçe, Keşan ve 
Uzunköprü ilçe merkezlerinde toplandığını görebiliriz. Sanayi ve hizmet sektörünün bu şehirlerde 
yoğunlaşması, ulaşımın rahat, eğitim ve sağlık kuruluşlarına erişimin kolay olması nüfusun buralarda  
yoğunlaşmasını sağlamıştır. Verimli tarımsal arazilere sahip Uzunköprü ve İpsala’da kırsal nüfus fazla 
iken, Yıldız Dağları’nın uzantılarının bulunduğu Lalapaşa’nın nüfusu oldukça azdır. 
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 Toplam nüfusun yaklaşık %51’i 
erkeklerden %49’u ise kadınlardan oluşmak-
tadır. 

Kadın%49
Erkek %51

İlimizde 2018 verilerine göre kadın ve erkek nüfusu

 Yaş gruplarına göre dağılıma 
baktığımızda, 0-14 yaş aralığında olanlar, 
Edirne nüfusunun %15’ini oluştururken, 
yetişkin nüfus dediğimiz 15-64 yaş aralığı      
% 71, 65 yaş üstü yaşlı nüfus ise %14’lük bir 
orana sahiptir. Ortalama ömür kadınlarda 80, 
erkeklerde ise 74 yıldır. 

15-64 Yaş

65 Üstü

0-14 Yaş

İlimizde yaş gruplarına göre nüfusun dağılışı(2018)

 Trakya’da yer alan üç ilde yaşayanların 
çalışma alanlarına baktığımızda yaklaşık    
%17’lik bir nüfusun tarım ve hayvancılık ile 
uğraştığını, %35’in sanayi sektöründe, %48’in 
ise hizmet sektöründe çalıştığını görmekte- 
yiz. (2018)

Sanayi

Hizmet

Tarım ve 
hayvancılık

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ de yaşayan nüfusun çalışma alanları 

Araştıralım

Yaşlı nüfus içinde kadın oranı neden daha fazladır? Kadınların erkeklerden 
daha uzun yaşıyor olmasının nedenleri nelerdir?

Bunları biliyor musunuz?

 Edirne, ülkemizde  doğum oranı en düşük üç il arasında yer almaktadır.

 Nüfus artış hızında 81 il içerisinde 68. sıradadır.
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Edirne’nin Nüfus Yapısı

Aşağıdaki tabloya bakarak soruları yanıtlayınız.

  1- Nüfusu en az olan ilçemiz hangisidir? …………………..
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yoğunlaşmasını sağlamıştır. Verimli tarımsal arazilere sahip Uzunköprü ve İpsala’da kırsal nüfus fazla 
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Tarım ve 
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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ de yaşayan nüfusun çalışma alanları 

Araştıralım

Yaşlı nüfus içinde kadın oranı neden daha fazladır? Kadınların erkeklerden 
daha uzun yaşıyor olmasının nedenleri nelerdir?

Bunları biliyor musunuz?

 Edirne, ülkemizde  doğum oranı en düşük üç il arasında yer almaktadır.

 Nüfus artış hızında 81 il içerisinde 68. sıradadır.
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

İnsan Doğa Etkileşimi

 Hazırlık Çalışması

 Dışarı çıkarken kıyafet seçiminizde hava durumu etkili midir?

 Ekvatoral bölgede yaşayan biri ile yediğimiz yemekler aynı mıdır?

 Karadeniz yöresi halk oyunları ile Edirne halk oyunlarını karşılaştırınız?

 Coğrafya, doğayla insan arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Coğra� şartlar,      
Dünya’nın her yerinde insan faaliyetlerini, yeryüzüne dağılışlarını, beslenmelerini, giyinmelerini, 
meskenlerini, �ziki yapılarını ve karakterlerini etkiler.
 Karadeniz’in nemli havası orada yaşayan insanların burunlarının büyük ve kemerli olmasına 
neden olmuştur. Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yerleşimlerinde yaşayan insanların ise oksijen 
miktarı daha az olduğu için derin nefes almaları sonucunda  göğüs kafeslerinin genişlediği gözlem-
lenmiştir. Ülkemizdeki ünlü uzun mesafe koşucularının bu bölgeden çıkması tesadüf değildir.
 14. yy. da yaşamış ünlü bilim insanı İbni Haldun, ‘’Mukaddime’’ adlı eserinde sıcak bölgede 
yaşayan insanların rahat ve eğlenceye düşkün olduğunu, deniz kıyısında yaşayan insanların  sıcağın 
etkisiyle dağlarda yaşayanlara göre rahat, yavaş hareket ettiklerini yazar.
 Bir buçuk milyon kişi üzerinde yapılan anketler sonucunda ılıman iklimlerde yaşayan insan-
ların uyumlu, sosyal, insa�ı, dışa dönük ve yeni deneyimlere açık kişilik özelliklerine sahipken, uç    
noktalardaki iklim değerlerinin dalgalı ve dengesiz ruh durumları yarattığı ortaya çıkmıştır.
 Coğrafyanın şüphesiz müzik üzerinde de çok büyük etkileri olmuştur. Karadeniz türkülerinin 
Karadeniz’in havası ve denizi gibi hareketli olması, iklimin çok sert geçtiği Doğu Anadolu’da ağıtların 
ön plana çıkması ya da Ege’nin sıcak havasında ağır ama ihtişamlı Ege türküleri ve oyunlarıyla zeybek 
buna örnek verilebilir.

Edirne’de doğanın, ekonomik  faaliyetler üzerindeki etkisi nasıl olmuştur? Yazınız.
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Etkinlik

Tarihi Kaleiçi evlerinde yapı malzemesi olarak toprak ve ahşap kullanılmıştır. Nedenlerini açıklayınız.

Tarihi Kaleiçi Evi 

Geleneksel Edirne yemeklerini araştırarak, Edirne’de yetişen ürünlerle bağlantısını 
açıklayınız.
Antalya’da yaşayan biriyle, yaz ve kış döneminde giydiğiniz kıyafetler açısından 
fark var mı? Tartışınız.

Görsel 44 
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Edirne’nin Nüfus Yapısı

Aşağıdaki tabloya bakarak soruları yanıtlayınız.

  1- Nüfusu en az olan ilçemiz hangisidir? …………………..

  2- Kadın ve erkek sayısını karşılaştırınız.

  3- Nüfusu en fazla olan üç ilçemizi yazınız………………… 

LÇE ADI TOPLAM ERKEK KADIN 

ED RNE MERKEZ 180.327 90.608 89.719 

ENEZ 10.886 5.525 5.361 

HAVSA 18.947 9.534 9.413 

PSALA 27.498 14.404 13.094 

KE AN 84.442 43.496 40.946 

LALAPA A 6.680 3.561 3.119 

MER Ç 14.201 7.289 6.912 

UZUNKÖPRÜ 61.485 30.859 30.626 

SÜLO LU 7.062 4.114 2.948 

TOPLAM 411.528 209.390 202.138 
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MER Ç 14.201 7.289 6.912 

UZUNKÖPRÜ 61.485 30.859 30.626 

SÜLO LU 7.062 4.114 2.948 

TOPLAM 411.528 209.390 202.138 

Tablo-1 2018 Yılı Edirne Nüfus Verileri 

 Tablo-1’i incelediğimizde, Edirne il nüfusunun %65‘inin Edirne Merkez ilçe, Keşan ve 
Uzunköprü ilçe merkezlerinde toplandığını görebiliriz. Sanayi ve hizmet sektörünün bu şehirlerde 
yoğunlaşması, ulaşımın rahat, eğitim ve sağlık kuruluşlarına erişimin kolay olması nüfusun buralarda  
yoğunlaşmasını sağlamıştır. Verimli tarımsal arazilere sahip Uzunköprü ve İpsala’da kırsal nüfus fazla 
iken, Yıldız Dağları’nın uzantılarının bulunduğu Lalapaşa’nın nüfusu oldukça azdır. 
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 Toplam nüfusun yaklaşık %51’i 
erkeklerden %49’u ise kadınlardan oluşmak-
tadır. 

Kadın%49
Erkek %51

İlimizde 2018 verilerine göre kadın ve erkek nüfusu

 Yaş gruplarına göre dağılıma 
baktığımızda, 0-14 yaş aralığında olanlar, 
Edirne nüfusunun %15’ini oluştururken, 
yetişkin nüfus dediğimiz 15-64 yaş aralığı      
% 71, 65 yaş üstü yaşlı nüfus ise %14’lük bir 
orana sahiptir. Ortalama ömür kadınlarda 80, 
erkeklerde ise 74 yıldır. 

15-64 Yaş

65 Üstü

0-14 Yaş

İlimizde yaş gruplarına göre nüfusun dağılışı(2018)

 Trakya’da yer alan üç ilde yaşayanların 
çalışma alanlarına baktığımızda yaklaşık    
%17’lik bir nüfusun tarım ve hayvancılık ile 
uğraştığını, %35’in sanayi sektöründe, %48’in 
ise hizmet sektöründe çalıştığını görmekte- 
yiz. (2018)

Sanayi

Hizmet

Tarım ve 
hayvancılık

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ de yaşayan nüfusun çalışma alanları 

Araştıralım

Yaşlı nüfus içinde kadın oranı neden daha fazladır? Kadınların erkeklerden 
daha uzun yaşıyor olmasının nedenleri nelerdir?

Bunları biliyor musunuz?

 Edirne, ülkemizde  doğum oranı en düşük üç il arasında yer almaktadır.

 Nüfus artış hızında 81 il içerisinde 68. sıradadır.
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

İnsan Doğa Etkileşimi

 Hazırlık Çalışması

 Dışarı çıkarken kıyafet seçiminizde hava durumu etkili midir?

 Ekvatoral bölgede yaşayan biri ile yediğimiz yemekler aynı mıdır?

 Karadeniz yöresi halk oyunları ile Edirne halk oyunlarını karşılaştırınız?

 Coğrafya, doğayla insan arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Coğra� şartlar,      
Dünya’nın her yerinde insan faaliyetlerini, yeryüzüne dağılışlarını, beslenmelerini, giyinmelerini, 
meskenlerini, �ziki yapılarını ve karakterlerini etkiler.
 Karadeniz’in nemli havası orada yaşayan insanların burunlarının büyük ve kemerli olmasına 
neden olmuştur. Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yerleşimlerinde yaşayan insanların ise oksijen 
miktarı daha az olduğu için derin nefes almaları sonucunda  göğüs kafeslerinin genişlediği gözlem-
lenmiştir. Ülkemizdeki ünlü uzun mesafe koşucularının bu bölgeden çıkması tesadüf değildir.
 14. yy. da yaşamış ünlü bilim insanı İbni Haldun, ‘’Mukaddime’’ adlı eserinde sıcak bölgede 
yaşayan insanların rahat ve eğlenceye düşkün olduğunu, deniz kıyısında yaşayan insanların  sıcağın 
etkisiyle dağlarda yaşayanlara göre rahat, yavaş hareket ettiklerini yazar.
 Bir buçuk milyon kişi üzerinde yapılan anketler sonucunda ılıman iklimlerde yaşayan insan-
ların uyumlu, sosyal, insa�ı, dışa dönük ve yeni deneyimlere açık kişilik özelliklerine sahipken, uç    
noktalardaki iklim değerlerinin dalgalı ve dengesiz ruh durumları yarattığı ortaya çıkmıştır.
 Coğrafyanın şüphesiz müzik üzerinde de çok büyük etkileri olmuştur. Karadeniz türkülerinin 
Karadeniz’in havası ve denizi gibi hareketli olması, iklimin çok sert geçtiği Doğu Anadolu’da ağıtların 
ön plana çıkması ya da Ege’nin sıcak havasında ağır ama ihtişamlı Ege türküleri ve oyunlarıyla zeybek 
buna örnek verilebilir.

Edirne’de doğanın, ekonomik  faaliyetler üzerindeki etkisi nasıl olmuştur? Yazınız.
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Etkinlik

Tarihi Kaleiçi evlerinde yapı malzemesi olarak toprak ve ahşap kullanılmıştır. Nedenlerini açıklayınız.

Tarihi Kaleiçi Evi 

Geleneksel Edirne yemeklerini araştırarak, Edirne’de yetişen ürünlerle bağlantısını 
açıklayınız.
Antalya’da yaşayan biriyle, yaz ve kış döneminde giydiğiniz kıyafetler açısından 
fark var mı? Tartışınız.

Görsel 44 
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Doğal Afetler ve Edirne

Hazırlık Çalışması

Edirne’de hangi doğal afetin yaşanma riski daha fazladır?
……………………………………………………………………………………………………..

 İnsanlarda can ve mal kaybına neden olan ve 
insanların kontrolü dışında gerçekleşen doğa olaylarına 
‘’doğal afet’’ denir. 
 Ülkemizde en sık karşılaştığımız doğal afetler 
şunlardır: Deprem, sel, taşkın, çığ düşmesi, heyelan, 
kuraklık, erozyon, don, şiddetli fırtına, hortum ve orman 
yangınlarıdır. Orman yangınları doğal nedenlerle oluştuğu 
gibi büyük bir kısmı da insan etkisiyle ortaya çıkmak-
tadır.

Tunca Nehri’nde Taşkın

 Edirne’de en çok görülen doğal afetlerden biri de Meriç ve Tunca Nehirleri’nde meydana 
gelen taşkınlardır. Aşırı yağışlar sonrasında Meriç ve Tunca Nehirleri’nin akımlarının yükselmesi 
sonucu taşkınlar oluşabilmektedir. Tarımsal alanları sular altında bırakan bu olaylar zaman zaman can 
kayıplarına da neden olmaktadır. 
 Küresel ısınmanın etkisi ile şiddetli fırtınalar ve yağışlar günümüzde daha sık gerçekleşmeye 
başladı. Bundan sonraki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor. Bu durumda bizim 
yapacağımız en azından bundan sonraki dönemde doğayla barışık yaşamaya özen göstermek olmalı. 
Doğaya verdiğimiz zararlara son vererek yaralarını sarmasına yardımcı olmak belki de doğal afetleri 
önlemek için yapacağımız en yerinde önlem olur.

Etkinlik
İnsanların doğaya verdiği zararlara yakın çevrenizden örnekler vererek bunlara karşı çözüm 
önerileri geliştiriniz. 

      
      ……………………………………………………………………………………………………
 
      ……………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………

Neler Öğreneceğim?

Edirne’de yaşanabilecek doğal afetleri öğreneceğim.

Görsel 45 
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Etkinlik 
Ülkemizde hangi şehirler deprem riski yüksek alanda yer almaktadır? 
Ülke nüfusunun deprem kuşağında toplanmasının nedenlerini tartışınız.

 AFAD 2018 Türkiye Deprem Riski Haritası

Edirne deprem riski haritasına bakarak     
aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Bulunduğunuz ilçe hangi deprem           
derecesinde yer alıyor? ………………………..
2- Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ilçelerimizde 
deprem yaşanabilir mi?………………………..
3- Deprem riskini göz önüne alarak ne tür 
önlemler alabilirsiniz? …………………………

Görsel 46 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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 Ekvatoral bölgede yaşayan biri ile yediğimiz yemekler aynı mıdır?

 Karadeniz yöresi halk oyunları ile Edirne halk oyunlarını karşılaştırınız?

 Coğrafya, doğayla insan arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Coğra� şartlar,      
Dünya’nın her yerinde insan faaliyetlerini, yeryüzüne dağılışlarını, beslenmelerini, giyinmelerini, 
meskenlerini, �ziki yapılarını ve karakterlerini etkiler.
 Karadeniz’in nemli havası orada yaşayan insanların burunlarının büyük ve kemerli olmasına 
neden olmuştur. Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yerleşimlerinde yaşayan insanların ise oksijen 
miktarı daha az olduğu için derin nefes almaları sonucunda  göğüs kafeslerinin genişlediği gözlem-
lenmiştir. Ülkemizdeki ünlü uzun mesafe koşucularının bu bölgeden çıkması tesadüf değildir.
 14. yy. da yaşamış ünlü bilim insanı İbni Haldun, ‘’Mukaddime’’ adlı eserinde sıcak bölgede 
yaşayan insanların rahat ve eğlenceye düşkün olduğunu, deniz kıyısında yaşayan insanların  sıcağın 
etkisiyle dağlarda yaşayanlara göre rahat, yavaş hareket ettiklerini yazar.
 Bir buçuk milyon kişi üzerinde yapılan anketler sonucunda ılıman iklimlerde yaşayan insan-
ların uyumlu, sosyal, insa�ı, dışa dönük ve yeni deneyimlere açık kişilik özelliklerine sahipken, uç    
noktalardaki iklim değerlerinin dalgalı ve dengesiz ruh durumları yarattığı ortaya çıkmıştır.
 Coğrafyanın şüphesiz müzik üzerinde de çok büyük etkileri olmuştur. Karadeniz türkülerinin 
Karadeniz’in havası ve denizi gibi hareketli olması, iklimin çok sert geçtiği Doğu Anadolu’da ağıtların 
ön plana çıkması ya da Ege’nin sıcak havasında ağır ama ihtişamlı Ege türküleri ve oyunlarıyla zeybek 
buna örnek verilebilir.

Edirne’de doğanın, ekonomik  faaliyetler üzerindeki etkisi nasıl olmuştur? Yazınız.

50

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Etkinlik

Tarihi Kaleiçi evlerinde yapı malzemesi olarak toprak ve ahşap kullanılmıştır. Nedenlerini açıklayınız.

Tarihi Kaleiçi Evi 

Geleneksel Edirne yemeklerini araştırarak, Edirne’de yetişen ürünlerle bağlantısını 
açıklayınız.
Antalya’da yaşayan biriyle, yaz ve kış döneminde giydiğiniz kıyafetler açısından 
fark var mı? Tartışınız.

Görsel 44 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

İnsan Doğa Etkileşimi

 Hazırlık Çalışması

 Dışarı çıkarken kıyafet seçiminizde hava durumu etkili midir?

 Ekvatoral bölgede yaşayan biri ile yediğimiz yemekler aynı mıdır?

 Karadeniz yöresi halk oyunları ile Edirne halk oyunlarını karşılaştırınız?

 Coğrafya, doğayla insan arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Coğra� şartlar,      
Dünya’nın her yerinde insan faaliyetlerini, yeryüzüne dağılışlarını, beslenmelerini, giyinmelerini, 
meskenlerini, �ziki yapılarını ve karakterlerini etkiler.
 Karadeniz’in nemli havası orada yaşayan insanların burunlarının büyük ve kemerli olmasına 
neden olmuştur. Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yerleşimlerinde yaşayan insanların ise oksijen 
miktarı daha az olduğu için derin nefes almaları sonucunda  göğüs kafeslerinin genişlediği gözlem-
lenmiştir. Ülkemizdeki ünlü uzun mesafe koşucularının bu bölgeden çıkması tesadüf değildir.
 14. yy. da yaşamış ünlü bilim insanı İbni Haldun, ‘’Mukaddime’’ adlı eserinde sıcak bölgede 
yaşayan insanların rahat ve eğlenceye düşkün olduğunu, deniz kıyısında yaşayan insanların  sıcağın 
etkisiyle dağlarda yaşayanlara göre rahat, yavaş hareket ettiklerini yazar.
 Bir buçuk milyon kişi üzerinde yapılan anketler sonucunda ılıman iklimlerde yaşayan insan-
ların uyumlu, sosyal, insa�ı, dışa dönük ve yeni deneyimlere açık kişilik özelliklerine sahipken, uç    
noktalardaki iklim değerlerinin dalgalı ve dengesiz ruh durumları yarattığı ortaya çıkmıştır.
 Coğrafyanın şüphesiz müzik üzerinde de çok büyük etkileri olmuştur. Karadeniz türkülerinin 
Karadeniz’in havası ve denizi gibi hareketli olması, iklimin çok sert geçtiği Doğu Anadolu’da ağıtların 
ön plana çıkması ya da Ege’nin sıcak havasında ağır ama ihtişamlı Ege türküleri ve oyunlarıyla zeybek 
buna örnek verilebilir.

Edirne’de doğanın, ekonomik  faaliyetler üzerindeki etkisi nasıl olmuştur? Yazınız.

50

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Etkinlik

Tarihi Kaleiçi evlerinde yapı malzemesi olarak toprak ve ahşap kullanılmıştır. Nedenlerini açıklayınız.

Tarihi Kaleiçi Evi 

Geleneksel Edirne yemeklerini araştırarak, Edirne’de yetişen ürünlerle bağlantısını 
açıklayınız.
Antalya’da yaşayan biriyle, yaz ve kış döneminde giydiğiniz kıyafetler açısından 
fark var mı? Tartışınız.

Görsel 44 
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Doğal Afetler ve Edirne

Hazırlık Çalışması

Edirne’de hangi doğal afetin yaşanma riski daha fazladır?
……………………………………………………………………………………………………..

 İnsanlarda can ve mal kaybına neden olan ve 
insanların kontrolü dışında gerçekleşen doğa olaylarına 
‘’doğal afet’’ denir. 
 Ülkemizde en sık karşılaştığımız doğal afetler 
şunlardır: Deprem, sel, taşkın, çığ düşmesi, heyelan, 
kuraklık, erozyon, don, şiddetli fırtına, hortum ve orman 
yangınlarıdır. Orman yangınları doğal nedenlerle oluştuğu 
gibi büyük bir kısmı da insan etkisiyle ortaya çıkmak-
tadır.

Tunca Nehri’nde Taşkın

 Edirne’de en çok görülen doğal afetlerden biri de Meriç ve Tunca Nehirleri’nde meydana 
gelen taşkınlardır. Aşırı yağışlar sonrasında Meriç ve Tunca Nehirleri’nin akımlarının yükselmesi 
sonucu taşkınlar oluşabilmektedir. Tarımsal alanları sular altında bırakan bu olaylar zaman zaman can 
kayıplarına da neden olmaktadır. 
 Küresel ısınmanın etkisi ile şiddetli fırtınalar ve yağışlar günümüzde daha sık gerçekleşmeye 
başladı. Bundan sonraki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor. Bu durumda bizim 
yapacağımız en azından bundan sonraki dönemde doğayla barışık yaşamaya özen göstermek olmalı. 
Doğaya verdiğimiz zararlara son vererek yaralarını sarmasına yardımcı olmak belki de doğal afetleri 
önlemek için yapacağımız en yerinde önlem olur.

Etkinlik
İnsanların doğaya verdiği zararlara yakın çevrenizden örnekler vererek bunlara karşı çözüm 
önerileri geliştiriniz. 

      
      ……………………………………………………………………………………………………
 
      ……………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………

Neler Öğreneceğim?

Edirne’de yaşanabilecek doğal afetleri öğreneceğim.

Görsel 45 

52

Etkinlik 
Ülkemizde hangi şehirler deprem riski yüksek alanda yer almaktadır? 
Ülke nüfusunun deprem kuşağında toplanmasının nedenlerini tartışınız.

 AFAD 2018 Türkiye Deprem Riski Haritası

Edirne deprem riski haritasına bakarak     
aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Bulunduğunuz ilçe hangi deprem           
derecesinde yer alıyor? ………………………..
2- Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ilçelerimizde 
deprem yaşanabilir mi?………………………..
3- Deprem riskini göz önüne alarak ne tür 
önlemler alabilirsiniz? …………………………

Görsel 46 

Görsel 47 
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Doğal Afetler ve Edirne

Hazırlık Çalışması

Edirne’de hangi doğal afetin yaşanma riski daha fazladır?
……………………………………………………………………………………………………..

 İnsanlarda can ve mal kaybına neden olan ve 
insanların kontrolü dışında gerçekleşen doğa olaylarına 
‘’doğal afet’’ denir. 
 Ülkemizde en sık karşılaştığımız doğal afetler 
şunlardır: Deprem, sel, taşkın, çığ düşmesi, heyelan, 
kuraklık, erozyon, don, şiddetli fırtına, hortum ve orman 
yangınlarıdır. Orman yangınları doğal nedenlerle oluştuğu 
gibi büyük bir kısmı da insan etkisiyle ortaya çıkmak-
tadır.

Tunca Nehri’nde Taşkın

 Edirne’de en çok görülen doğal afetlerden biri de Meriç ve Tunca Nehirleri’nde meydana 
gelen taşkınlardır. Aşırı yağışlar sonrasında Meriç ve Tunca Nehirleri’nin akımlarının yükselmesi 
sonucu taşkınlar oluşabilmektedir. Tarımsal alanları sular altında bırakan bu olaylar zaman zaman can 
kayıplarına da neden olmaktadır. 
 Küresel ısınmanın etkisi ile şiddetli fırtınalar ve yağışlar günümüzde daha sık gerçekleşmeye 
başladı. Bundan sonraki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor. Bu durumda bizim 
yapacağımız en azından bundan sonraki dönemde doğayla barışık yaşamaya özen göstermek olmalı. 
Doğaya verdiğimiz zararlara son vererek yaralarını sarmasına yardımcı olmak belki de doğal afetleri 
önlemek için yapacağımız en yerinde önlem olur.

Etkinlik
İnsanların doğaya verdiği zararlara yakın çevrenizden örnekler vererek bunlara karşı çözüm 
önerileri geliştiriniz. 

      
      ……………………………………………………………………………………………………
 
      ……………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………

Neler Öğreneceğim?

Edirne’de yaşanabilecek doğal afetleri öğreneceğim.
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Etkinlik 
Ülkemizde hangi şehirler deprem riski yüksek alanda yer almaktadır? 
Ülke nüfusunun deprem kuşağında toplanmasının nedenlerini tartışınız.

 AFAD 2018 Türkiye Deprem Riski Haritası

Edirne deprem riski haritasına bakarak     
aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Bulunduğunuz ilçe hangi deprem           
derecesinde yer alıyor? ………………………..
2- Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ilçelerimizde 
deprem yaşanabilir mi?………………………..
3- Deprem riskini göz önüne alarak ne tür 
önlemler alabilirsiniz? …………………………

Görsel 46 

Görsel 47 
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Doğal Afetler ve Edirne

Hazırlık Çalışması

Edirne’de hangi doğal afetin yaşanma riski daha fazladır?
……………………………………………………………………………………………………..

 İnsanlarda can ve mal kaybına neden olan ve 
insanların kontrolü dışında gerçekleşen doğa olaylarına 
‘’doğal afet’’ denir. 
 Ülkemizde en sık karşılaştığımız doğal afetler 
şunlardır: Deprem, sel, taşkın, çığ düşmesi, heyelan, 
kuraklık, erozyon, don, şiddetli fırtına, hortum ve orman 
yangınlarıdır. Orman yangınları doğal nedenlerle oluştuğu 
gibi büyük bir kısmı da insan etkisiyle ortaya çıkmak-
tadır.

Tunca Nehri’nde Taşkın

 Edirne’de en çok görülen doğal afetlerden biri de Meriç ve Tunca Nehirleri’nde meydana 
gelen taşkınlardır. Aşırı yağışlar sonrasında Meriç ve Tunca Nehirleri’nin akımlarının yükselmesi 
sonucu taşkınlar oluşabilmektedir. Tarımsal alanları sular altında bırakan bu olaylar zaman zaman can 
kayıplarına da neden olmaktadır. 
 Küresel ısınmanın etkisi ile şiddetli fırtınalar ve yağışlar günümüzde daha sık gerçekleşmeye 
başladı. Bundan sonraki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor. Bu durumda bizim 
yapacağımız en azından bundan sonraki dönemde doğayla barışık yaşamaya özen göstermek olmalı. 
Doğaya verdiğimiz zararlara son vererek yaralarını sarmasına yardımcı olmak belki de doğal afetleri 
önlemek için yapacağımız en yerinde önlem olur.

Etkinlik
İnsanların doğaya verdiği zararlara yakın çevrenizden örnekler vererek bunlara karşı çözüm 
önerileri geliştiriniz. 

      
      ……………………………………………………………………………………………………
 
      ……………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………

Neler Öğreneceğim?

Edirne’de yaşanabilecek doğal afetleri öğreneceğim.

Görsel 45 
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Etkinlik 
Ülkemizde hangi şehirler deprem riski yüksek alanda yer almaktadır? 
Ülke nüfusunun deprem kuşağında toplanmasının nedenlerini tartışınız.

 AFAD 2018 Türkiye Deprem Riski Haritası

Edirne deprem riski haritasına bakarak     
aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Bulunduğunuz ilçe hangi deprem           
derecesinde yer alıyor? ………………………..
2- Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ilçelerimizde 
deprem yaşanabilir mi?………………………..
3- Deprem riskini göz önüne alarak ne tür 
önlemler alabilirsiniz? …………………………

Görsel 46 

Görsel 47 
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EDİRNE’NİN TARİHTEKİ VE BUGÜNKÜ YÖNETİM 
KONUMU İLE İLİN, İLÇE VE BELDELERİ 

Avrupa’ya Açılan Kapı Edirne 

 Edirne 1361 yılında I. Murat zamanında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Bizans 
egemenliğinden alınmıştır. Edirne, Osmanlı yönetimine geçince başkent, Bursa’dan Edirne’ye 
taşınmış ve Osmanlıların yeni başkenti Edirne olmuştur.1453 yılında İstanbul’un fethine kadar 92 
yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan kent, daha sonraki yıllarda Rumeli Beyler-
beyliği’ne bağlı bir vilayet olarak kalmıştır. Başkent olduğu dönemde Edirne bizzat Osmanlı Devle-
ti’nin Avrupa’ya yapılan seferlerinin merkezi olmuş, Batı’ya yapılan birçok sefer ve İstanbul’un fethi  
Edirne’ de planlanıp hayata geçirilmiştir. Sultan I. Murat döneminde şimdi Selimiye Camisi’nin de 
bulunduğu alanda bir saray yapıldı. Sultan Yıldırım Bayezid zamanında saray büyütüldü. 

 Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşat-
ma hareketini buradan yürüttü. Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Ankara 
Savaşı yenilgisi ile başlayan Fetret 
Devri’nde Edirne, şehzadeler arasında 
yaşanan taht kavgalarına sahne olmuştur. 
Fiziki gelişim açısından Sultan II. Murat 
dönemi, Edirne için en verimli yıllar olarak 
kabul edilir. Onun zamanında kent, hızla 
gelişti. 1424 - 1439 yılları arasında Edirne, 
çeşitli yabancı elçi, heyet ve hükümdarlar 
tarafından ziyaret edildi. Tunca Nehri boy-
larında ikinci sarayın yapımı da bu 
dönemde başladı. 

Neler Öğreneceğim?
Yaşadığı ilin dünden bugüne yapısı, ilin tarihteki ve bugünkü yönetim konumu ile ilin, 
ilçeleri öğrenilecek.
  Bunları biliyor musunuz?

Edirne, Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan önceki başkentidir.

Sarayiçi’nde Cem Sultan’ın doğduğu Cihannüma Kasrı

 Sultan II.Murat, Edirne'yi aynı zamanda bir askeri üs olarak değerlendirmiş ve çeşitli sefer-
leri buradan yönetmekle kentin ün kazanmasını sağlamıştır. 
 Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi ve İstanbul'un fethi için planlarını burada 
oluşturdu. 

Görsel 48 
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Etkinlik: Aşağıda yer alan cümleleri uygun kavram veya kelimelerle eşleştiriniz.

 Edirne,17. yy'da  350 bin nüfusu ile İstan-
bul, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'nın 
dördüncü büyük kentiydi. 17. yüzyılda hanedan 
mensupları Edirne’yi çoğu zaman sürekli ikamet 
yeri olarak kullandılar. Edirne, adeta ikinci 
payitaht özelliği kazandı. İstanbul'un saray 
çekişmelerinden bunalan padişahlar Edirne'ye 
sığındı. Ancak özellikle Sultan IV. Mehmet döne-
minde Edirne gerçek anlamda bir siyasi merkez 
olarak İstanbul'a rağmen ağırlık kazandı. 
Padişah, vaktinin çoğunu Edirne'de geçirir ve 
elçileri de burada kabul ederdi 19. ve 20. yy'da 

uğradığı işgaller, kentin sosyal ve ekonomik dengelerini etkiledi. İşgallerden etkilenen Edirne halkının 
büyük bir kısmı Anadolu içlerine göç etmek zorunda kaldı. 
 24 Temmuz 1923'teki Lozan Antlaşması'yla Edirne Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan ve 
Bulgaristan sınırı boyunca uzanan, bağrında pek çok Türk anıtını taşıyan bir sınır kenti haline geldi. 
Edirne, ülkemizin Avrupa'ya kara ve demir yolu ile bağlantısını sağlayan 5 sınır kapısına sahiptir. Bu 
kapılardan üç tanesi Edirne’nin ilçelerinde iki tanesi Edirne Merkez ilçesinde yer almaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Bursa’dan 
sonraki başkenti

Osmanlı Devleti’nde şehzadeler 
arasında taht kavgalarının 
yaşandığı dönem

Edirne’yi alan Osmanlı padişahı

Edirne’de yer alan sınır kapısı sayısı

Edirne’nin sınır komşusu olduğu 
ülkeler

Bulgaristan

Edirne

Beş

I. Murat

Yunanistan

Fetret Devri

17. yy’da Edirne Vilayeti Sınırları

Edirne Vilayeti

Görsel 49 
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Doğal Afetler ve Edirne

Hazırlık Çalışması

Edirne’de hangi doğal afetin yaşanma riski daha fazladır?
……………………………………………………………………………………………………..

 İnsanlarda can ve mal kaybına neden olan ve 
insanların kontrolü dışında gerçekleşen doğa olaylarına 
‘’doğal afet’’ denir. 
 Ülkemizde en sık karşılaştığımız doğal afetler 
şunlardır: Deprem, sel, taşkın, çığ düşmesi, heyelan, 
kuraklık, erozyon, don, şiddetli fırtına, hortum ve orman 
yangınlarıdır. Orman yangınları doğal nedenlerle oluştuğu 
gibi büyük bir kısmı da insan etkisiyle ortaya çıkmak-
tadır.

Tunca Nehri’nde Taşkın

 Edirne’de en çok görülen doğal afetlerden biri de Meriç ve Tunca Nehirleri’nde meydana 
gelen taşkınlardır. Aşırı yağışlar sonrasında Meriç ve Tunca Nehirleri’nin akımlarının yükselmesi 
sonucu taşkınlar oluşabilmektedir. Tarımsal alanları sular altında bırakan bu olaylar zaman zaman can 
kayıplarına da neden olmaktadır. 
 Küresel ısınmanın etkisi ile şiddetli fırtınalar ve yağışlar günümüzde daha sık gerçekleşmeye 
başladı. Bundan sonraki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor. Bu durumda bizim 
yapacağımız en azından bundan sonraki dönemde doğayla barışık yaşamaya özen göstermek olmalı. 
Doğaya verdiğimiz zararlara son vererek yaralarını sarmasına yardımcı olmak belki de doğal afetleri 
önlemek için yapacağımız en yerinde önlem olur.

Etkinlik
İnsanların doğaya verdiği zararlara yakın çevrenizden örnekler vererek bunlara karşı çözüm 
önerileri geliştiriniz. 

      
      ……………………………………………………………………………………………………
 
      ……………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………

Neler Öğreneceğim?

Edirne’de yaşanabilecek doğal afetleri öğreneceğim.
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Etkinlik 
Ülkemizde hangi şehirler deprem riski yüksek alanda yer almaktadır? 
Ülke nüfusunun deprem kuşağında toplanmasının nedenlerini tartışınız.

 AFAD 2018 Türkiye Deprem Riski Haritası

Edirne deprem riski haritasına bakarak     
aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Bulunduğunuz ilçe hangi deprem           
derecesinde yer alıyor? ………………………..
2- Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ilçelerimizde 
deprem yaşanabilir mi?………………………..
3- Deprem riskini göz önüne alarak ne tür 
önlemler alabilirsiniz? …………………………

Görsel 46 
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Doğal Afetler ve Edirne

Hazırlık Çalışması

Edirne’de hangi doğal afetin yaşanma riski daha fazladır?
……………………………………………………………………………………………………..

 İnsanlarda can ve mal kaybına neden olan ve 
insanların kontrolü dışında gerçekleşen doğa olaylarına 
‘’doğal afet’’ denir. 
 Ülkemizde en sık karşılaştığımız doğal afetler 
şunlardır: Deprem, sel, taşkın, çığ düşmesi, heyelan, 
kuraklık, erozyon, don, şiddetli fırtına, hortum ve orman 
yangınlarıdır. Orman yangınları doğal nedenlerle oluştuğu 
gibi büyük bir kısmı da insan etkisiyle ortaya çıkmak-
tadır.

Tunca Nehri’nde Taşkın

 Edirne’de en çok görülen doğal afetlerden biri de Meriç ve Tunca Nehirleri’nde meydana 
gelen taşkınlardır. Aşırı yağışlar sonrasında Meriç ve Tunca Nehirleri’nin akımlarının yükselmesi 
sonucu taşkınlar oluşabilmektedir. Tarımsal alanları sular altında bırakan bu olaylar zaman zaman can 
kayıplarına da neden olmaktadır. 
 Küresel ısınmanın etkisi ile şiddetli fırtınalar ve yağışlar günümüzde daha sık gerçekleşmeye 
başladı. Bundan sonraki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor. Bu durumda bizim 
yapacağımız en azından bundan sonraki dönemde doğayla barışık yaşamaya özen göstermek olmalı. 
Doğaya verdiğimiz zararlara son vererek yaralarını sarmasına yardımcı olmak belki de doğal afetleri 
önlemek için yapacağımız en yerinde önlem olur.

Etkinlik
İnsanların doğaya verdiği zararlara yakın çevrenizden örnekler vererek bunlara karşı çözüm 
önerileri geliştiriniz. 

      
      ……………………………………………………………………………………………………
 
      ……………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………

Neler Öğreneceğim?

Edirne’de yaşanabilecek doğal afetleri öğreneceğim.
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Etkinlik 
Ülkemizde hangi şehirler deprem riski yüksek alanda yer almaktadır? 
Ülke nüfusunun deprem kuşağında toplanmasının nedenlerini tartışınız.

 AFAD 2018 Türkiye Deprem Riski Haritası

Edirne deprem riski haritasına bakarak     
aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Bulunduğunuz ilçe hangi deprem           
derecesinde yer alıyor? ………………………..
2- Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ilçelerimizde 
deprem yaşanabilir mi?………………………..
3- Deprem riskini göz önüne alarak ne tür 
önlemler alabilirsiniz? …………………………

Görsel 46 
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EDİRNE’NİN TARİHTEKİ VE BUGÜNKÜ YÖNETİM 
KONUMU İLE İLİN, İLÇE VE BELDELERİ 

Avrupa’ya Açılan Kapı Edirne 

 Edirne 1361 yılında I. Murat zamanında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Bizans 
egemenliğinden alınmıştır. Edirne, Osmanlı yönetimine geçince başkent, Bursa’dan Edirne’ye 
taşınmış ve Osmanlıların yeni başkenti Edirne olmuştur.1453 yılında İstanbul’un fethine kadar 92 
yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan kent, daha sonraki yıllarda Rumeli Beyler-
beyliği’ne bağlı bir vilayet olarak kalmıştır. Başkent olduğu dönemde Edirne bizzat Osmanlı Devle-
ti’nin Avrupa’ya yapılan seferlerinin merkezi olmuş, Batı’ya yapılan birçok sefer ve İstanbul’un fethi  
Edirne’ de planlanıp hayata geçirilmiştir. Sultan I. Murat döneminde şimdi Selimiye Camisi’nin de 
bulunduğu alanda bir saray yapıldı. Sultan Yıldırım Bayezid zamanında saray büyütüldü. 

 Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşat-
ma hareketini buradan yürüttü. Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Ankara 
Savaşı yenilgisi ile başlayan Fetret 
Devri’nde Edirne, şehzadeler arasında 
yaşanan taht kavgalarına sahne olmuştur. 
Fiziki gelişim açısından Sultan II. Murat 
dönemi, Edirne için en verimli yıllar olarak 
kabul edilir. Onun zamanında kent, hızla 
gelişti. 1424 - 1439 yılları arasında Edirne, 
çeşitli yabancı elçi, heyet ve hükümdarlar 
tarafından ziyaret edildi. Tunca Nehri boy-
larında ikinci sarayın yapımı da bu 
dönemde başladı. 

Neler Öğreneceğim?
Yaşadığı ilin dünden bugüne yapısı, ilin tarihteki ve bugünkü yönetim konumu ile ilin, 
ilçeleri öğrenilecek.
  Bunları biliyor musunuz?

Edirne, Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan önceki başkentidir.

Sarayiçi’nde Cem Sultan’ın doğduğu Cihannüma Kasrı

 Sultan II.Murat, Edirne'yi aynı zamanda bir askeri üs olarak değerlendirmiş ve çeşitli sefer-
leri buradan yönetmekle kentin ün kazanmasını sağlamıştır. 
 Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi ve İstanbul'un fethi için planlarını burada 
oluşturdu. 
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Etkinlik: Aşağıda yer alan cümleleri uygun kavram veya kelimelerle eşleştiriniz.

 Edirne,17. yy'da  350 bin nüfusu ile İstan-
bul, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'nın 
dördüncü büyük kentiydi. 17. yüzyılda hanedan 
mensupları Edirne’yi çoğu zaman sürekli ikamet 
yeri olarak kullandılar. Edirne, adeta ikinci 
payitaht özelliği kazandı. İstanbul'un saray 
çekişmelerinden bunalan padişahlar Edirne'ye 
sığındı. Ancak özellikle Sultan IV. Mehmet döne-
minde Edirne gerçek anlamda bir siyasi merkez 
olarak İstanbul'a rağmen ağırlık kazandı. 
Padişah, vaktinin çoğunu Edirne'de geçirir ve 
elçileri de burada kabul ederdi 19. ve 20. yy'da 

uğradığı işgaller, kentin sosyal ve ekonomik dengelerini etkiledi. İşgallerden etkilenen Edirne halkının 
büyük bir kısmı Anadolu içlerine göç etmek zorunda kaldı. 
 24 Temmuz 1923'teki Lozan Antlaşması'yla Edirne Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan ve 
Bulgaristan sınırı boyunca uzanan, bağrında pek çok Türk anıtını taşıyan bir sınır kenti haline geldi. 
Edirne, ülkemizin Avrupa'ya kara ve demir yolu ile bağlantısını sağlayan 5 sınır kapısına sahiptir. Bu 
kapılardan üç tanesi Edirne’nin ilçelerinde iki tanesi Edirne Merkez ilçesinde yer almaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Bursa’dan 
sonraki başkenti

Osmanlı Devleti’nde şehzadeler 
arasında taht kavgalarının 
yaşandığı dönem

Edirne’yi alan Osmanlı padişahı

Edirne’de yer alan sınır kapısı sayısı

Edirne’nin sınır komşusu olduğu 
ülkeler

Bulgaristan

Edirne

Beş

I. Murat

Yunanistan

Fetret Devri

17. yy’da Edirne Vilayeti Sınırları

Edirne Vilayeti
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EDİRNE’NİN TARİHTEKİ VE BUGÜNKÜ YÖNETİM 
KONUMU İLE İLİN, İLÇE VE BELDELERİ 

Avrupa’ya Açılan Kapı Edirne 

 Edirne 1361 yılında I. Murat zamanında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Bizans 
egemenliğinden alınmıştır. Edirne, Osmanlı yönetimine geçince başkent, Bursa’dan Edirne’ye 
taşınmış ve Osmanlıların yeni başkenti Edirne olmuştur.1453 yılında İstanbul’un fethine kadar 92 
yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan kent, daha sonraki yıllarda Rumeli Beyler-
beyliği’ne bağlı bir vilayet olarak kalmıştır. Başkent olduğu dönemde Edirne bizzat Osmanlı Devle-
ti’nin Avrupa’ya yapılan seferlerinin merkezi olmuş, Batı’ya yapılan birçok sefer ve İstanbul’un fethi  
Edirne’ de planlanıp hayata geçirilmiştir. Sultan I. Murat döneminde şimdi Selimiye Camisi’nin de 
bulunduğu alanda bir saray yapıldı. Sultan Yıldırım Bayezid zamanında saray büyütüldü. 

 Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşat-
ma hareketini buradan yürüttü. Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Ankara 
Savaşı yenilgisi ile başlayan Fetret 
Devri’nde Edirne, şehzadeler arasında 
yaşanan taht kavgalarına sahne olmuştur. 
Fiziki gelişim açısından Sultan II. Murat 
dönemi, Edirne için en verimli yıllar olarak 
kabul edilir. Onun zamanında kent, hızla 
gelişti. 1424 - 1439 yılları arasında Edirne, 
çeşitli yabancı elçi, heyet ve hükümdarlar 
tarafından ziyaret edildi. Tunca Nehri boy-
larında ikinci sarayın yapımı da bu 
dönemde başladı. 

Neler Öğreneceğim?
Yaşadığı ilin dünden bugüne yapısı, ilin tarihteki ve bugünkü yönetim konumu ile ilin, 
ilçeleri öğrenilecek.
  Bunları biliyor musunuz?

Edirne, Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan önceki başkentidir.

Sarayiçi’nde Cem Sultan’ın doğduğu Cihannüma Kasrı

 Sultan II.Murat, Edirne'yi aynı zamanda bir askeri üs olarak değerlendirmiş ve çeşitli sefer-
leri buradan yönetmekle kentin ün kazanmasını sağlamıştır. 
 Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi ve İstanbul'un fethi için planlarını burada 
oluşturdu. 
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Etkinlik: Aşağıda yer alan cümleleri uygun kavram veya kelimelerle eşleştiriniz.

 Edirne,17. yy'da  350 bin nüfusu ile İstan-
bul, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'nın 
dördüncü büyük kentiydi. 17. yüzyılda hanedan 
mensupları Edirne’yi çoğu zaman sürekli ikamet 
yeri olarak kullandılar. Edirne, adeta ikinci 
payitaht özelliği kazandı. İstanbul'un saray 
çekişmelerinden bunalan padişahlar Edirne'ye 
sığındı. Ancak özellikle Sultan IV. Mehmet döne-
minde Edirne gerçek anlamda bir siyasi merkez 
olarak İstanbul'a rağmen ağırlık kazandı. 
Padişah, vaktinin çoğunu Edirne'de geçirir ve 
elçileri de burada kabul ederdi 19. ve 20. yy'da 

uğradığı işgaller, kentin sosyal ve ekonomik dengelerini etkiledi. İşgallerden etkilenen Edirne halkının 
büyük bir kısmı Anadolu içlerine göç etmek zorunda kaldı. 
 24 Temmuz 1923'teki Lozan Antlaşması'yla Edirne Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan ve 
Bulgaristan sınırı boyunca uzanan, bağrında pek çok Türk anıtını taşıyan bir sınır kenti haline geldi. 
Edirne, ülkemizin Avrupa'ya kara ve demir yolu ile bağlantısını sağlayan 5 sınır kapısına sahiptir. Bu 
kapılardan üç tanesi Edirne’nin ilçelerinde iki tanesi Edirne Merkez ilçesinde yer almaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Bursa’dan 
sonraki başkenti

Osmanlı Devleti’nde şehzadeler 
arasında taht kavgalarının 
yaşandığı dönem

Edirne’yi alan Osmanlı padişahı

Edirne’de yer alan sınır kapısı sayısı

Edirne’nin sınır komşusu olduğu 
ülkeler

Bulgaristan

Edirne

Beş

I. Murat

Yunanistan

Fetret Devri

17. yy’da Edirne Vilayeti Sınırları

Edirne Vilayeti
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EDİRNE’NİN TARİHTEKİ VE BUGÜNKÜ YÖNETİM 
KONUMU İLE İLİN, İLÇE VE BELDELERİ 

Avrupa’ya Açılan Kapı Edirne 

 Edirne 1361 yılında I. Murat zamanında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Bizans 
egemenliğinden alınmıştır. Edirne, Osmanlı yönetimine geçince başkent, Bursa’dan Edirne’ye 
taşınmış ve Osmanlıların yeni başkenti Edirne olmuştur.1453 yılında İstanbul’un fethine kadar 92 
yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan kent, daha sonraki yıllarda Rumeli Beyler-
beyliği’ne bağlı bir vilayet olarak kalmıştır. Başkent olduğu dönemde Edirne bizzat Osmanlı Devle-
ti’nin Avrupa’ya yapılan seferlerinin merkezi olmuş, Batı’ya yapılan birçok sefer ve İstanbul’un fethi  
Edirne’ de planlanıp hayata geçirilmiştir. Sultan I. Murat döneminde şimdi Selimiye Camisi’nin de 
bulunduğu alanda bir saray yapıldı. Sultan Yıldırım Bayezid zamanında saray büyütüldü. 

 Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşat-
ma hareketini buradan yürüttü. Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Ankara 
Savaşı yenilgisi ile başlayan Fetret 
Devri’nde Edirne, şehzadeler arasında 
yaşanan taht kavgalarına sahne olmuştur. 
Fiziki gelişim açısından Sultan II. Murat 
dönemi, Edirne için en verimli yıllar olarak 
kabul edilir. Onun zamanında kent, hızla 
gelişti. 1424 - 1439 yılları arasında Edirne, 
çeşitli yabancı elçi, heyet ve hükümdarlar 
tarafından ziyaret edildi. Tunca Nehri boy-
larında ikinci sarayın yapımı da bu 
dönemde başladı. 

Neler Öğreneceğim?
Yaşadığı ilin dünden bugüne yapısı, ilin tarihteki ve bugünkü yönetim konumu ile ilin, 
ilçeleri öğrenilecek.
  Bunları biliyor musunuz?

Edirne, Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan önceki başkentidir.

Sarayiçi’nde Cem Sultan’ın doğduğu Cihannüma Kasrı

 Sultan II.Murat, Edirne'yi aynı zamanda bir askeri üs olarak değerlendirmiş ve çeşitli sefer-
leri buradan yönetmekle kentin ün kazanmasını sağlamıştır. 
 Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi ve İstanbul'un fethi için planlarını burada 
oluşturdu. 
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Etkinlik: Aşağıda yer alan cümleleri uygun kavram veya kelimelerle eşleştiriniz.

 Edirne,17. yy'da  350 bin nüfusu ile İstan-
bul, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'nın 
dördüncü büyük kentiydi. 17. yüzyılda hanedan 
mensupları Edirne’yi çoğu zaman sürekli ikamet 
yeri olarak kullandılar. Edirne, adeta ikinci 
payitaht özelliği kazandı. İstanbul'un saray 
çekişmelerinden bunalan padişahlar Edirne'ye 
sığındı. Ancak özellikle Sultan IV. Mehmet döne-
minde Edirne gerçek anlamda bir siyasi merkez 
olarak İstanbul'a rağmen ağırlık kazandı. 
Padişah, vaktinin çoğunu Edirne'de geçirir ve 
elçileri de burada kabul ederdi 19. ve 20. yy'da 

uğradığı işgaller, kentin sosyal ve ekonomik dengelerini etkiledi. İşgallerden etkilenen Edirne halkının 
büyük bir kısmı Anadolu içlerine göç etmek zorunda kaldı. 
 24 Temmuz 1923'teki Lozan Antlaşması'yla Edirne Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan ve 
Bulgaristan sınırı boyunca uzanan, bağrında pek çok Türk anıtını taşıyan bir sınır kenti haline geldi. 
Edirne, ülkemizin Avrupa'ya kara ve demir yolu ile bağlantısını sağlayan 5 sınır kapısına sahiptir. Bu 
kapılardan üç tanesi Edirne’nin ilçelerinde iki tanesi Edirne Merkez ilçesinde yer almaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Bursa’dan 
sonraki başkenti

Osmanlı Devleti’nde şehzadeler 
arasında taht kavgalarının 
yaşandığı dönem

Edirne’yi alan Osmanlı padişahı

Edirne’de yer alan sınır kapısı sayısı

Edirne’nin sınır komşusu olduğu 
ülkeler

Bulgaristan

Edirne

Beş

I. Murat

Yunanistan

Fetret Devri

17. yy’da Edirne Vilayeti Sınırları

Edirne Vilayeti
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Edirne’nin Merkez ilçe dahil olmak üzere toplam 9 ilçesi vardır.  Bunlar:
Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü’dür.

Enez:  İlçe merkezi, ilk Çağ’da bir Yunan sömürge yeri olarak kurulmuş-
tur. Adı, bir Yunan prensinin (Eneyaz) isminden gelir. Enez, Roma İmpara-
torluğu zamanında, zengin bir liman kenti haline gelmiştir. 15. yy’da Osmanlı 
Devleti tarafından alınarak Türk toprağı haline gelmiştir. Günümüzde 
batısında Meriç Nehri ile Yunanistan sınırı, güneyinde Saroz Körfezi'yle,  
Keşan ve İpsala ilçeleri ile sınır olan; geçimini tarım, hayvancılık, 
balıkçılık ve turizm ile sağlayan Edirne ilçesidir. Kış aylarında kendi 
kendi ile baş başa, yazları ise  herkesin yaşamak istediği, denizi, güneşi, 
plajları ile kendine saklı kent dedirtebilecek kadar güzel bir yerdir.

Havsa: Havsa ilçesi Romalılar tarafından kurulmuştur. İlçenin Romalılar zamanındaki adı "Niki" idi. 
Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslıların elinde kalmıştır. 
1356 yılında Rumeli’ye geçen Türkler, burayı I. Murat vasıtasıyla Türk toprak-
larına katmışlar ve ilçeye "Hosa" adını vermişlerdir. Padişah II. Bayezid'in 
hanımlarından Ha�ze Sultan  buraya yerleştikten sonra ilçeye bir müddet 
"Hafse" denilmiş, daha sonra bu iki isim karışımından “Havsa” ismi doğmuş-
tur. Havsa ilçesi ilimizin kuzeyindedir. Doğuda Kırklareli, batıda Edirne 

Merkez ilçesi, kuzeyde Süloğlu ve güneyde Uzunköprü ilçeleriyle komşudur. İlçede tahıl, ayçiçeği, 
mısır, pancar, pirinç, meyve vb. yetiştirilir.  Sokullu  Cami, Kervansaray,  Sokullu Hamamı, Külliye en 
önemli tarihi eserlerdir. Çok yapılı olan külliye, Mimar Sinan'ın eseridir.

İpsala: İpsala ilçemiz Trakların çok eski bir yerleşim merkeziydi ve ‘’Kipsela’’ olarak bilinmekteydi.         
14. yy’da Osmanlı yönetimine girmiştir. İpsala ilçesi, ilimizin güneyindedir. Meriç, Uzunköprü, Keşan ve  
Enez ilçeleri ile komşudur. İpsala Ovası’nda çeltik (pirinç) en önemli tarım ürünüdür.  Ayrıca buğday ve 
ayçiçeği de yetiştirilir. İpsala Sınır Kapısı  ile Yunanistan'a geçiş yapılır.

Keşan:  Edirne’nin güneyinde yer alır. İlçenin bilinen en eski adı “Zerlanis’’ veya ‘’Zorlanis’’ tir.  Keşan 
ilçesi ilk kez Gazi Süleyman Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. 
Doğuda Tekirdağ ili, batıda İpsala ve Enez ilçeleri, kuzeyde ise Uzunköprü   
ilçesiyle komşudur. Güneyinde Saroz Körfezi bulunur ve turizmin çekim 
merkezidir. En önemli dağı, Koru Dağı'dır. Keşan ilçesi ilk kez Gazi Süleyman 
Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. Hersekzade Ahmet Paşa 
Camisi önemli tarihi mekânlarındandır. 

Lalapaşa: İlçemiz 1361 yılında I. Murat’ın kahraman komutanı Lala Şahin Paşa tarafından  fethedilerek 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. İlçenin ismi Lala Şahin Paşa’dan gelmektedir. Kuzeyinde ve batısında 
Bulgaristan, doğusunda Süloğlu ilçesi, güneyinde Edirne merkezi yer almaktadır. İlçenin geçim 
kaynağı daha çok tarıma dayalıdır. Fabrikalarında un, yarma, peynir, sucuk üretilir. 1992'de işletmeye 
açılan bir de çimento fabrikası vardır. Edirne , Lalapaşa Hamzabeyli Gümrük Kapısı ilçemiz sınırları 
içerisindedir. Bu kapıdan Bulgaristan’a giriş çıkış yapılır. 

Edirne’nin İlçeleri
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Etkinlik :

Meriç:   İlçe çok eski bir Trak yerleşim alanıdır. 14. yy’da  Osmanlı yönetimine girmiştir. İlçe, ilimizin 
orta kısmında yer almaktadır. Uzunköprü ve İpsala ilçesiyle komşudur. Adını kenarından geçen Meriç     
Nehri'nden almaktadır.
 Başlıca ovaları Meriç ve Ergene olup burada her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Süloğlu: İlçenin tarihi, Traklarla başlar. İlçe 14. yüzyıl ortalarında Osmanlı Türklerinin eline geçmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin eski kayıtlarda Süleyman oğlu Süle ve Hacı Sinan Oğlu Süle Çelebi, Süle Ovası, 
Süle Yaylası adları geçer. Süloğlu adı bu isimlerle ilişkilidir. İlimizin kuzeyinde ve Lalapaşa Yaylası 
üstündedir. Doğuda Kırklareli ili, batıda Edirne Merkez ilçesi, kuzeyde Lalapaşa ve güneyde Havsa      
ilçeleriyle komşudur. 
 İlçede çeşitli tahıllar, ayçiçeği ve meyveler yetiştirilir.

Uzunköprü: Uzunköprü'nün kuruluşu Osmanlı Dönemi’ne rastlar. Adını eşsiz köprüsünden alan 
Uzunköprü, Sultan II. Murat tarafından Ergene adı ile kurulmuştur. Padişah II. Murat, Varna seferinden 
dönerken su taşkınları nedeniyle Ergene Nehri'ni geçememiş ve buraya bir köprü yapılmasını emret-
miştir. Bu emir üzerine 1425 senesinde inşaata başlanmış ve inşaat 1444 senesinde sona ermiştir. 18 
senede tamamlanan bu eser, 1293 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 174 kemerli olarak 
yapılmıştır. Köprü Uzunköprü adı ile bugünkü ilçenin adını da oluşturmuştur. İlçe ilimizin orta kısmın-
dadır. İpsala, Keşan, Meriç, Havsa ilçeleri ile komşudur.
 Çeltik (pirinç), ayçiçeği, buğday en önemli ürünleridir. İçinden geçen Ergene Nehri, fabrika 
atıkları ile kirletilmiştir. Nehrin arındırılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu ilçemizde Yunanistan'a 
açılan bir sınır kapısı da bulunmaktadır. Uzunköprü Sınır Kapısı ülkemizin özellikle demiryolunu kullanan 
turistler tarafından kullanılmaktadır.
 

1) Yandaki Edirne haritasında yaşadığınız yeri bularak içini 
boyayınız.

2)Yunanistan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………….

3) Bulgaristan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………..

4) En kuzeyde yer alan ilçemizi bularak yandaki haritada 
işaretleyiniz.

5) Denize kıyısı olan ilçelerimizi yazınız.……………………

6) Havsa ilçemizin güneyinde yer alan komşusunu yazınız. 

…………………………………..Görsel 53
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EDİRNE’NİN TARİHTEKİ VE BUGÜNKÜ YÖNETİM 
KONUMU İLE İLİN, İLÇE VE BELDELERİ 

Avrupa’ya Açılan Kapı Edirne 

 Edirne 1361 yılında I. Murat zamanında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Bizans 
egemenliğinden alınmıştır. Edirne, Osmanlı yönetimine geçince başkent, Bursa’dan Edirne’ye 
taşınmış ve Osmanlıların yeni başkenti Edirne olmuştur.1453 yılında İstanbul’un fethine kadar 92 
yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan kent, daha sonraki yıllarda Rumeli Beyler-
beyliği’ne bağlı bir vilayet olarak kalmıştır. Başkent olduğu dönemde Edirne bizzat Osmanlı Devle-
ti’nin Avrupa’ya yapılan seferlerinin merkezi olmuş, Batı’ya yapılan birçok sefer ve İstanbul’un fethi  
Edirne’ de planlanıp hayata geçirilmiştir. Sultan I. Murat döneminde şimdi Selimiye Camisi’nin de 
bulunduğu alanda bir saray yapıldı. Sultan Yıldırım Bayezid zamanında saray büyütüldü. 

 Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşat-
ma hareketini buradan yürüttü. Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Ankara 
Savaşı yenilgisi ile başlayan Fetret 
Devri’nde Edirne, şehzadeler arasında 
yaşanan taht kavgalarına sahne olmuştur. 
Fiziki gelişim açısından Sultan II. Murat 
dönemi, Edirne için en verimli yıllar olarak 
kabul edilir. Onun zamanında kent, hızla 
gelişti. 1424 - 1439 yılları arasında Edirne, 
çeşitli yabancı elçi, heyet ve hükümdarlar 
tarafından ziyaret edildi. Tunca Nehri boy-
larında ikinci sarayın yapımı da bu 
dönemde başladı. 

Neler Öğreneceğim?
Yaşadığı ilin dünden bugüne yapısı, ilin tarihteki ve bugünkü yönetim konumu ile ilin, 
ilçeleri öğrenilecek.
  Bunları biliyor musunuz?

Edirne, Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan önceki başkentidir.

Sarayiçi’nde Cem Sultan’ın doğduğu Cihannüma Kasrı

 Sultan II.Murat, Edirne'yi aynı zamanda bir askeri üs olarak değerlendirmiş ve çeşitli sefer-
leri buradan yönetmekle kentin ün kazanmasını sağlamıştır. 
 Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi ve İstanbul'un fethi için planlarını burada 
oluşturdu. 
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Etkinlik: Aşağıda yer alan cümleleri uygun kavram veya kelimelerle eşleştiriniz.

 Edirne,17. yy'da  350 bin nüfusu ile İstan-
bul, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'nın 
dördüncü büyük kentiydi. 17. yüzyılda hanedan 
mensupları Edirne’yi çoğu zaman sürekli ikamet 
yeri olarak kullandılar. Edirne, adeta ikinci 
payitaht özelliği kazandı. İstanbul'un saray 
çekişmelerinden bunalan padişahlar Edirne'ye 
sığındı. Ancak özellikle Sultan IV. Mehmet döne-
minde Edirne gerçek anlamda bir siyasi merkez 
olarak İstanbul'a rağmen ağırlık kazandı. 
Padişah, vaktinin çoğunu Edirne'de geçirir ve 
elçileri de burada kabul ederdi 19. ve 20. yy'da 

uğradığı işgaller, kentin sosyal ve ekonomik dengelerini etkiledi. İşgallerden etkilenen Edirne halkının 
büyük bir kısmı Anadolu içlerine göç etmek zorunda kaldı. 
 24 Temmuz 1923'teki Lozan Antlaşması'yla Edirne Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan ve 
Bulgaristan sınırı boyunca uzanan, bağrında pek çok Türk anıtını taşıyan bir sınır kenti haline geldi. 
Edirne, ülkemizin Avrupa'ya kara ve demir yolu ile bağlantısını sağlayan 5 sınır kapısına sahiptir. Bu 
kapılardan üç tanesi Edirne’nin ilçelerinde iki tanesi Edirne Merkez ilçesinde yer almaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Bursa’dan 
sonraki başkenti

Osmanlı Devleti’nde şehzadeler 
arasında taht kavgalarının 
yaşandığı dönem

Edirne’yi alan Osmanlı padişahı

Edirne’de yer alan sınır kapısı sayısı

Edirne’nin sınır komşusu olduğu 
ülkeler

Bulgaristan

Edirne

Beş

I. Murat

Yunanistan

Fetret Devri

17. yy’da Edirne Vilayeti Sınırları

Edirne Vilayeti
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EDİRNE’NİN TARİHTEKİ VE BUGÜNKÜ YÖNETİM 
KONUMU İLE İLİN, İLÇE VE BELDELERİ 

Avrupa’ya Açılan Kapı Edirne 

 Edirne 1361 yılında I. Murat zamanında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Bizans 
egemenliğinden alınmıştır. Edirne, Osmanlı yönetimine geçince başkent, Bursa’dan Edirne’ye 
taşınmış ve Osmanlıların yeni başkenti Edirne olmuştur.1453 yılında İstanbul’un fethine kadar 92 
yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan kent, daha sonraki yıllarda Rumeli Beyler-
beyliği’ne bağlı bir vilayet olarak kalmıştır. Başkent olduğu dönemde Edirne bizzat Osmanlı Devle-
ti’nin Avrupa’ya yapılan seferlerinin merkezi olmuş, Batı’ya yapılan birçok sefer ve İstanbul’un fethi  
Edirne’ de planlanıp hayata geçirilmiştir. Sultan I. Murat döneminde şimdi Selimiye Camisi’nin de 
bulunduğu alanda bir saray yapıldı. Sultan Yıldırım Bayezid zamanında saray büyütüldü. 

 Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşat-
ma hareketini buradan yürüttü. Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Ankara 
Savaşı yenilgisi ile başlayan Fetret 
Devri’nde Edirne, şehzadeler arasında 
yaşanan taht kavgalarına sahne olmuştur. 
Fiziki gelişim açısından Sultan II. Murat 
dönemi, Edirne için en verimli yıllar olarak 
kabul edilir. Onun zamanında kent, hızla 
gelişti. 1424 - 1439 yılları arasında Edirne, 
çeşitli yabancı elçi, heyet ve hükümdarlar 
tarafından ziyaret edildi. Tunca Nehri boy-
larında ikinci sarayın yapımı da bu 
dönemde başladı. 

Neler Öğreneceğim?
Yaşadığı ilin dünden bugüne yapısı, ilin tarihteki ve bugünkü yönetim konumu ile ilin, 
ilçeleri öğrenilecek.
  Bunları biliyor musunuz?

Edirne, Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan önceki başkentidir.

Sarayiçi’nde Cem Sultan’ın doğduğu Cihannüma Kasrı

 Sultan II.Murat, Edirne'yi aynı zamanda bir askeri üs olarak değerlendirmiş ve çeşitli sefer-
leri buradan yönetmekle kentin ün kazanmasını sağlamıştır. 
 Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi ve İstanbul'un fethi için planlarını burada 
oluşturdu. 
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Etkinlik: Aşağıda yer alan cümleleri uygun kavram veya kelimelerle eşleştiriniz.

 Edirne,17. yy'da  350 bin nüfusu ile İstan-
bul, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'nın 
dördüncü büyük kentiydi. 17. yüzyılda hanedan 
mensupları Edirne’yi çoğu zaman sürekli ikamet 
yeri olarak kullandılar. Edirne, adeta ikinci 
payitaht özelliği kazandı. İstanbul'un saray 
çekişmelerinden bunalan padişahlar Edirne'ye 
sığındı. Ancak özellikle Sultan IV. Mehmet döne-
minde Edirne gerçek anlamda bir siyasi merkez 
olarak İstanbul'a rağmen ağırlık kazandı. 
Padişah, vaktinin çoğunu Edirne'de geçirir ve 
elçileri de burada kabul ederdi 19. ve 20. yy'da 

uğradığı işgaller, kentin sosyal ve ekonomik dengelerini etkiledi. İşgallerden etkilenen Edirne halkının 
büyük bir kısmı Anadolu içlerine göç etmek zorunda kaldı. 
 24 Temmuz 1923'teki Lozan Antlaşması'yla Edirne Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan ve 
Bulgaristan sınırı boyunca uzanan, bağrında pek çok Türk anıtını taşıyan bir sınır kenti haline geldi. 
Edirne, ülkemizin Avrupa'ya kara ve demir yolu ile bağlantısını sağlayan 5 sınır kapısına sahiptir. Bu 
kapılardan üç tanesi Edirne’nin ilçelerinde iki tanesi Edirne Merkez ilçesinde yer almaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Bursa’dan 
sonraki başkenti

Osmanlı Devleti’nde şehzadeler 
arasında taht kavgalarının 
yaşandığı dönem

Edirne’yi alan Osmanlı padişahı

Edirne’de yer alan sınır kapısı sayısı

Edirne’nin sınır komşusu olduğu 
ülkeler

Bulgaristan

Edirne

Beş

I. Murat

Yunanistan

Fetret Devri

17. yy’da Edirne Vilayeti Sınırları

Edirne Vilayeti

Görsel 49 

55

Edirne’nin Merkez ilçe dahil olmak üzere toplam 9 ilçesi vardır.  Bunlar:
Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü’dür.

Enez:  İlçe merkezi, ilk Çağ’da bir Yunan sömürge yeri olarak kurulmuş-
tur. Adı, bir Yunan prensinin (Eneyaz) isminden gelir. Enez, Roma İmpara-
torluğu zamanında, zengin bir liman kenti haline gelmiştir. 15. yy’da Osmanlı 
Devleti tarafından alınarak Türk toprağı haline gelmiştir. Günümüzde 
batısında Meriç Nehri ile Yunanistan sınırı, güneyinde Saroz Körfezi'yle,  
Keşan ve İpsala ilçeleri ile sınır olan; geçimini tarım, hayvancılık, 
balıkçılık ve turizm ile sağlayan Edirne ilçesidir. Kış aylarında kendi 
kendi ile baş başa, yazları ise  herkesin yaşamak istediği, denizi, güneşi, 
plajları ile kendine saklı kent dedirtebilecek kadar güzel bir yerdir.

Havsa: Havsa ilçesi Romalılar tarafından kurulmuştur. İlçenin Romalılar zamanındaki adı "Niki" idi. 
Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslıların elinde kalmıştır. 
1356 yılında Rumeli’ye geçen Türkler, burayı I. Murat vasıtasıyla Türk toprak-
larına katmışlar ve ilçeye "Hosa" adını vermişlerdir. Padişah II. Bayezid'in 
hanımlarından Ha�ze Sultan  buraya yerleştikten sonra ilçeye bir müddet 
"Hafse" denilmiş, daha sonra bu iki isim karışımından “Havsa” ismi doğmuş-
tur. Havsa ilçesi ilimizin kuzeyindedir. Doğuda Kırklareli, batıda Edirne 

Merkez ilçesi, kuzeyde Süloğlu ve güneyde Uzunköprü ilçeleriyle komşudur. İlçede tahıl, ayçiçeği, 
mısır, pancar, pirinç, meyve vb. yetiştirilir.  Sokullu  Cami, Kervansaray,  Sokullu Hamamı, Külliye en 
önemli tarihi eserlerdir. Çok yapılı olan külliye, Mimar Sinan'ın eseridir.

İpsala: İpsala ilçemiz Trakların çok eski bir yerleşim merkeziydi ve ‘’Kipsela’’ olarak bilinmekteydi.         
14. yy’da Osmanlı yönetimine girmiştir. İpsala ilçesi, ilimizin güneyindedir. Meriç, Uzunköprü, Keşan ve  
Enez ilçeleri ile komşudur. İpsala Ovası’nda çeltik (pirinç) en önemli tarım ürünüdür.  Ayrıca buğday ve 
ayçiçeği de yetiştirilir. İpsala Sınır Kapısı  ile Yunanistan'a geçiş yapılır.

Keşan:  Edirne’nin güneyinde yer alır. İlçenin bilinen en eski adı “Zerlanis’’ veya ‘’Zorlanis’’ tir.  Keşan 
ilçesi ilk kez Gazi Süleyman Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. 
Doğuda Tekirdağ ili, batıda İpsala ve Enez ilçeleri, kuzeyde ise Uzunköprü   
ilçesiyle komşudur. Güneyinde Saroz Körfezi bulunur ve turizmin çekim 
merkezidir. En önemli dağı, Koru Dağı'dır. Keşan ilçesi ilk kez Gazi Süleyman 
Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. Hersekzade Ahmet Paşa 
Camisi önemli tarihi mekânlarındandır. 

Lalapaşa: İlçemiz 1361 yılında I. Murat’ın kahraman komutanı Lala Şahin Paşa tarafından  fethedilerek 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. İlçenin ismi Lala Şahin Paşa’dan gelmektedir. Kuzeyinde ve batısında 
Bulgaristan, doğusunda Süloğlu ilçesi, güneyinde Edirne merkezi yer almaktadır. İlçenin geçim 
kaynağı daha çok tarıma dayalıdır. Fabrikalarında un, yarma, peynir, sucuk üretilir. 1992'de işletmeye 
açılan bir de çimento fabrikası vardır. Edirne , Lalapaşa Hamzabeyli Gümrük Kapısı ilçemiz sınırları 
içerisindedir. Bu kapıdan Bulgaristan’a giriş çıkış yapılır. 

Edirne’nin İlçeleri

Görsel 50 

Görsel 51 

Görsel 52 

56

Etkinlik :

Meriç:   İlçe çok eski bir Trak yerleşim alanıdır. 14. yy’da  Osmanlı yönetimine girmiştir. İlçe, ilimizin 
orta kısmında yer almaktadır. Uzunköprü ve İpsala ilçesiyle komşudur. Adını kenarından geçen Meriç     
Nehri'nden almaktadır.
 Başlıca ovaları Meriç ve Ergene olup burada her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Süloğlu: İlçenin tarihi, Traklarla başlar. İlçe 14. yüzyıl ortalarında Osmanlı Türklerinin eline geçmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin eski kayıtlarda Süleyman oğlu Süle ve Hacı Sinan Oğlu Süle Çelebi, Süle Ovası, 
Süle Yaylası adları geçer. Süloğlu adı bu isimlerle ilişkilidir. İlimizin kuzeyinde ve Lalapaşa Yaylası 
üstündedir. Doğuda Kırklareli ili, batıda Edirne Merkez ilçesi, kuzeyde Lalapaşa ve güneyde Havsa      
ilçeleriyle komşudur. 
 İlçede çeşitli tahıllar, ayçiçeği ve meyveler yetiştirilir.

Uzunköprü: Uzunköprü'nün kuruluşu Osmanlı Dönemi’ne rastlar. Adını eşsiz köprüsünden alan 
Uzunköprü, Sultan II. Murat tarafından Ergene adı ile kurulmuştur. Padişah II. Murat, Varna seferinden 
dönerken su taşkınları nedeniyle Ergene Nehri'ni geçememiş ve buraya bir köprü yapılmasını emret-
miştir. Bu emir üzerine 1425 senesinde inşaata başlanmış ve inşaat 1444 senesinde sona ermiştir. 18 
senede tamamlanan bu eser, 1293 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 174 kemerli olarak 
yapılmıştır. Köprü Uzunköprü adı ile bugünkü ilçenin adını da oluşturmuştur. İlçe ilimizin orta kısmın-
dadır. İpsala, Keşan, Meriç, Havsa ilçeleri ile komşudur.
 Çeltik (pirinç), ayçiçeği, buğday en önemli ürünleridir. İçinden geçen Ergene Nehri, fabrika 
atıkları ile kirletilmiştir. Nehrin arındırılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu ilçemizde Yunanistan'a 
açılan bir sınır kapısı da bulunmaktadır. Uzunköprü Sınır Kapısı ülkemizin özellikle demiryolunu kullanan 
turistler tarafından kullanılmaktadır.
 

1) Yandaki Edirne haritasında yaşadığınız yeri bularak içini 
boyayınız.

2)Yunanistan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………….

3) Bulgaristan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………..

4) En kuzeyde yer alan ilçemizi bularak yandaki haritada 
işaretleyiniz.

5) Denize kıyısı olan ilçelerimizi yazınız.……………………

6) Havsa ilçemizin güneyinde yer alan komşusunu yazınız. 

…………………………………..Görsel 53
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Edirne’nin Merkez ilçe dahil olmak üzere toplam 9 ilçesi vardır.  Bunlar:
Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü’dür.

Enez:  İlçe merkezi, ilk Çağ’da bir Yunan sömürge yeri olarak kurulmuş-
tur. Adı, bir Yunan prensinin (Eneyaz) isminden gelir. Enez, Roma İmpara-
torluğu zamanında, zengin bir liman kenti haline gelmiştir. 15. yy’da Osmanlı 
Devleti tarafından alınarak Türk toprağı haline gelmiştir. Günümüzde 
batısında Meriç Nehri ile Yunanistan sınırı, güneyinde Saroz Körfezi'yle,  
Keşan ve İpsala ilçeleri ile sınır olan; geçimini tarım, hayvancılık, 
balıkçılık ve turizm ile sağlayan Edirne ilçesidir. Kış aylarında kendi 
kendi ile baş başa, yazları ise  herkesin yaşamak istediği, denizi, güneşi, 
plajları ile kendine saklı kent dedirtebilecek kadar güzel bir yerdir.

Havsa: Havsa ilçesi Romalılar tarafından kurulmuştur. İlçenin Romalılar zamanındaki adı "Niki" idi. 
Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslıların elinde kalmıştır. 
1356 yılında Rumeli’ye geçen Türkler, burayı I. Murat vasıtasıyla Türk toprak-
larına katmışlar ve ilçeye "Hosa" adını vermişlerdir. Padişah II. Bayezid'in 
hanımlarından Ha�ze Sultan  buraya yerleştikten sonra ilçeye bir müddet 
"Hafse" denilmiş, daha sonra bu iki isim karışımından “Havsa” ismi doğmuş-
tur. Havsa ilçesi ilimizin kuzeyindedir. Doğuda Kırklareli, batıda Edirne 

Merkez ilçesi, kuzeyde Süloğlu ve güneyde Uzunköprü ilçeleriyle komşudur. İlçede tahıl, ayçiçeği, 
mısır, pancar, pirinç, meyve vb. yetiştirilir.  Sokullu  Cami, Kervansaray,  Sokullu Hamamı, Külliye en 
önemli tarihi eserlerdir. Çok yapılı olan külliye, Mimar Sinan'ın eseridir.

İpsala: İpsala ilçemiz Trakların çok eski bir yerleşim merkeziydi ve ‘’Kipsela’’ olarak bilinmekteydi.         
14. yy’da Osmanlı yönetimine girmiştir. İpsala ilçesi, ilimizin güneyindedir. Meriç, Uzunköprü, Keşan ve  
Enez ilçeleri ile komşudur. İpsala Ovası’nda çeltik (pirinç) en önemli tarım ürünüdür.  Ayrıca buğday ve 
ayçiçeği de yetiştirilir. İpsala Sınır Kapısı  ile Yunanistan'a geçiş yapılır.

Keşan:  Edirne’nin güneyinde yer alır. İlçenin bilinen en eski adı “Zerlanis’’ veya ‘’Zorlanis’’ tir.  Keşan 
ilçesi ilk kez Gazi Süleyman Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. 
Doğuda Tekirdağ ili, batıda İpsala ve Enez ilçeleri, kuzeyde ise Uzunköprü   
ilçesiyle komşudur. Güneyinde Saroz Körfezi bulunur ve turizmin çekim 
merkezidir. En önemli dağı, Koru Dağı'dır. Keşan ilçesi ilk kez Gazi Süleyman 
Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. Hersekzade Ahmet Paşa 
Camisi önemli tarihi mekânlarındandır. 

Lalapaşa: İlçemiz 1361 yılında I. Murat’ın kahraman komutanı Lala Şahin Paşa tarafından  fethedilerek 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. İlçenin ismi Lala Şahin Paşa’dan gelmektedir. Kuzeyinde ve batısında 
Bulgaristan, doğusunda Süloğlu ilçesi, güneyinde Edirne merkezi yer almaktadır. İlçenin geçim 
kaynağı daha çok tarıma dayalıdır. Fabrikalarında un, yarma, peynir, sucuk üretilir. 1992'de işletmeye 
açılan bir de çimento fabrikası vardır. Edirne , Lalapaşa Hamzabeyli Gümrük Kapısı ilçemiz sınırları 
içerisindedir. Bu kapıdan Bulgaristan’a giriş çıkış yapılır. 

Edirne’nin İlçeleri

Görsel 50 

Görsel 51 

Görsel 52 
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Etkinlik :

Meriç:   İlçe çok eski bir Trak yerleşim alanıdır. 14. yy’da  Osmanlı yönetimine girmiştir. İlçe, ilimizin 
orta kısmında yer almaktadır. Uzunköprü ve İpsala ilçesiyle komşudur. Adını kenarından geçen Meriç     
Nehri'nden almaktadır.
 Başlıca ovaları Meriç ve Ergene olup burada her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Süloğlu: İlçenin tarihi, Traklarla başlar. İlçe 14. yüzyıl ortalarında Osmanlı Türklerinin eline geçmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin eski kayıtlarda Süleyman oğlu Süle ve Hacı Sinan Oğlu Süle Çelebi, Süle Ovası, 
Süle Yaylası adları geçer. Süloğlu adı bu isimlerle ilişkilidir. İlimizin kuzeyinde ve Lalapaşa Yaylası 
üstündedir. Doğuda Kırklareli ili, batıda Edirne Merkez ilçesi, kuzeyde Lalapaşa ve güneyde Havsa      
ilçeleriyle komşudur. 
 İlçede çeşitli tahıllar, ayçiçeği ve meyveler yetiştirilir.

Uzunköprü: Uzunköprü'nün kuruluşu Osmanlı Dönemi’ne rastlar. Adını eşsiz köprüsünden alan 
Uzunköprü, Sultan II. Murat tarafından Ergene adı ile kurulmuştur. Padişah II. Murat, Varna seferinden 
dönerken su taşkınları nedeniyle Ergene Nehri'ni geçememiş ve buraya bir köprü yapılmasını emret-
miştir. Bu emir üzerine 1425 senesinde inşaata başlanmış ve inşaat 1444 senesinde sona ermiştir. 18 
senede tamamlanan bu eser, 1293 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 174 kemerli olarak 
yapılmıştır. Köprü Uzunköprü adı ile bugünkü ilçenin adını da oluşturmuştur. İlçe ilimizin orta kısmın-
dadır. İpsala, Keşan, Meriç, Havsa ilçeleri ile komşudur.
 Çeltik (pirinç), ayçiçeği, buğday en önemli ürünleridir. İçinden geçen Ergene Nehri, fabrika 
atıkları ile kirletilmiştir. Nehrin arındırılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu ilçemizde Yunanistan'a 
açılan bir sınır kapısı da bulunmaktadır. Uzunköprü Sınır Kapısı ülkemizin özellikle demiryolunu kullanan 
turistler tarafından kullanılmaktadır.
 

1) Yandaki Edirne haritasında yaşadığınız yeri bularak içini 
boyayınız.

2)Yunanistan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………….

3) Bulgaristan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………..

4) En kuzeyde yer alan ilçemizi bularak yandaki haritada 
işaretleyiniz.

5) Denize kıyısı olan ilçelerimizi yazınız.……………………

6) Havsa ilçemizin güneyinde yer alan komşusunu yazınız. 

…………………………………..Görsel 53
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Edirne’nin Merkez ilçe dahil olmak üzere toplam 9 ilçesi vardır.  Bunlar:
Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü’dür.

Enez:  İlçe merkezi, ilk Çağ’da bir Yunan sömürge yeri olarak kurulmuş-
tur. Adı, bir Yunan prensinin (Eneyaz) isminden gelir. Enez, Roma İmpara-
torluğu zamanında, zengin bir liman kenti haline gelmiştir. 15. yy’da Osmanlı 
Devleti tarafından alınarak Türk toprağı haline gelmiştir. Günümüzde 
batısında Meriç Nehri ile Yunanistan sınırı, güneyinde Saroz Körfezi'yle,  
Keşan ve İpsala ilçeleri ile sınır olan; geçimini tarım, hayvancılık, 
balıkçılık ve turizm ile sağlayan Edirne ilçesidir. Kış aylarında kendi 
kendi ile baş başa, yazları ise  herkesin yaşamak istediği, denizi, güneşi, 
plajları ile kendine saklı kent dedirtebilecek kadar güzel bir yerdir.

Havsa: Havsa ilçesi Romalılar tarafından kurulmuştur. İlçenin Romalılar zamanındaki adı "Niki" idi. 
Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslıların elinde kalmıştır. 
1356 yılında Rumeli’ye geçen Türkler, burayı I. Murat vasıtasıyla Türk toprak-
larına katmışlar ve ilçeye "Hosa" adını vermişlerdir. Padişah II. Bayezid'in 
hanımlarından Ha�ze Sultan  buraya yerleştikten sonra ilçeye bir müddet 
"Hafse" denilmiş, daha sonra bu iki isim karışımından “Havsa” ismi doğmuş-
tur. Havsa ilçesi ilimizin kuzeyindedir. Doğuda Kırklareli, batıda Edirne 

Merkez ilçesi, kuzeyde Süloğlu ve güneyde Uzunköprü ilçeleriyle komşudur. İlçede tahıl, ayçiçeği, 
mısır, pancar, pirinç, meyve vb. yetiştirilir.  Sokullu  Cami, Kervansaray,  Sokullu Hamamı, Külliye en 
önemli tarihi eserlerdir. Çok yapılı olan külliye, Mimar Sinan'ın eseridir.

İpsala: İpsala ilçemiz Trakların çok eski bir yerleşim merkeziydi ve ‘’Kipsela’’ olarak bilinmekteydi.         
14. yy’da Osmanlı yönetimine girmiştir. İpsala ilçesi, ilimizin güneyindedir. Meriç, Uzunköprü, Keşan ve  
Enez ilçeleri ile komşudur. İpsala Ovası’nda çeltik (pirinç) en önemli tarım ürünüdür.  Ayrıca buğday ve 
ayçiçeği de yetiştirilir. İpsala Sınır Kapısı  ile Yunanistan'a geçiş yapılır.

Keşan:  Edirne’nin güneyinde yer alır. İlçenin bilinen en eski adı “Zerlanis’’ veya ‘’Zorlanis’’ tir.  Keşan 
ilçesi ilk kez Gazi Süleyman Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. 
Doğuda Tekirdağ ili, batıda İpsala ve Enez ilçeleri, kuzeyde ise Uzunköprü   
ilçesiyle komşudur. Güneyinde Saroz Körfezi bulunur ve turizmin çekim 
merkezidir. En önemli dağı, Koru Dağı'dır. Keşan ilçesi ilk kez Gazi Süleyman 
Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. Hersekzade Ahmet Paşa 
Camisi önemli tarihi mekânlarındandır. 

Lalapaşa: İlçemiz 1361 yılında I. Murat’ın kahraman komutanı Lala Şahin Paşa tarafından  fethedilerek 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. İlçenin ismi Lala Şahin Paşa’dan gelmektedir. Kuzeyinde ve batısında 
Bulgaristan, doğusunda Süloğlu ilçesi, güneyinde Edirne merkezi yer almaktadır. İlçenin geçim 
kaynağı daha çok tarıma dayalıdır. Fabrikalarında un, yarma, peynir, sucuk üretilir. 1992'de işletmeye 
açılan bir de çimento fabrikası vardır. Edirne , Lalapaşa Hamzabeyli Gümrük Kapısı ilçemiz sınırları 
içerisindedir. Bu kapıdan Bulgaristan’a giriş çıkış yapılır. 

Edirne’nin İlçeleri

Görsel 50 

Görsel 51 

Görsel 52 
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Etkinlik :

Meriç:   İlçe çok eski bir Trak yerleşim alanıdır. 14. yy’da  Osmanlı yönetimine girmiştir. İlçe, ilimizin 
orta kısmında yer almaktadır. Uzunköprü ve İpsala ilçesiyle komşudur. Adını kenarından geçen Meriç     
Nehri'nden almaktadır.
 Başlıca ovaları Meriç ve Ergene olup burada her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Süloğlu: İlçenin tarihi, Traklarla başlar. İlçe 14. yüzyıl ortalarında Osmanlı Türklerinin eline geçmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin eski kayıtlarda Süleyman oğlu Süle ve Hacı Sinan Oğlu Süle Çelebi, Süle Ovası, 
Süle Yaylası adları geçer. Süloğlu adı bu isimlerle ilişkilidir. İlimizin kuzeyinde ve Lalapaşa Yaylası 
üstündedir. Doğuda Kırklareli ili, batıda Edirne Merkez ilçesi, kuzeyde Lalapaşa ve güneyde Havsa      
ilçeleriyle komşudur. 
 İlçede çeşitli tahıllar, ayçiçeği ve meyveler yetiştirilir.

Uzunköprü: Uzunköprü'nün kuruluşu Osmanlı Dönemi’ne rastlar. Adını eşsiz köprüsünden alan 
Uzunköprü, Sultan II. Murat tarafından Ergene adı ile kurulmuştur. Padişah II. Murat, Varna seferinden 
dönerken su taşkınları nedeniyle Ergene Nehri'ni geçememiş ve buraya bir köprü yapılmasını emret-
miştir. Bu emir üzerine 1425 senesinde inşaata başlanmış ve inşaat 1444 senesinde sona ermiştir. 18 
senede tamamlanan bu eser, 1293 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 174 kemerli olarak 
yapılmıştır. Köprü Uzunköprü adı ile bugünkü ilçenin adını da oluşturmuştur. İlçe ilimizin orta kısmın-
dadır. İpsala, Keşan, Meriç, Havsa ilçeleri ile komşudur.
 Çeltik (pirinç), ayçiçeği, buğday en önemli ürünleridir. İçinden geçen Ergene Nehri, fabrika 
atıkları ile kirletilmiştir. Nehrin arındırılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu ilçemizde Yunanistan'a 
açılan bir sınır kapısı da bulunmaktadır. Uzunköprü Sınır Kapısı ülkemizin özellikle demiryolunu kullanan 
turistler tarafından kullanılmaktadır.
 

1) Yandaki Edirne haritasında yaşadığınız yeri bularak içini 
boyayınız.

2)Yunanistan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………….

3) Bulgaristan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………..

4) En kuzeyde yer alan ilçemizi bularak yandaki haritada 
işaretleyiniz.

5) Denize kıyısı olan ilçelerimizi yazınız.……………………

6) Havsa ilçemizin güneyinde yer alan komşusunu yazınız. 

…………………………………..Görsel 53
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Etkinlik :

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları örnekteki gibi doldurunuz.

Örnek: Ben, adımı Ergene Nehri üzerinde inşa edilmiş köprüden alan Edirne ilçesiyim. 
Ben Uzunköprü’yüm.

1.  Kuzeyde Lalapaşa, güneyde Havsa ile komşuyum. Ben …………………………….

2. Hamzabeyli Gümrük Kapısı benim sınırlarımdadır. Ben ……………………………

3.  Ben eski adı Kipsela olan ilçeyim. Ben ……………………………..………………....

4.  Adım, eski bir prensin (Eneyaz) isminden gelir. Ben ……………………………....

5. Ben sınırları içinde Koru Dağı’nı barındıran ilçeyim. Ben  …………………………….

6. Ben Sokullu Camisi’nin bulunduğu ilçeyim. Ben ……………………………………….

58

Neler Öğreneceğim?

            Edirne ilinin tarih öncesi devirlerine ait bilgiler çok azdır. Bu döneme ilişkin buluntular sadece 
birkaç memeli ve omurgalı hayvanın fosillerine aittir. İlk Çağ tarihi boyunca Edirne’de Traklar, Yunan-
lar, İskitler, Persler, Makedonlar, Keltler ve Romalılar yaşamıştır. İlimizin ilk yerleşik toplulukları olan 
Traklar, Orta Asya’dan göç ile Rusya ve Tuna’yı aşarak Balkan Yarımadası’na yerleşmiş bir kavim idi. 
Pers Kralı I. Darius zamanında Trakya ile birlikte Edirne de Perslerin egemenliğine girmiştir. Pers 
egemenliğinin yıkılmasından sonra bölgede Odrys hâkimiyeti başlamış ancak kısa bir süre sonra 
bölge Makedonya toprağı olmuştur. MÖ 168’de Trakya Roma egemenliğine girmiştir. Roma                  
İmparatorlarından Hadrian, büyük bir şehir haline gelen yerleşim biriminin etrafını surlarla çevirerek 
Hadrianapolis yani ‘’Hadrian’ın şehri’’ ismini vermiştir. Şehir, 378 yılında tarihte Edirne Savaşı olarak 
bilinen Roma ile Got kavmi arasında yaşanan savaşa sahne olmuştur. Bu savaş İlk Çağ tarihinde 
Edirne’nin gördüğü en büyük savaştır. Edirne topraklarında MÖ 7. yüzyılda İskit, MÖ 6. yüzyılın 
sonlarında Pers topluluklarının da yaşadığı bilinmektedir.

EDİRNE’NİN TARİHSEL 
GELİŞİMİ 

   
   
   Edirne’nin tarihsel süreci ile kadim kültürünü öğrenirim.

İlk Çağ’da Edirne

Edirne’de bulunan bir dolmen örneği
Görsel 54 
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Edirne’nin Merkez ilçe dahil olmak üzere toplam 9 ilçesi vardır.  Bunlar:
Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü’dür.

Enez:  İlçe merkezi, ilk Çağ’da bir Yunan sömürge yeri olarak kurulmuş-
tur. Adı, bir Yunan prensinin (Eneyaz) isminden gelir. Enez, Roma İmpara-
torluğu zamanında, zengin bir liman kenti haline gelmiştir. 15. yy’da Osmanlı 
Devleti tarafından alınarak Türk toprağı haline gelmiştir. Günümüzde 
batısında Meriç Nehri ile Yunanistan sınırı, güneyinde Saroz Körfezi'yle,  
Keşan ve İpsala ilçeleri ile sınır olan; geçimini tarım, hayvancılık, 
balıkçılık ve turizm ile sağlayan Edirne ilçesidir. Kış aylarında kendi 
kendi ile baş başa, yazları ise  herkesin yaşamak istediği, denizi, güneşi, 
plajları ile kendine saklı kent dedirtebilecek kadar güzel bir yerdir.

Havsa: Havsa ilçesi Romalılar tarafından kurulmuştur. İlçenin Romalılar zamanındaki adı "Niki" idi. 
Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslıların elinde kalmıştır. 
1356 yılında Rumeli’ye geçen Türkler, burayı I. Murat vasıtasıyla Türk toprak-
larına katmışlar ve ilçeye "Hosa" adını vermişlerdir. Padişah II. Bayezid'in 
hanımlarından Ha�ze Sultan  buraya yerleştikten sonra ilçeye bir müddet 
"Hafse" denilmiş, daha sonra bu iki isim karışımından “Havsa” ismi doğmuş-
tur. Havsa ilçesi ilimizin kuzeyindedir. Doğuda Kırklareli, batıda Edirne 

Merkez ilçesi, kuzeyde Süloğlu ve güneyde Uzunköprü ilçeleriyle komşudur. İlçede tahıl, ayçiçeği, 
mısır, pancar, pirinç, meyve vb. yetiştirilir.  Sokullu  Cami, Kervansaray,  Sokullu Hamamı, Külliye en 
önemli tarihi eserlerdir. Çok yapılı olan külliye, Mimar Sinan'ın eseridir.

İpsala: İpsala ilçemiz Trakların çok eski bir yerleşim merkeziydi ve ‘’Kipsela’’ olarak bilinmekteydi.         
14. yy’da Osmanlı yönetimine girmiştir. İpsala ilçesi, ilimizin güneyindedir. Meriç, Uzunköprü, Keşan ve  
Enez ilçeleri ile komşudur. İpsala Ovası’nda çeltik (pirinç) en önemli tarım ürünüdür.  Ayrıca buğday ve 
ayçiçeği de yetiştirilir. İpsala Sınır Kapısı  ile Yunanistan'a geçiş yapılır.

Keşan:  Edirne’nin güneyinde yer alır. İlçenin bilinen en eski adı “Zerlanis’’ veya ‘’Zorlanis’’ tir.  Keşan 
ilçesi ilk kez Gazi Süleyman Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. 
Doğuda Tekirdağ ili, batıda İpsala ve Enez ilçeleri, kuzeyde ise Uzunköprü   
ilçesiyle komşudur. Güneyinde Saroz Körfezi bulunur ve turizmin çekim 
merkezidir. En önemli dağı, Koru Dağı'dır. Keşan ilçesi ilk kez Gazi Süleyman 
Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. Hersekzade Ahmet Paşa 
Camisi önemli tarihi mekânlarındandır. 

Lalapaşa: İlçemiz 1361 yılında I. Murat’ın kahraman komutanı Lala Şahin Paşa tarafından  fethedilerek 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. İlçenin ismi Lala Şahin Paşa’dan gelmektedir. Kuzeyinde ve batısında 
Bulgaristan, doğusunda Süloğlu ilçesi, güneyinde Edirne merkezi yer almaktadır. İlçenin geçim 
kaynağı daha çok tarıma dayalıdır. Fabrikalarında un, yarma, peynir, sucuk üretilir. 1992'de işletmeye 
açılan bir de çimento fabrikası vardır. Edirne , Lalapaşa Hamzabeyli Gümrük Kapısı ilçemiz sınırları 
içerisindedir. Bu kapıdan Bulgaristan’a giriş çıkış yapılır. 

Edirne’nin İlçeleri

Görsel 50 

Görsel 51 

Görsel 52 
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Etkinlik :

Meriç:   İlçe çok eski bir Trak yerleşim alanıdır. 14. yy’da  Osmanlı yönetimine girmiştir. İlçe, ilimizin 
orta kısmında yer almaktadır. Uzunköprü ve İpsala ilçesiyle komşudur. Adını kenarından geçen Meriç     
Nehri'nden almaktadır.
 Başlıca ovaları Meriç ve Ergene olup burada her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Süloğlu: İlçenin tarihi, Traklarla başlar. İlçe 14. yüzyıl ortalarında Osmanlı Türklerinin eline geçmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin eski kayıtlarda Süleyman oğlu Süle ve Hacı Sinan Oğlu Süle Çelebi, Süle Ovası, 
Süle Yaylası adları geçer. Süloğlu adı bu isimlerle ilişkilidir. İlimizin kuzeyinde ve Lalapaşa Yaylası 
üstündedir. Doğuda Kırklareli ili, batıda Edirne Merkez ilçesi, kuzeyde Lalapaşa ve güneyde Havsa      
ilçeleriyle komşudur. 
 İlçede çeşitli tahıllar, ayçiçeği ve meyveler yetiştirilir.

Uzunköprü: Uzunköprü'nün kuruluşu Osmanlı Dönemi’ne rastlar. Adını eşsiz köprüsünden alan 
Uzunköprü, Sultan II. Murat tarafından Ergene adı ile kurulmuştur. Padişah II. Murat, Varna seferinden 
dönerken su taşkınları nedeniyle Ergene Nehri'ni geçememiş ve buraya bir köprü yapılmasını emret-
miştir. Bu emir üzerine 1425 senesinde inşaata başlanmış ve inşaat 1444 senesinde sona ermiştir. 18 
senede tamamlanan bu eser, 1293 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 174 kemerli olarak 
yapılmıştır. Köprü Uzunköprü adı ile bugünkü ilçenin adını da oluşturmuştur. İlçe ilimizin orta kısmın-
dadır. İpsala, Keşan, Meriç, Havsa ilçeleri ile komşudur.
 Çeltik (pirinç), ayçiçeği, buğday en önemli ürünleridir. İçinden geçen Ergene Nehri, fabrika 
atıkları ile kirletilmiştir. Nehrin arındırılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu ilçemizde Yunanistan'a 
açılan bir sınır kapısı da bulunmaktadır. Uzunköprü Sınır Kapısı ülkemizin özellikle demiryolunu kullanan 
turistler tarafından kullanılmaktadır.
 

1) Yandaki Edirne haritasında yaşadığınız yeri bularak içini 
boyayınız.

2)Yunanistan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………….

3) Bulgaristan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………..

4) En kuzeyde yer alan ilçemizi bularak yandaki haritada 
işaretleyiniz.

5) Denize kıyısı olan ilçelerimizi yazınız.……………………

6) Havsa ilçemizin güneyinde yer alan komşusunu yazınız. 

…………………………………..Görsel 53
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Edirne’nin Merkez ilçe dahil olmak üzere toplam 9 ilçesi vardır.  Bunlar:
Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü’dür.

Enez:  İlçe merkezi, ilk Çağ’da bir Yunan sömürge yeri olarak kurulmuş-
tur. Adı, bir Yunan prensinin (Eneyaz) isminden gelir. Enez, Roma İmpara-
torluğu zamanında, zengin bir liman kenti haline gelmiştir. 15. yy’da Osmanlı 
Devleti tarafından alınarak Türk toprağı haline gelmiştir. Günümüzde 
batısında Meriç Nehri ile Yunanistan sınırı, güneyinde Saroz Körfezi'yle,  
Keşan ve İpsala ilçeleri ile sınır olan; geçimini tarım, hayvancılık, 
balıkçılık ve turizm ile sağlayan Edirne ilçesidir. Kış aylarında kendi 
kendi ile baş başa, yazları ise  herkesin yaşamak istediği, denizi, güneşi, 
plajları ile kendine saklı kent dedirtebilecek kadar güzel bir yerdir.

Havsa: Havsa ilçesi Romalılar tarafından kurulmuştur. İlçenin Romalılar zamanındaki adı "Niki" idi. 
Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslıların elinde kalmıştır. 
1356 yılında Rumeli’ye geçen Türkler, burayı I. Murat vasıtasıyla Türk toprak-
larına katmışlar ve ilçeye "Hosa" adını vermişlerdir. Padişah II. Bayezid'in 
hanımlarından Ha�ze Sultan  buraya yerleştikten sonra ilçeye bir müddet 
"Hafse" denilmiş, daha sonra bu iki isim karışımından “Havsa” ismi doğmuş-
tur. Havsa ilçesi ilimizin kuzeyindedir. Doğuda Kırklareli, batıda Edirne 

Merkez ilçesi, kuzeyde Süloğlu ve güneyde Uzunköprü ilçeleriyle komşudur. İlçede tahıl, ayçiçeği, 
mısır, pancar, pirinç, meyve vb. yetiştirilir.  Sokullu  Cami, Kervansaray,  Sokullu Hamamı, Külliye en 
önemli tarihi eserlerdir. Çok yapılı olan külliye, Mimar Sinan'ın eseridir.

İpsala: İpsala ilçemiz Trakların çok eski bir yerleşim merkeziydi ve ‘’Kipsela’’ olarak bilinmekteydi.         
14. yy’da Osmanlı yönetimine girmiştir. İpsala ilçesi, ilimizin güneyindedir. Meriç, Uzunköprü, Keşan ve  
Enez ilçeleri ile komşudur. İpsala Ovası’nda çeltik (pirinç) en önemli tarım ürünüdür.  Ayrıca buğday ve 
ayçiçeği de yetiştirilir. İpsala Sınır Kapısı  ile Yunanistan'a geçiş yapılır.

Keşan:  Edirne’nin güneyinde yer alır. İlçenin bilinen en eski adı “Zerlanis’’ veya ‘’Zorlanis’’ tir.  Keşan 
ilçesi ilk kez Gazi Süleyman Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. 
Doğuda Tekirdağ ili, batıda İpsala ve Enez ilçeleri, kuzeyde ise Uzunköprü   
ilçesiyle komşudur. Güneyinde Saroz Körfezi bulunur ve turizmin çekim 
merkezidir. En önemli dağı, Koru Dağı'dır. Keşan ilçesi ilk kez Gazi Süleyman 
Paşa zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. Hersekzade Ahmet Paşa 
Camisi önemli tarihi mekânlarındandır. 

Lalapaşa: İlçemiz 1361 yılında I. Murat’ın kahraman komutanı Lala Şahin Paşa tarafından  fethedilerek 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. İlçenin ismi Lala Şahin Paşa’dan gelmektedir. Kuzeyinde ve batısında 
Bulgaristan, doğusunda Süloğlu ilçesi, güneyinde Edirne merkezi yer almaktadır. İlçenin geçim 
kaynağı daha çok tarıma dayalıdır. Fabrikalarında un, yarma, peynir, sucuk üretilir. 1992'de işletmeye 
açılan bir de çimento fabrikası vardır. Edirne , Lalapaşa Hamzabeyli Gümrük Kapısı ilçemiz sınırları 
içerisindedir. Bu kapıdan Bulgaristan’a giriş çıkış yapılır. 

Edirne’nin İlçeleri

Görsel 50 

Görsel 51 

Görsel 52 

56

Etkinlik :

Meriç:   İlçe çok eski bir Trak yerleşim alanıdır. 14. yy’da  Osmanlı yönetimine girmiştir. İlçe, ilimizin 
orta kısmında yer almaktadır. Uzunköprü ve İpsala ilçesiyle komşudur. Adını kenarından geçen Meriç     
Nehri'nden almaktadır.
 Başlıca ovaları Meriç ve Ergene olup burada her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Süloğlu: İlçenin tarihi, Traklarla başlar. İlçe 14. yüzyıl ortalarında Osmanlı Türklerinin eline geçmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin eski kayıtlarda Süleyman oğlu Süle ve Hacı Sinan Oğlu Süle Çelebi, Süle Ovası, 
Süle Yaylası adları geçer. Süloğlu adı bu isimlerle ilişkilidir. İlimizin kuzeyinde ve Lalapaşa Yaylası 
üstündedir. Doğuda Kırklareli ili, batıda Edirne Merkez ilçesi, kuzeyde Lalapaşa ve güneyde Havsa      
ilçeleriyle komşudur. 
 İlçede çeşitli tahıllar, ayçiçeği ve meyveler yetiştirilir.

Uzunköprü: Uzunköprü'nün kuruluşu Osmanlı Dönemi’ne rastlar. Adını eşsiz köprüsünden alan 
Uzunköprü, Sultan II. Murat tarafından Ergene adı ile kurulmuştur. Padişah II. Murat, Varna seferinden 
dönerken su taşkınları nedeniyle Ergene Nehri'ni geçememiş ve buraya bir köprü yapılmasını emret-
miştir. Bu emir üzerine 1425 senesinde inşaata başlanmış ve inşaat 1444 senesinde sona ermiştir. 18 
senede tamamlanan bu eser, 1293 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 174 kemerli olarak 
yapılmıştır. Köprü Uzunköprü adı ile bugünkü ilçenin adını da oluşturmuştur. İlçe ilimizin orta kısmın-
dadır. İpsala, Keşan, Meriç, Havsa ilçeleri ile komşudur.
 Çeltik (pirinç), ayçiçeği, buğday en önemli ürünleridir. İçinden geçen Ergene Nehri, fabrika 
atıkları ile kirletilmiştir. Nehrin arındırılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu ilçemizde Yunanistan'a 
açılan bir sınır kapısı da bulunmaktadır. Uzunköprü Sınır Kapısı ülkemizin özellikle demiryolunu kullanan 
turistler tarafından kullanılmaktadır.
 

1) Yandaki Edirne haritasında yaşadığınız yeri bularak içini 
boyayınız.

2)Yunanistan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………….

3) Bulgaristan ile sınır komşusu olan ilçelerimizi yazınız.

…………………………………………..

4) En kuzeyde yer alan ilçemizi bularak yandaki haritada 
işaretleyiniz.

5) Denize kıyısı olan ilçelerimizi yazınız.……………………

6) Havsa ilçemizin güneyinde yer alan komşusunu yazınız. 

…………………………………..Görsel 53
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Etkinlik :

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları örnekteki gibi doldurunuz.

Örnek: Ben, adımı Ergene Nehri üzerinde inşa edilmiş köprüden alan Edirne ilçesiyim. 
Ben Uzunköprü’yüm.

1.  Kuzeyde Lalapaşa, güneyde Havsa ile komşuyum. Ben …………………………….

2. Hamzabeyli Gümrük Kapısı benim sınırlarımdadır. Ben ……………………………

3.  Ben eski adı Kipsela olan ilçeyim. Ben ……………………………..………………....

4.  Adım, eski bir prensin (Eneyaz) isminden gelir. Ben ……………………………....

5. Ben sınırları içinde Koru Dağı’nı barındıran ilçeyim. Ben  …………………………….

6. Ben Sokullu Camisi’nin bulunduğu ilçeyim. Ben ……………………………………….

58

Neler Öğreneceğim?

            Edirne ilinin tarih öncesi devirlerine ait bilgiler çok azdır. Bu döneme ilişkin buluntular sadece 
birkaç memeli ve omurgalı hayvanın fosillerine aittir. İlk Çağ tarihi boyunca Edirne’de Traklar, Yunan-
lar, İskitler, Persler, Makedonlar, Keltler ve Romalılar yaşamıştır. İlimizin ilk yerleşik toplulukları olan 
Traklar, Orta Asya’dan göç ile Rusya ve Tuna’yı aşarak Balkan Yarımadası’na yerleşmiş bir kavim idi. 
Pers Kralı I. Darius zamanında Trakya ile birlikte Edirne de Perslerin egemenliğine girmiştir. Pers 
egemenliğinin yıkılmasından sonra bölgede Odrys hâkimiyeti başlamış ancak kısa bir süre sonra 
bölge Makedonya toprağı olmuştur. MÖ 168’de Trakya Roma egemenliğine girmiştir. Roma                  
İmparatorlarından Hadrian, büyük bir şehir haline gelen yerleşim biriminin etrafını surlarla çevirerek 
Hadrianapolis yani ‘’Hadrian’ın şehri’’ ismini vermiştir. Şehir, 378 yılında tarihte Edirne Savaşı olarak 
bilinen Roma ile Got kavmi arasında yaşanan savaşa sahne olmuştur. Bu savaş İlk Çağ tarihinde 
Edirne’nin gördüğü en büyük savaştır. Edirne topraklarında MÖ 7. yüzyılda İskit, MÖ 6. yüzyılın 
sonlarında Pers topluluklarının da yaşadığı bilinmektedir.

EDİRNE’NİN TARİHSEL 
GELİŞİMİ 

   
   
   Edirne’nin tarihsel süreci ile kadim kültürünü öğrenirim.

İlk Çağ’da Edirne

Edirne’de bulunan bir dolmen örneği
Görsel 54 
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Etkinlik :

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları örnekteki gibi doldurunuz.

Örnek: Ben, adımı Ergene Nehri üzerinde inşa edilmiş köprüden alan Edirne ilçesiyim. 
Ben Uzunköprü’yüm.

1.  Kuzeyde Lalapaşa, güneyde Havsa ile komşuyum. Ben …………………………….

2. Hamzabeyli Gümrük Kapısı benim sınırlarımdadır. Ben ……………………………

3.  Ben eski adı Kipsela olan ilçeyim. Ben ……………………………..………………....

4.  Adım, eski bir prensin (Eneyaz) isminden gelir. Ben ……………………………....

5. Ben sınırları içinde Koru Dağı’nı barındıran ilçeyim. Ben  …………………………….

6. Ben Sokullu Camisi’nin bulunduğu ilçeyim. Ben ……………………………………….

58

Neler Öğreneceğim?

            Edirne ilinin tarih öncesi devirlerine ait bilgiler çok azdır. Bu döneme ilişkin buluntular sadece 
birkaç memeli ve omurgalı hayvanın fosillerine aittir. İlk Çağ tarihi boyunca Edirne’de Traklar, Yunan-
lar, İskitler, Persler, Makedonlar, Keltler ve Romalılar yaşamıştır. İlimizin ilk yerleşik toplulukları olan 
Traklar, Orta Asya’dan göç ile Rusya ve Tuna’yı aşarak Balkan Yarımadası’na yerleşmiş bir kavim idi. 
Pers Kralı I. Darius zamanında Trakya ile birlikte Edirne de Perslerin egemenliğine girmiştir. Pers 
egemenliğinin yıkılmasından sonra bölgede Odrys hâkimiyeti başlamış ancak kısa bir süre sonra 
bölge Makedonya toprağı olmuştur. MÖ 168’de Trakya Roma egemenliğine girmiştir. Roma                  
İmparatorlarından Hadrian, büyük bir şehir haline gelen yerleşim biriminin etrafını surlarla çevirerek 
Hadrianapolis yani ‘’Hadrian’ın şehri’’ ismini vermiştir. Şehir, 378 yılında tarihte Edirne Savaşı olarak 
bilinen Roma ile Got kavmi arasında yaşanan savaşa sahne olmuştur. Bu savaş İlk Çağ tarihinde 
Edirne’nin gördüğü en büyük savaştır. Edirne topraklarında MÖ 7. yüzyılda İskit, MÖ 6. yüzyılın 
sonlarında Pers topluluklarının da yaşadığı bilinmektedir.

EDİRNE’NİN TARİHSEL 
GELİŞİMİ 

   
   
   Edirne’nin tarihsel süreci ile kadim kültürünü öğrenirim.

İlk Çağ’da Edirne

Edirne’de bulunan bir dolmen örneği
Görsel 54 

57

Etkinlik :

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları örnekteki gibi doldurunuz.

Örnek: Ben, adımı Ergene Nehri üzerinde inşa edilmiş köprüden alan Edirne ilçesiyim. 
Ben Uzunköprü’yüm.

1.  Kuzeyde Lalapaşa, güneyde Havsa ile komşuyum. Ben …………………………….

2. Hamzabeyli Gümrük Kapısı benim sınırlarımdadır. Ben ……………………………

3.  Ben eski adı Kipsela olan ilçeyim. Ben ……………………………..………………....

4.  Adım, eski bir prensin (Eneyaz) isminden gelir. Ben ……………………………....

5. Ben sınırları içinde Koru Dağı’nı barındıran ilçeyim. Ben  …………………………….

6. Ben Sokullu Camisi’nin bulunduğu ilçeyim. Ben ……………………………………….

58

Neler Öğreneceğim?

            Edirne ilinin tarih öncesi devirlerine ait bilgiler çok azdır. Bu döneme ilişkin buluntular sadece 
birkaç memeli ve omurgalı hayvanın fosillerine aittir. İlk Çağ tarihi boyunca Edirne’de Traklar, Yunan-
lar, İskitler, Persler, Makedonlar, Keltler ve Romalılar yaşamıştır. İlimizin ilk yerleşik toplulukları olan 
Traklar, Orta Asya’dan göç ile Rusya ve Tuna’yı aşarak Balkan Yarımadası’na yerleşmiş bir kavim idi. 
Pers Kralı I. Darius zamanında Trakya ile birlikte Edirne de Perslerin egemenliğine girmiştir. Pers 
egemenliğinin yıkılmasından sonra bölgede Odrys hâkimiyeti başlamış ancak kısa bir süre sonra 
bölge Makedonya toprağı olmuştur. MÖ 168’de Trakya Roma egemenliğine girmiştir. Roma                  
İmparatorlarından Hadrian, büyük bir şehir haline gelen yerleşim biriminin etrafını surlarla çevirerek 
Hadrianapolis yani ‘’Hadrian’ın şehri’’ ismini vermiştir. Şehir, 378 yılında tarihte Edirne Savaşı olarak 
bilinen Roma ile Got kavmi arasında yaşanan savaşa sahne olmuştur. Bu savaş İlk Çağ tarihinde 
Edirne’nin gördüğü en büyük savaştır. Edirne topraklarında MÖ 7. yüzyılda İskit, MÖ 6. yüzyılın 
sonlarında Pers topluluklarının da yaşadığı bilinmektedir.

EDİRNE’NİN TARİHSEL 
GELİŞİMİ 

   
   
   Edirne’nin tarihsel süreci ile kadim kültürünü öğrenirim.

İlk Çağ’da Edirne

Edirne’de bulunan bir dolmen örneği
Görsel 54 

59

 

 

OKUMA PARÇASI
Edirne’ye İsmini Veren Devlet Adamı: Hadrianus

 Tam adı Publius Aelius Trianus Hadrianus olan Roma İmparatoru 24 Ocak 76 yılında doğmuş, 
İmparator Trajan’dan sonra tahta geçerek 117-138 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Roma 
İmparatorluğu’nun en iyi beş hükümdarından biri olarak kabul edilir. Genellikle barışçıl yollarla 
ülkesinin sınırlarını genişletmeyi seçmiş, ülkeyi merkezden yönetmek yerine seyahatler yaparak 
sorunları yerinde görmeyi tercih etmiştir. Onun Anadolu dâhil birçok yeri ziyaretinden dolayı adına 
değişik yapılar inşa edilmiş ve bunların bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Aynı zamanda şair olan Hadri-
anus 10 Temmuz 138 tarihinde ölmüştür. Bilindiği gibi 123-124 yılında uzun bir seyahate çıkan  
imparator o dönemde küçük bir yerleşim yeri olan Edirne’nin yerinde bulunan Orestia kasabasını 
stratejik konumundan dolayı çok beğenmiş ve burada kendi adı ile anılan Hadrianapolis şehrini 
kurmuş ve burası İlk Çağ tarihi boyunca bu isimle anılmıştır.

*Uscudama        * Orestia         *Orestias   *Odrisya             *Edrenos         *Edrene
*Hadrianapolis   *Edrine       *Hadrian      *Sedd- i İslam    *Taht- ı Sani   *Payitaht- ı Kadim 

*Dar’üs Saltana  *Dar’ün Nas      *Dar’ül Meymene   *Dar’ül Karar      
*Şehirler Sultanı, Sultanlar Şehri

   Geçmişten Günümüze Edirne’nin İsimleri

Görsel 55

60

 

 

Orta Çağ’da Edirne

 Edirne, Orta Çağ boyunca birçok ulusun saldırısına maruz kalmıştır. Romalıları yenen Gotlar 
İstanbul’a kadar ilerlemişlerdir. Gotların İtalya’ya çekilmesinden sonra ilimizde Doğu Roma 
egemenliği başlamıştır. Ünlü Hun Hükümdarı Attila, Trakya topraklarına saldırıp Bizans’ı vergiye 
bağlamıştır. Orta Çağ’da Edirne’ye saldıran bir başka ulus Avar Türkleridir. Bizans İmparatorluğu’na 
akınlar yapan Avar toplulukları tüm Doğu Trakya’yı harap etmişlerdir. Peçenekler ise 1050 yılında 
Edirne’yi kuşatmış ancak başarılı olamamışlardır. Ayrıca Bulgarlar da zaman zaman Edirne ile ilgilen-
mişler, yaptıkları akınlar sonucu kısa süreli egemenlik kurmuşlardır. 

   Orta Çağ boyunca Edirne ile ilişkisi olan devletleri ve toplulukları yazalım.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Edirne Kalesi Gravürü Görsel 56 
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Etkinlik :

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları örnekteki gibi doldurunuz.

Örnek: Ben, adımı Ergene Nehri üzerinde inşa edilmiş köprüden alan Edirne ilçesiyim. 
Ben Uzunköprü’yüm.

1.  Kuzeyde Lalapaşa, güneyde Havsa ile komşuyum. Ben …………………………….

2. Hamzabeyli Gümrük Kapısı benim sınırlarımdadır. Ben ……………………………

3.  Ben eski adı Kipsela olan ilçeyim. Ben ……………………………..………………....

4.  Adım, eski bir prensin (Eneyaz) isminden gelir. Ben ……………………………....

5. Ben sınırları içinde Koru Dağı’nı barındıran ilçeyim. Ben  …………………………….

6. Ben Sokullu Camisi’nin bulunduğu ilçeyim. Ben ……………………………………….

58

Neler Öğreneceğim?

            Edirne ilinin tarih öncesi devirlerine ait bilgiler çok azdır. Bu döneme ilişkin buluntular sadece 
birkaç memeli ve omurgalı hayvanın fosillerine aittir. İlk Çağ tarihi boyunca Edirne’de Traklar, Yunan-
lar, İskitler, Persler, Makedonlar, Keltler ve Romalılar yaşamıştır. İlimizin ilk yerleşik toplulukları olan 
Traklar, Orta Asya’dan göç ile Rusya ve Tuna’yı aşarak Balkan Yarımadası’na yerleşmiş bir kavim idi. 
Pers Kralı I. Darius zamanında Trakya ile birlikte Edirne de Perslerin egemenliğine girmiştir. Pers 
egemenliğinin yıkılmasından sonra bölgede Odrys hâkimiyeti başlamış ancak kısa bir süre sonra 
bölge Makedonya toprağı olmuştur. MÖ 168’de Trakya Roma egemenliğine girmiştir. Roma                  
İmparatorlarından Hadrian, büyük bir şehir haline gelen yerleşim biriminin etrafını surlarla çevirerek 
Hadrianapolis yani ‘’Hadrian’ın şehri’’ ismini vermiştir. Şehir, 378 yılında tarihte Edirne Savaşı olarak 
bilinen Roma ile Got kavmi arasında yaşanan savaşa sahne olmuştur. Bu savaş İlk Çağ tarihinde 
Edirne’nin gördüğü en büyük savaştır. Edirne topraklarında MÖ 7. yüzyılda İskit, MÖ 6. yüzyılın 
sonlarında Pers topluluklarının da yaşadığı bilinmektedir.

EDİRNE’NİN TARİHSEL 
GELİŞİMİ 

   
   
   Edirne’nin tarihsel süreci ile kadim kültürünü öğrenirim.

İlk Çağ’da Edirne

Edirne’de bulunan bir dolmen örneği
Görsel 54 
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Etkinlik :

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları örnekteki gibi doldurunuz.

Örnek: Ben, adımı Ergene Nehri üzerinde inşa edilmiş köprüden alan Edirne ilçesiyim. 
Ben Uzunköprü’yüm.

1.  Kuzeyde Lalapaşa, güneyde Havsa ile komşuyum. Ben …………………………….

2. Hamzabeyli Gümrük Kapısı benim sınırlarımdadır. Ben ……………………………

3.  Ben eski adı Kipsela olan ilçeyim. Ben ……………………………..………………....

4.  Adım, eski bir prensin (Eneyaz) isminden gelir. Ben ……………………………....

5. Ben sınırları içinde Koru Dağı’nı barındıran ilçeyim. Ben  …………………………….

6. Ben Sokullu Camisi’nin bulunduğu ilçeyim. Ben ……………………………………….
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Neler Öğreneceğim?

            Edirne ilinin tarih öncesi devirlerine ait bilgiler çok azdır. Bu döneme ilişkin buluntular sadece 
birkaç memeli ve omurgalı hayvanın fosillerine aittir. İlk Çağ tarihi boyunca Edirne’de Traklar, Yunan-
lar, İskitler, Persler, Makedonlar, Keltler ve Romalılar yaşamıştır. İlimizin ilk yerleşik toplulukları olan 
Traklar, Orta Asya’dan göç ile Rusya ve Tuna’yı aşarak Balkan Yarımadası’na yerleşmiş bir kavim idi. 
Pers Kralı I. Darius zamanında Trakya ile birlikte Edirne de Perslerin egemenliğine girmiştir. Pers 
egemenliğinin yıkılmasından sonra bölgede Odrys hâkimiyeti başlamış ancak kısa bir süre sonra 
bölge Makedonya toprağı olmuştur. MÖ 168’de Trakya Roma egemenliğine girmiştir. Roma                  
İmparatorlarından Hadrian, büyük bir şehir haline gelen yerleşim biriminin etrafını surlarla çevirerek 
Hadrianapolis yani ‘’Hadrian’ın şehri’’ ismini vermiştir. Şehir, 378 yılında tarihte Edirne Savaşı olarak 
bilinen Roma ile Got kavmi arasında yaşanan savaşa sahne olmuştur. Bu savaş İlk Çağ tarihinde 
Edirne’nin gördüğü en büyük savaştır. Edirne topraklarında MÖ 7. yüzyılda İskit, MÖ 6. yüzyılın 
sonlarında Pers topluluklarının da yaşadığı bilinmektedir.

EDİRNE’NİN TARİHSEL 
GELİŞİMİ 

   
   
   Edirne’nin tarihsel süreci ile kadim kültürünü öğrenirim.

İlk Çağ’da Edirne

Edirne’de bulunan bir dolmen örneği
Görsel 54 

59

 

 

OKUMA PARÇASI
Edirne’ye İsmini Veren Devlet Adamı: Hadrianus

 Tam adı Publius Aelius Trianus Hadrianus olan Roma İmparatoru 24 Ocak 76 yılında doğmuş, 
İmparator Trajan’dan sonra tahta geçerek 117-138 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Roma 
İmparatorluğu’nun en iyi beş hükümdarından biri olarak kabul edilir. Genellikle barışçıl yollarla 
ülkesinin sınırlarını genişletmeyi seçmiş, ülkeyi merkezden yönetmek yerine seyahatler yaparak 
sorunları yerinde görmeyi tercih etmiştir. Onun Anadolu dâhil birçok yeri ziyaretinden dolayı adına 
değişik yapılar inşa edilmiş ve bunların bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Aynı zamanda şair olan Hadri-
anus 10 Temmuz 138 tarihinde ölmüştür. Bilindiği gibi 123-124 yılında uzun bir seyahate çıkan  
imparator o dönemde küçük bir yerleşim yeri olan Edirne’nin yerinde bulunan Orestia kasabasını 
stratejik konumundan dolayı çok beğenmiş ve burada kendi adı ile anılan Hadrianapolis şehrini 
kurmuş ve burası İlk Çağ tarihi boyunca bu isimle anılmıştır.

*Uscudama        * Orestia         *Orestias   *Odrisya             *Edrenos         *Edrene
*Hadrianapolis   *Edrine       *Hadrian      *Sedd- i İslam    *Taht- ı Sani   *Payitaht- ı Kadim 

*Dar’üs Saltana  *Dar’ün Nas      *Dar’ül Meymene   *Dar’ül Karar      
*Şehirler Sultanı, Sultanlar Şehri

   Geçmişten Günümüze Edirne’nin İsimleri

Görsel 55
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Orta Çağ’da Edirne

 Edirne, Orta Çağ boyunca birçok ulusun saldırısına maruz kalmıştır. Romalıları yenen Gotlar 
İstanbul’a kadar ilerlemişlerdir. Gotların İtalya’ya çekilmesinden sonra ilimizde Doğu Roma 
egemenliği başlamıştır. Ünlü Hun Hükümdarı Attila, Trakya topraklarına saldırıp Bizans’ı vergiye 
bağlamıştır. Orta Çağ’da Edirne’ye saldıran bir başka ulus Avar Türkleridir. Bizans İmparatorluğu’na 
akınlar yapan Avar toplulukları tüm Doğu Trakya’yı harap etmişlerdir. Peçenekler ise 1050 yılında 
Edirne’yi kuşatmış ancak başarılı olamamışlardır. Ayrıca Bulgarlar da zaman zaman Edirne ile ilgilen-
mişler, yaptıkları akınlar sonucu kısa süreli egemenlik kurmuşlardır. 

   Orta Çağ boyunca Edirne ile ilişkisi olan devletleri ve toplulukları yazalım.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Edirne Kalesi Gravürü Görsel 56 
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OKUMA PARÇASI
Edirne’ye İsmini Veren Devlet Adamı: Hadrianus

 Tam adı Publius Aelius Trianus Hadrianus olan Roma İmparatoru 24 Ocak 76 yılında doğmuş, 
İmparator Trajan’dan sonra tahta geçerek 117-138 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Roma 
İmparatorluğu’nun en iyi beş hükümdarından biri olarak kabul edilir. Genellikle barışçıl yollarla 
ülkesinin sınırlarını genişletmeyi seçmiş, ülkeyi merkezden yönetmek yerine seyahatler yaparak 
sorunları yerinde görmeyi tercih etmiştir. Onun Anadolu dâhil birçok yeri ziyaretinden dolayı adına 
değişik yapılar inşa edilmiş ve bunların bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Aynı zamanda şair olan Hadri-
anus 10 Temmuz 138 tarihinde ölmüştür. Bilindiği gibi 123-124 yılında uzun bir seyahate çıkan  
imparator o dönemde küçük bir yerleşim yeri olan Edirne’nin yerinde bulunan Orestia kasabasını 
stratejik konumundan dolayı çok beğenmiş ve burada kendi adı ile anılan Hadrianapolis şehrini 
kurmuş ve burası İlk Çağ tarihi boyunca bu isimle anılmıştır.

*Uscudama        * Orestia         *Orestias   *Odrisya             *Edrenos         *Edrene
*Hadrianapolis   *Edrine       *Hadrian      *Sedd- i İslam    *Taht- ı Sani   *Payitaht- ı Kadim 

*Dar’üs Saltana  *Dar’ün Nas      *Dar’ül Meymene   *Dar’ül Karar      
*Şehirler Sultanı, Sultanlar Şehri

   Geçmişten Günümüze Edirne’nin İsimleri

Görsel 55
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Orta Çağ’da Edirne

 Edirne, Orta Çağ boyunca birçok ulusun saldırısına maruz kalmıştır. Romalıları yenen Gotlar 
İstanbul’a kadar ilerlemişlerdir. Gotların İtalya’ya çekilmesinden sonra ilimizde Doğu Roma 
egemenliği başlamıştır. Ünlü Hun Hükümdarı Attila, Trakya topraklarına saldırıp Bizans’ı vergiye 
bağlamıştır. Orta Çağ’da Edirne’ye saldıran bir başka ulus Avar Türkleridir. Bizans İmparatorluğu’na 
akınlar yapan Avar toplulukları tüm Doğu Trakya’yı harap etmişlerdir. Peçenekler ise 1050 yılında 
Edirne’yi kuşatmış ancak başarılı olamamışlardır. Ayrıca Bulgarlar da zaman zaman Edirne ile ilgilen-
mişler, yaptıkları akınlar sonucu kısa süreli egemenlik kurmuşlardır. 

   Orta Çağ boyunca Edirne ile ilişkisi olan devletleri ve toplulukları yazalım.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Edirne Kalesi Gravürü Görsel 56 
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OKUMA PARÇASI
Edirne’ye İsmini Veren Devlet Adamı: Hadrianus

 Tam adı Publius Aelius Trianus Hadrianus olan Roma İmparatoru 24 Ocak 76 yılında doğmuş, 
İmparator Trajan’dan sonra tahta geçerek 117-138 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Roma 
İmparatorluğu’nun en iyi beş hükümdarından biri olarak kabul edilir. Genellikle barışçıl yollarla 
ülkesinin sınırlarını genişletmeyi seçmiş, ülkeyi merkezden yönetmek yerine seyahatler yaparak 
sorunları yerinde görmeyi tercih etmiştir. Onun Anadolu dâhil birçok yeri ziyaretinden dolayı adına 
değişik yapılar inşa edilmiş ve bunların bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Aynı zamanda şair olan Hadri-
anus 10 Temmuz 138 tarihinde ölmüştür. Bilindiği gibi 123-124 yılında uzun bir seyahate çıkan  
imparator o dönemde küçük bir yerleşim yeri olan Edirne’nin yerinde bulunan Orestia kasabasını 
stratejik konumundan dolayı çok beğenmiş ve burada kendi adı ile anılan Hadrianapolis şehrini 
kurmuş ve burası İlk Çağ tarihi boyunca bu isimle anılmıştır.

*Uscudama        * Orestia         *Orestias   *Odrisya             *Edrenos         *Edrene
*Hadrianapolis   *Edrine       *Hadrian      *Sedd- i İslam    *Taht- ı Sani   *Payitaht- ı Kadim 

*Dar’üs Saltana  *Dar’ün Nas      *Dar’ül Meymene   *Dar’ül Karar      
*Şehirler Sultanı, Sultanlar Şehri

   Geçmişten Günümüze Edirne’nin İsimleri

Görsel 55

60

 

 

Orta Çağ’da Edirne

 Edirne, Orta Çağ boyunca birçok ulusun saldırısına maruz kalmıştır. Romalıları yenen Gotlar 
İstanbul’a kadar ilerlemişlerdir. Gotların İtalya’ya çekilmesinden sonra ilimizde Doğu Roma 
egemenliği başlamıştır. Ünlü Hun Hükümdarı Attila, Trakya topraklarına saldırıp Bizans’ı vergiye 
bağlamıştır. Orta Çağ’da Edirne’ye saldıran bir başka ulus Avar Türkleridir. Bizans İmparatorluğu’na 
akınlar yapan Avar toplulukları tüm Doğu Trakya’yı harap etmişlerdir. Peçenekler ise 1050 yılında 
Edirne’yi kuşatmış ancak başarılı olamamışlardır. Ayrıca Bulgarlar da zaman zaman Edirne ile ilgilen-
mişler, yaptıkları akınlar sonucu kısa süreli egemenlik kurmuşlardır. 

   Orta Çağ boyunca Edirne ile ilişkisi olan devletleri ve toplulukları yazalım.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Edirne Kalesi Gravürü Görsel 56 

61

 I. MURAT

* Saltanatı: 1362 - 1389
* Padişahlık sırası: 3
* Doğum yeri ve tarihi: Bursa , 1326
* Ölüm tarihi: Kosova , 1389
* Kendisinden önceki padişah: Orhan Gazi
* Kendisinden sonraki padişah:Yıldırım Bayezid
* Soyu:  Osmanlı Hanedanı
* Babası: Orhan Gazi
* Annesi: Nilüfer Hatun

Osmanlı Dönemi’nde Edirne
 Bunu biliyor musunuz?

 
Edirne’de tahta çıkan ilk padişah Çelebi Mehmet’tir.

 Bizans sınırında küçük bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlılar, Anadolu’da birbiri ardına 
fetihler gerçekleştirirken; Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa Trakya’da fetih hareketlerini yürütüyor-
du. 1353’ten itibaren Rumeli’ye geçen Osmanlı kuvvetleri Edirne’ye kadar dayanmıştı. I. Murat Lala 
Şahin Paşa komutasındaki bir orduyu Edirne üzerine göndermiş ve Sazlıdere mevkiinde yapılan 
savaşta Osmanlı kuvvetleri Bizans’ı mağlup ederek 1361 yılında Edirne’yi ele geçirmiştir. Bu önemli 
şehir artık Osmanlıların başkenti olmuştur. Kısa bir süre sonra Edirne’yi geri almak amacıyla Haçlılar ile 
Sarayakpınar köyü yakınlarında Sırpsındığı Savaşı yapılmış ve burada kazanılan zafer ile Balkanlarda 
egemenlik pekiştirilmiştir. Artık bundan sonra Edirne Rumeli’ye yapılacak akınların ve İstanbul’un 
kuşatılması için yürütülen hazırlıkların merkezi olmuştur.

 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu savaşta 
Osmanlı Devleti’nin Timur’a yenilmesi sonucu Fetret Devri başlamıştır. Yıldırım Bayezid’ın oğulların-
dan Şehzade Süleyman Edirne’de hükümdarlığını ilan etmiş ancak kardeşi Musa Çelebi onu bertaraf 
ederek tahta çıkmıştır. Kardeşler arasındaki bu mücadele 1413 yılında Çelebi Mehmet’in devletin 
ikinci kurucusu sıfatı ile padişah olması sonucu sona ermiştir. II. Murat’ın padişahlığı döneminde 
Edirne en parlak dönemlerinden birini yaşamış, Dar’üs Saltana (Saltanat Şehri) olarak anılmıştır.
 II. Murat’ın 1451’de ölümünden sonra Edirne’de doğan II. Mehmet burada tahta çıkmış,  bu 
genç şehzade İstanbul’un fethinin planlarını burada yapmıştır. İstanbul’un 1453 yılında fethinden 
sonra Edirne başkent unvanını kaybetse de Balkanlara yapılacak seferlerde üs olması sebebi ile şehir 
önemini hiçbir zaman yitirmemiştir.

Görsel 57 
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Fatih Sultan Mehmet 

 Anı
 
 Fatih Sultan Mehmet, bir gün  hocası ile bir yakınını yanına alarak tebdil-i kıyafet Edirne 
çarşısına alışverişe çıkarlar. Önce bir kasaba girerek bir okka et isterler. Kasap eti verir, eti 
beğenen Fatih ve yanındakiler bir okka daha isteyince kasap “ Ben ekmek paramı aldım, karşıki 
komşum daha siftah yapmadı, ondan alınız.” der. Oradan bir bakkala uğrarlar. Bakkaldan bir 
okka pirinç alırlar. Aynı şekilde ona da “Pirincini çok beğendik, bir okka daha tartar mısın? “ 
deyince bakkal  “Siz benim ilk müşterimdiniz. Ben satışımı yapmış oldum, diğer komşumdan 
alın, o da kazansın.” der. Daha sonra girdikleri bir başka dükkânda da aynısı yaşanınca Fatih, 
yanındaki hocasına şöyle der: “Hocam, biz İstanbul’u almaya geç bile kalmışız. Bizdeki bu birlik 
beraberlik ve dayanışma olduğu sürece değil İstanbul’u, bütün dünyayı fethederiz.”  
                  (Necati Seçkin, Edirne Evliyaları, Sayfa 177.)  

 I. Ahmet’ten itibaren Edirne, padişahların gözde şehirlerinden biri olmuştur. Edirne’nin avcılık 
ve doğa sporlarına uygun olması ve güreşe verilen önem şehre olan ilgiyi arttırmıştır. Özellikle 
Padişah IV. Mehmet zamanında Edirne’ye önemli köşk ve kasırlar kazandırılmıştır.
 1683 II. Viyana Kuşatması ile başlayan Osmanlı tarihindeki olumsuz hava Edirne’yi de 
etkilemiştir. Şehir peş peşe gelen yenilgiler sonucu Balkanlardan kaçıp gelen göçmenlerin uğrak yeri 
olmuştur. II. Mustafa Eski Cami’de kılıç kuşanarak tahta çıkmış ve Edirne yeniden hareketlenmiştir. 
Ancak onun, İmparatorluğu İstanbul’dan değil de Edirne'den yönetmesi hoşnutsuzluk yaratmış ve 
1703 yılında vuku bulan Edirne Vakası ile padişah tahttan indirilmiştir. Bu olay Edirne’nin gelişimini 
olumsuz  yönde etkilemiş ve bundan böyle Edirne, sadece seferlerde konaklama yapılan bir şehir 
kimliğine bürünmüştür. 

Görsel 58 
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OKUMA PARÇASI
Edirne’ye İsmini Veren Devlet Adamı: Hadrianus

 Tam adı Publius Aelius Trianus Hadrianus olan Roma İmparatoru 24 Ocak 76 yılında doğmuş, 
İmparator Trajan’dan sonra tahta geçerek 117-138 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Roma 
İmparatorluğu’nun en iyi beş hükümdarından biri olarak kabul edilir. Genellikle barışçıl yollarla 
ülkesinin sınırlarını genişletmeyi seçmiş, ülkeyi merkezden yönetmek yerine seyahatler yaparak 
sorunları yerinde görmeyi tercih etmiştir. Onun Anadolu dâhil birçok yeri ziyaretinden dolayı adına 
değişik yapılar inşa edilmiş ve bunların bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Aynı zamanda şair olan Hadri-
anus 10 Temmuz 138 tarihinde ölmüştür. Bilindiği gibi 123-124 yılında uzun bir seyahate çıkan  
imparator o dönemde küçük bir yerleşim yeri olan Edirne’nin yerinde bulunan Orestia kasabasını 
stratejik konumundan dolayı çok beğenmiş ve burada kendi adı ile anılan Hadrianapolis şehrini 
kurmuş ve burası İlk Çağ tarihi boyunca bu isimle anılmıştır.

*Uscudama        * Orestia         *Orestias   *Odrisya             *Edrenos         *Edrene
*Hadrianapolis   *Edrine       *Hadrian      *Sedd- i İslam    *Taht- ı Sani   *Payitaht- ı Kadim 

*Dar’üs Saltana  *Dar’ün Nas      *Dar’ül Meymene   *Dar’ül Karar      
*Şehirler Sultanı, Sultanlar Şehri

   Geçmişten Günümüze Edirne’nin İsimleri

Görsel 55
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Orta Çağ’da Edirne

 Edirne, Orta Çağ boyunca birçok ulusun saldırısına maruz kalmıştır. Romalıları yenen Gotlar 
İstanbul’a kadar ilerlemişlerdir. Gotların İtalya’ya çekilmesinden sonra ilimizde Doğu Roma 
egemenliği başlamıştır. Ünlü Hun Hükümdarı Attila, Trakya topraklarına saldırıp Bizans’ı vergiye 
bağlamıştır. Orta Çağ’da Edirne’ye saldıran bir başka ulus Avar Türkleridir. Bizans İmparatorluğu’na 
akınlar yapan Avar toplulukları tüm Doğu Trakya’yı harap etmişlerdir. Peçenekler ise 1050 yılında 
Edirne’yi kuşatmış ancak başarılı olamamışlardır. Ayrıca Bulgarlar da zaman zaman Edirne ile ilgilen-
mişler, yaptıkları akınlar sonucu kısa süreli egemenlik kurmuşlardır. 

   Orta Çağ boyunca Edirne ile ilişkisi olan devletleri ve toplulukları yazalım.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Edirne Kalesi Gravürü Görsel 56 
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OKUMA PARÇASI
Edirne’ye İsmini Veren Devlet Adamı: Hadrianus

 Tam adı Publius Aelius Trianus Hadrianus olan Roma İmparatoru 24 Ocak 76 yılında doğmuş, 
İmparator Trajan’dan sonra tahta geçerek 117-138 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Roma 
İmparatorluğu’nun en iyi beş hükümdarından biri olarak kabul edilir. Genellikle barışçıl yollarla 
ülkesinin sınırlarını genişletmeyi seçmiş, ülkeyi merkezden yönetmek yerine seyahatler yaparak 
sorunları yerinde görmeyi tercih etmiştir. Onun Anadolu dâhil birçok yeri ziyaretinden dolayı adına 
değişik yapılar inşa edilmiş ve bunların bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Aynı zamanda şair olan Hadri-
anus 10 Temmuz 138 tarihinde ölmüştür. Bilindiği gibi 123-124 yılında uzun bir seyahate çıkan  
imparator o dönemde küçük bir yerleşim yeri olan Edirne’nin yerinde bulunan Orestia kasabasını 
stratejik konumundan dolayı çok beğenmiş ve burada kendi adı ile anılan Hadrianapolis şehrini 
kurmuş ve burası İlk Çağ tarihi boyunca bu isimle anılmıştır.

*Uscudama        * Orestia         *Orestias   *Odrisya             *Edrenos         *Edrene
*Hadrianapolis   *Edrine       *Hadrian      *Sedd- i İslam    *Taht- ı Sani   *Payitaht- ı Kadim 

*Dar’üs Saltana  *Dar’ün Nas      *Dar’ül Meymene   *Dar’ül Karar      
*Şehirler Sultanı, Sultanlar Şehri

   Geçmişten Günümüze Edirne’nin İsimleri

Görsel 55

60

 

 

Orta Çağ’da Edirne

 Edirne, Orta Çağ boyunca birçok ulusun saldırısına maruz kalmıştır. Romalıları yenen Gotlar 
İstanbul’a kadar ilerlemişlerdir. Gotların İtalya’ya çekilmesinden sonra ilimizde Doğu Roma 
egemenliği başlamıştır. Ünlü Hun Hükümdarı Attila, Trakya topraklarına saldırıp Bizans’ı vergiye 
bağlamıştır. Orta Çağ’da Edirne’ye saldıran bir başka ulus Avar Türkleridir. Bizans İmparatorluğu’na 
akınlar yapan Avar toplulukları tüm Doğu Trakya’yı harap etmişlerdir. Peçenekler ise 1050 yılında 
Edirne’yi kuşatmış ancak başarılı olamamışlardır. Ayrıca Bulgarlar da zaman zaman Edirne ile ilgilen-
mişler, yaptıkları akınlar sonucu kısa süreli egemenlik kurmuşlardır. 

   Orta Çağ boyunca Edirne ile ilişkisi olan devletleri ve toplulukları yazalım.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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 I. MURAT

* Saltanatı: 1362 - 1389
* Padişahlık sırası: 3
* Doğum yeri ve tarihi: Bursa , 1326
* Ölüm tarihi: Kosova , 1389
* Kendisinden önceki padişah: Orhan Gazi
* Kendisinden sonraki padişah:Yıldırım Bayezid
* Soyu:  Osmanlı Hanedanı
* Babası: Orhan Gazi
* Annesi: Nilüfer Hatun

Osmanlı Dönemi’nde Edirne
 Bunu biliyor musunuz?

 
Edirne’de tahta çıkan ilk padişah Çelebi Mehmet’tir.

 Bizans sınırında küçük bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlılar, Anadolu’da birbiri ardına 
fetihler gerçekleştirirken; Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa Trakya’da fetih hareketlerini yürütüyor-
du. 1353’ten itibaren Rumeli’ye geçen Osmanlı kuvvetleri Edirne’ye kadar dayanmıştı. I. Murat Lala 
Şahin Paşa komutasındaki bir orduyu Edirne üzerine göndermiş ve Sazlıdere mevkiinde yapılan 
savaşta Osmanlı kuvvetleri Bizans’ı mağlup ederek 1361 yılında Edirne’yi ele geçirmiştir. Bu önemli 
şehir artık Osmanlıların başkenti olmuştur. Kısa bir süre sonra Edirne’yi geri almak amacıyla Haçlılar ile 
Sarayakpınar köyü yakınlarında Sırpsındığı Savaşı yapılmış ve burada kazanılan zafer ile Balkanlarda 
egemenlik pekiştirilmiştir. Artık bundan sonra Edirne Rumeli’ye yapılacak akınların ve İstanbul’un 
kuşatılması için yürütülen hazırlıkların merkezi olmuştur.

 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu savaşta 
Osmanlı Devleti’nin Timur’a yenilmesi sonucu Fetret Devri başlamıştır. Yıldırım Bayezid’ın oğulların-
dan Şehzade Süleyman Edirne’de hükümdarlığını ilan etmiş ancak kardeşi Musa Çelebi onu bertaraf 
ederek tahta çıkmıştır. Kardeşler arasındaki bu mücadele 1413 yılında Çelebi Mehmet’in devletin 
ikinci kurucusu sıfatı ile padişah olması sonucu sona ermiştir. II. Murat’ın padişahlığı döneminde 
Edirne en parlak dönemlerinden birini yaşamış, Dar’üs Saltana (Saltanat Şehri) olarak anılmıştır.
 II. Murat’ın 1451’de ölümünden sonra Edirne’de doğan II. Mehmet burada tahta çıkmış,  bu 
genç şehzade İstanbul’un fethinin planlarını burada yapmıştır. İstanbul’un 1453 yılında fethinden 
sonra Edirne başkent unvanını kaybetse de Balkanlara yapılacak seferlerde üs olması sebebi ile şehir 
önemini hiçbir zaman yitirmemiştir.
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Fatih Sultan Mehmet 

 Anı
 
 Fatih Sultan Mehmet, bir gün  hocası ile bir yakınını yanına alarak tebdil-i kıyafet Edirne 
çarşısına alışverişe çıkarlar. Önce bir kasaba girerek bir okka et isterler. Kasap eti verir, eti 
beğenen Fatih ve yanındakiler bir okka daha isteyince kasap “ Ben ekmek paramı aldım, karşıki 
komşum daha siftah yapmadı, ondan alınız.” der. Oradan bir bakkala uğrarlar. Bakkaldan bir 
okka pirinç alırlar. Aynı şekilde ona da “Pirincini çok beğendik, bir okka daha tartar mısın? “ 
deyince bakkal  “Siz benim ilk müşterimdiniz. Ben satışımı yapmış oldum, diğer komşumdan 
alın, o da kazansın.” der. Daha sonra girdikleri bir başka dükkânda da aynısı yaşanınca Fatih, 
yanındaki hocasına şöyle der: “Hocam, biz İstanbul’u almaya geç bile kalmışız. Bizdeki bu birlik 
beraberlik ve dayanışma olduğu sürece değil İstanbul’u, bütün dünyayı fethederiz.”  
                  (Necati Seçkin, Edirne Evliyaları, Sayfa 177.)  

 I. Ahmet’ten itibaren Edirne, padişahların gözde şehirlerinden biri olmuştur. Edirne’nin avcılık 
ve doğa sporlarına uygun olması ve güreşe verilen önem şehre olan ilgiyi arttırmıştır. Özellikle 
Padişah IV. Mehmet zamanında Edirne’ye önemli köşk ve kasırlar kazandırılmıştır.
 1683 II. Viyana Kuşatması ile başlayan Osmanlı tarihindeki olumsuz hava Edirne’yi de 
etkilemiştir. Şehir peş peşe gelen yenilgiler sonucu Balkanlardan kaçıp gelen göçmenlerin uğrak yeri 
olmuştur. II. Mustafa Eski Cami’de kılıç kuşanarak tahta çıkmış ve Edirne yeniden hareketlenmiştir. 
Ancak onun, İmparatorluğu İstanbul’dan değil de Edirne'den yönetmesi hoşnutsuzluk yaratmış ve 
1703 yılında vuku bulan Edirne Vakası ile padişah tahttan indirilmiştir. Bu olay Edirne’nin gelişimini 
olumsuz  yönde etkilemiş ve bundan böyle Edirne, sadece seferlerde konaklama yapılan bir şehir 
kimliğine bürünmüştür. 
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* Padişahlık sırası: 3
* Doğum yeri ve tarihi: Bursa , 1326
* Ölüm tarihi: Kosova , 1389
* Kendisinden önceki padişah: Orhan Gazi
* Kendisinden sonraki padişah:Yıldırım Bayezid
* Soyu:  Osmanlı Hanedanı
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Osmanlı Dönemi’nde Edirne
 Bunu biliyor musunuz?

 
Edirne’de tahta çıkan ilk padişah Çelebi Mehmet’tir.

 Bizans sınırında küçük bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlılar, Anadolu’da birbiri ardına 
fetihler gerçekleştirirken; Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa Trakya’da fetih hareketlerini yürütüyor-
du. 1353’ten itibaren Rumeli’ye geçen Osmanlı kuvvetleri Edirne’ye kadar dayanmıştı. I. Murat Lala 
Şahin Paşa komutasındaki bir orduyu Edirne üzerine göndermiş ve Sazlıdere mevkiinde yapılan 
savaşta Osmanlı kuvvetleri Bizans’ı mağlup ederek 1361 yılında Edirne’yi ele geçirmiştir. Bu önemli 
şehir artık Osmanlıların başkenti olmuştur. Kısa bir süre sonra Edirne’yi geri almak amacıyla Haçlılar ile 
Sarayakpınar köyü yakınlarında Sırpsındığı Savaşı yapılmış ve burada kazanılan zafer ile Balkanlarda 
egemenlik pekiştirilmiştir. Artık bundan sonra Edirne Rumeli’ye yapılacak akınların ve İstanbul’un 
kuşatılması için yürütülen hazırlıkların merkezi olmuştur.

 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu savaşta 
Osmanlı Devleti’nin Timur’a yenilmesi sonucu Fetret Devri başlamıştır. Yıldırım Bayezid’ın oğulların-
dan Şehzade Süleyman Edirne’de hükümdarlığını ilan etmiş ancak kardeşi Musa Çelebi onu bertaraf 
ederek tahta çıkmıştır. Kardeşler arasındaki bu mücadele 1413 yılında Çelebi Mehmet’in devletin 
ikinci kurucusu sıfatı ile padişah olması sonucu sona ermiştir. II. Murat’ın padişahlığı döneminde 
Edirne en parlak dönemlerinden birini yaşamış, Dar’üs Saltana (Saltanat Şehri) olarak anılmıştır.
 II. Murat’ın 1451’de ölümünden sonra Edirne’de doğan II. Mehmet burada tahta çıkmış,  bu 
genç şehzade İstanbul’un fethinin planlarını burada yapmıştır. İstanbul’un 1453 yılında fethinden 
sonra Edirne başkent unvanını kaybetse de Balkanlara yapılacak seferlerde üs olması sebebi ile şehir 
önemini hiçbir zaman yitirmemiştir.
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beğenen Fatih ve yanındakiler bir okka daha isteyince kasap “ Ben ekmek paramı aldım, karşıki 
komşum daha siftah yapmadı, ondan alınız.” der. Oradan bir bakkala uğrarlar. Bakkaldan bir 
okka pirinç alırlar. Aynı şekilde ona da “Pirincini çok beğendik, bir okka daha tartar mısın? “ 
deyince bakkal  “Siz benim ilk müşterimdiniz. Ben satışımı yapmış oldum, diğer komşumdan 
alın, o da kazansın.” der. Daha sonra girdikleri bir başka dükkânda da aynısı yaşanınca Fatih, 
yanındaki hocasına şöyle der: “Hocam, biz İstanbul’u almaya geç bile kalmışız. Bizdeki bu birlik 
beraberlik ve dayanışma olduğu sürece değil İstanbul’u, bütün dünyayı fethederiz.”  
                  (Necati Seçkin, Edirne Evliyaları, Sayfa 177.)  

 I. Ahmet’ten itibaren Edirne, padişahların gözde şehirlerinden biri olmuştur. Edirne’nin avcılık 
ve doğa sporlarına uygun olması ve güreşe verilen önem şehre olan ilgiyi arttırmıştır. Özellikle 
Padişah IV. Mehmet zamanında Edirne’ye önemli köşk ve kasırlar kazandırılmıştır.
 1683 II. Viyana Kuşatması ile başlayan Osmanlı tarihindeki olumsuz hava Edirne’yi de 
etkilemiştir. Şehir peş peşe gelen yenilgiler sonucu Balkanlardan kaçıp gelen göçmenlerin uğrak yeri 
olmuştur. II. Mustafa Eski Cami’de kılıç kuşanarak tahta çıkmış ve Edirne yeniden hareketlenmiştir. 
Ancak onun, İmparatorluğu İstanbul’dan değil de Edirne'den yönetmesi hoşnutsuzluk yaratmış ve 
1703 yılında vuku bulan Edirne Vakası ile padişah tahttan indirilmiştir. Bu olay Edirne’nin gelişimini 
olumsuz  yönde etkilemiş ve bundan böyle Edirne, sadece seferlerde konaklama yapılan bir şehir 
kimliğine bürünmüştür. 
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kimliğine bürünmüştür. 
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 III. Ahmet de Edirne’de tahta çıkan padişahlardandır. Ancak ondan sonra Edirne II. Mahmut’un 
seyahatine kadar durgun bir dönem geçirmiştir. Sultan Abdülmecid Edirne’ye bir inci güzelliğindeki 
Meriç Köprüsü’nü yaptırmış, Abdülaziz döneminde ise Edirne- İstanbul demiryolu yapılmıştır. 
 Edirne’nin Osmanlılar dönemindeki yeri yalnız başkent olduğu dönemde değil, sonraki          
yıllarda da korunmuştur. Tarihçiler Edirne için “Osmanlı tarihinde Edirne adının geçtiği yerler silinse 
Osmanlı tarihi kalbura döner.” demiştir. 

Etkinlik: Aşağıda Edirne tarihi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru olan cümlelerin sonuna  ‘’D’’  
         yanlış olan cümlelerin sonuna ‘’Y’’  yazınız.

1. Urartu Medeniyeti Edirne’de yaşam sürmüştür.    (      ) 

2. Edirne şehrine ismini veren Roma İmparatoru Hadrian’dır.    (      ) 

3. Edirne I. Murat Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılmıştır.    (      ) 

4. Edirne Bursa’dan önceki İstanbul’dan sonraki başkenttir.   (      ) 

5. Fatih Sultan Mehmet Edirne’de doğmuştur.  (      ) 

6. Edirne’deki ünlü Selimiye Camii Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır.    (      ) 

7. Balkan Savaşı’nda Edirne’yi 155 gün boyunca kahramanca savunan komutan Şükrü Paşa’dır.   (      ) 

8. I. Dünya Savaşı sonunda Edirne’yi Bulgarlar işgal etmiştir.  (      ) 

9. Karaağaç Mahallesi Lozan Antlaşması ile Türkiye sınırlarına katılmıştır.  (      ) 

10. Edirne ile özdeşleşmiş olan renge, Edirne mavisi denilmektedir.   (      )
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Balkan Savaşı’nda Edirne

 

 Osmanlı Devleti son dönemlerinde oldukça zayı�amıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen 
Balkan devletleri aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp Rusya’nın da desteği ile Osmanlı Dev-
leti’ne savaş açtılar. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ aynı anda farklı cephelerden 
saldırıya geçtiler. Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması, silah ve cephane yetersizliği, komutanlar 
arasındaki anlaşmazlıklar, ulaşım ve haberleşme yetersizliği ile azınlıkların ihaneti nedeniyle tüm 
cephelerde yenilgi kaçınılmaz olmuştur. Osmanlı Devleti; Arnavutluk, Ege Adaları, Makedonya 
topraklarını kaybederken Bulgar orduları Doğu Trakya üzerinden Çatalca’ya kadar ulaşmış ve Edirne 
işgal edilmiştir. 

 
 

 

 Özellikle Edirne’nin kara günü olarak bilinen 26 Mart 1913 tarihinde Edirne’ye giren Bulgar 
askerleri halka büyük eziyet etmiş, başta Selimiye Camisi olmak üzere birçok tarihi esere zarar                  
vermişlerdir. Açlık ve sefalete mahkûm edilen Edirne halkının büyük bir bölümü göç etmek zorunda 
kalmıştır. Bulgarların zulmünü ünlü Fransız yazar Piyer Loti Daily Telegraph gazetesi vasıtasıyla tüm 
dünyaya duyurmuştur.  Bir süre sonra Balkan devletlerinin birbirine düşmesi sonucu başlayan                 
II. Balkan Savaşı’nda fırsattan istifade eden Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli’ni geri almayı 
başarmıştır.

Balkan Savaşları ( 1912-1913 )

1. ve 2. Balkan Savaşı

Bunu biliyor musunuz? 
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egemenlik pekiştirilmiştir. Artık bundan sonra Edirne Rumeli’ye yapılacak akınların ve İstanbul’un 
kuşatılması için yürütülen hazırlıkların merkezi olmuştur.

 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu savaşta 
Osmanlı Devleti’nin Timur’a yenilmesi sonucu Fetret Devri başlamıştır. Yıldırım Bayezid’ın oğulların-
dan Şehzade Süleyman Edirne’de hükümdarlığını ilan etmiş ancak kardeşi Musa Çelebi onu bertaraf 
ederek tahta çıkmıştır. Kardeşler arasındaki bu mücadele 1413 yılında Çelebi Mehmet’in devletin 
ikinci kurucusu sıfatı ile padişah olması sonucu sona ermiştir. II. Murat’ın padişahlığı döneminde 
Edirne en parlak dönemlerinden birini yaşamış, Dar’üs Saltana (Saltanat Şehri) olarak anılmıştır.
 II. Murat’ın 1451’de ölümünden sonra Edirne’de doğan II. Mehmet burada tahta çıkmış,  bu 
genç şehzade İstanbul’un fethinin planlarını burada yapmıştır. İstanbul’un 1453 yılında fethinden 
sonra Edirne başkent unvanını kaybetse de Balkanlara yapılacak seferlerde üs olması sebebi ile şehir 
önemini hiçbir zaman yitirmemiştir.
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Fatih Sultan Mehmet 

 Anı
 
 Fatih Sultan Mehmet, bir gün  hocası ile bir yakınını yanına alarak tebdil-i kıyafet Edirne 
çarşısına alışverişe çıkarlar. Önce bir kasaba girerek bir okka et isterler. Kasap eti verir, eti 
beğenen Fatih ve yanındakiler bir okka daha isteyince kasap “ Ben ekmek paramı aldım, karşıki 
komşum daha siftah yapmadı, ondan alınız.” der. Oradan bir bakkala uğrarlar. Bakkaldan bir 
okka pirinç alırlar. Aynı şekilde ona da “Pirincini çok beğendik, bir okka daha tartar mısın? “ 
deyince bakkal  “Siz benim ilk müşterimdiniz. Ben satışımı yapmış oldum, diğer komşumdan 
alın, o da kazansın.” der. Daha sonra girdikleri bir başka dükkânda da aynısı yaşanınca Fatih, 
yanındaki hocasına şöyle der: “Hocam, biz İstanbul’u almaya geç bile kalmışız. Bizdeki bu birlik 
beraberlik ve dayanışma olduğu sürece değil İstanbul’u, bütün dünyayı fethederiz.”  
                  (Necati Seçkin, Edirne Evliyaları, Sayfa 177.)  

 I. Ahmet’ten itibaren Edirne, padişahların gözde şehirlerinden biri olmuştur. Edirne’nin avcılık 
ve doğa sporlarına uygun olması ve güreşe verilen önem şehre olan ilgiyi arttırmıştır. Özellikle 
Padişah IV. Mehmet zamanında Edirne’ye önemli köşk ve kasırlar kazandırılmıştır.
 1683 II. Viyana Kuşatması ile başlayan Osmanlı tarihindeki olumsuz hava Edirne’yi de 
etkilemiştir. Şehir peş peşe gelen yenilgiler sonucu Balkanlardan kaçıp gelen göçmenlerin uğrak yeri 
olmuştur. II. Mustafa Eski Cami’de kılıç kuşanarak tahta çıkmış ve Edirne yeniden hareketlenmiştir. 
Ancak onun, İmparatorluğu İstanbul’dan değil de Edirne'den yönetmesi hoşnutsuzluk yaratmış ve 
1703 yılında vuku bulan Edirne Vakası ile padişah tahttan indirilmiştir. Bu olay Edirne’nin gelişimini 
olumsuz  yönde etkilemiş ve bundan böyle Edirne, sadece seferlerde konaklama yapılan bir şehir 
kimliğine bürünmüştür. 
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 I. MURAT

* Saltanatı: 1362 - 1389
* Padişahlık sırası: 3
* Doğum yeri ve tarihi: Bursa , 1326
* Ölüm tarihi: Kosova , 1389
* Kendisinden önceki padişah: Orhan Gazi
* Kendisinden sonraki padişah:Yıldırım Bayezid
* Soyu:  Osmanlı Hanedanı
* Babası: Orhan Gazi
* Annesi: Nilüfer Hatun
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 III. Ahmet de Edirne’de tahta çıkan padişahlardandır. Ancak ondan sonra Edirne II. Mahmut’un 
seyahatine kadar durgun bir dönem geçirmiştir. Sultan Abdülmecid Edirne’ye bir inci güzelliğindeki 
Meriç Köprüsü’nü yaptırmış, Abdülaziz döneminde ise Edirne- İstanbul demiryolu yapılmıştır. 
 Edirne’nin Osmanlılar dönemindeki yeri yalnız başkent olduğu dönemde değil, sonraki          
yıllarda da korunmuştur. Tarihçiler Edirne için “Osmanlı tarihinde Edirne adının geçtiği yerler silinse 
Osmanlı tarihi kalbura döner.” demiştir. 

Etkinlik: Aşağıda Edirne tarihi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru olan cümlelerin sonuna  ‘’D’’  
         yanlış olan cümlelerin sonuna ‘’Y’’  yazınız.

1. Urartu Medeniyeti Edirne’de yaşam sürmüştür.    (      ) 

2. Edirne şehrine ismini veren Roma İmparatoru Hadrian’dır.    (      ) 

3. Edirne I. Murat Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılmıştır.    (      ) 

4. Edirne Bursa’dan önceki İstanbul’dan sonraki başkenttir.   (      ) 

5. Fatih Sultan Mehmet Edirne’de doğmuştur.  (      ) 

6. Edirne’deki ünlü Selimiye Camii Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır.    (      ) 

7. Balkan Savaşı’nda Edirne’yi 155 gün boyunca kahramanca savunan komutan Şükrü Paşa’dır.   (      ) 

8. I. Dünya Savaşı sonunda Edirne’yi Bulgarlar işgal etmiştir.  (      ) 

9. Karaağaç Mahallesi Lozan Antlaşması ile Türkiye sınırlarına katılmıştır.  (      ) 

10. Edirne ile özdeşleşmiş olan renge, Edirne mavisi denilmektedir.   (      )
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Balkan Savaşı’nda Edirne

 

 Osmanlı Devleti son dönemlerinde oldukça zayı�amıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen 
Balkan devletleri aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp Rusya’nın da desteği ile Osmanlı Dev-
leti’ne savaş açtılar. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ aynı anda farklı cephelerden 
saldırıya geçtiler. Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması, silah ve cephane yetersizliği, komutanlar 
arasındaki anlaşmazlıklar, ulaşım ve haberleşme yetersizliği ile azınlıkların ihaneti nedeniyle tüm 
cephelerde yenilgi kaçınılmaz olmuştur. Osmanlı Devleti; Arnavutluk, Ege Adaları, Makedonya 
topraklarını kaybederken Bulgar orduları Doğu Trakya üzerinden Çatalca’ya kadar ulaşmış ve Edirne 
işgal edilmiştir. 

 
 

 

 Özellikle Edirne’nin kara günü olarak bilinen 26 Mart 1913 tarihinde Edirne’ye giren Bulgar 
askerleri halka büyük eziyet etmiş, başta Selimiye Camisi olmak üzere birçok tarihi esere zarar                  
vermişlerdir. Açlık ve sefalete mahkûm edilen Edirne halkının büyük bir bölümü göç etmek zorunda 
kalmıştır. Bulgarların zulmünü ünlü Fransız yazar Piyer Loti Daily Telegraph gazetesi vasıtasıyla tüm 
dünyaya duyurmuştur.  Bir süre sonra Balkan devletlerinin birbirine düşmesi sonucu başlayan                 
II. Balkan Savaşı’nda fırsattan istifade eden Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli’ni geri almayı 
başarmıştır.

Balkan Savaşları ( 1912-1913 )

1. ve 2. Balkan Savaşı

Bunu biliyor musunuz? 

Görsel 59 

Şükrü Paşa’nın Erzurum’da yaşayan ailesi, soyadı kanunu çıktıktan 
sonra ‘’Edirne’’ soyadını almıştır.
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 III. Ahmet de Edirne’de tahta çıkan padişahlardandır. Ancak ondan sonra Edirne II. Mahmut’un 
seyahatine kadar durgun bir dönem geçirmiştir. Sultan Abdülmecid Edirne’ye bir inci güzelliğindeki 
Meriç Köprüsü’nü yaptırmış, Abdülaziz döneminde ise Edirne- İstanbul demiryolu yapılmıştır. 
 Edirne’nin Osmanlılar dönemindeki yeri yalnız başkent olduğu dönemde değil, sonraki          
yıllarda da korunmuştur. Tarihçiler Edirne için “Osmanlı tarihinde Edirne adının geçtiği yerler silinse 
Osmanlı tarihi kalbura döner.” demiştir. 

Etkinlik: Aşağıda Edirne tarihi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru olan cümlelerin sonuna  ‘’D’’  
         yanlış olan cümlelerin sonuna ‘’Y’’  yazınız.

1. Urartu Medeniyeti Edirne’de yaşam sürmüştür.    (      ) 

2. Edirne şehrine ismini veren Roma İmparatoru Hadrian’dır.    (      ) 

3. Edirne I. Murat Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılmıştır.    (      ) 

4. Edirne Bursa’dan önceki İstanbul’dan sonraki başkenttir.   (      ) 

5. Fatih Sultan Mehmet Edirne’de doğmuştur.  (      ) 

6. Edirne’deki ünlü Selimiye Camii Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır.    (      ) 

7. Balkan Savaşı’nda Edirne’yi 155 gün boyunca kahramanca savunan komutan Şükrü Paşa’dır.   (      ) 

8. I. Dünya Savaşı sonunda Edirne’yi Bulgarlar işgal etmiştir.  (      ) 

9. Karaağaç Mahallesi Lozan Antlaşması ile Türkiye sınırlarına katılmıştır.  (      ) 

10. Edirne ile özdeşleşmiş olan renge, Edirne mavisi denilmektedir.   (      )
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Milli Mücadele Yıllarında Edirne

Meriç Nehri’nin batısında kalan Karaağaç Mahallesi, Lozan Antlaşması sonucunda Türk 
topraklarına katılmıştır.

 I. Dünya Savaşı devam ederken İtalya’da toplanan San Remo Konferansı’nda Edirne ile birlikte 
Doğu Trakya’nın tamamının Yunanistan’a bırakılması kararı alınmıştır. İşgali kabul etmeyen Trakya 
Paşaeli Cemiyeti bu halka silahlı direniş çağrısında bulunmuştur. Sevr Antlaşması’ndan sonraki 
süreçte saldırıya geçen Yunan ordusu 24 Temmuz 1920’de Edirne’yi işgal etmiş, Yunan hükümeti 
çıkardığı bir kanunla Doğu ve Batı Trakya’yı Yunanistan’a bağlı bir valilik haline getirdiğini ilan 
etmiştir.
 Türk ordularının Anadolu’da kazandığı büyük zaferden sonra Trakya, Boğazlar ve İstanbul’u 
kurtarmak amacıyla harekete geçmeleri sonucu, İtilaf devletleri ateşkes çağrısında bulunmuştur.           
15 Ekim 1922’de yürürlüğe giren Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Meriç Nehri sınır kabul edilmiş, 
Doğu Trakya Yunan kuvvetleri tarafından boşaltılmıştır.  Edirne 25 Kasım 1922 günü tamamen 
işgalden kurtulmuştur. Ayrıca ilçelerimiz Uzunköprü 18 Kasım, Keşan ve Meriç 19 Kasım, İpsala 20 
Kasım, Süloğlu 22 Kasım, Enez ve Havsa 23 Kasım, Lalapaşa 27 Kasım 1922 tarihlerinde düşman 
işgalinden kurtulmuşlardır.  Lozan Barış Antlaşması ile 24 Temmuz 1923 tarihinde Meriç Irmağı’nın 
batısındaki tek Türk toprağı Karaağaç Mahallesi savaş tazminatı olarak Yunanistan’dan alınmıştır.
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 Ünlü Fransız yazar ve Türk dostu Piyer Loti, 18 Ağustos 1913 tarihinde 
Edirne'ye gelmiş ve Balkan Savaşı’nda Bulgarların yaptığı vahşeti Daily Telegraph 
gazetesinde yazdığı yazılarla tüm dünyaya   duyurmuştur.

Etkinlik:               Osmanlı orduları, Balkan Savaşı’nda niçin başarısız olmuştur?

Portre:  Mehmet Şükrü Paşa (1857–1916)
 Annesi Muhsine Hanım, babası Kolağası Mustafa Bey’dir. Harbiye’yi topçu subayı olarak         
bitirdikten sonra Almanya’da eğitim görmüş, yurda döndükten sonra Mühendishane Mektebi’nde 
dersler vermiştir. Padişah yaverliği, Tuna ordusu komutanlığı yapmış; Balkan Savaşı çıkınca Edirne 
Müstahkem Mevki Komutanlığı görevine atanmıştır. Şehri Bulgar–Sırp kuvvetlerine karşı 155 gün 
boyunca kahramanca savunmuş; yardım gelmemesi, açlık ve hastalıklar yüzünden Edirne ile birlikte 
teslim olmak zorunda kalmıştır. Bir süre Sofya’da esir tutulan Şükrü Paşa Londra Antlaşması’nın 
imzalanmasından sonra İstanbul’a dönmüş, 1916 yılında burada vefat etmiştir. Şükrü Paşa’nın naaşı 
ailesinin de onayı alınarak 1998 yılında Edirne’de adına yaptırılan anıta defnedilmiştir. Şükrü Paşa’nın 
Edirne savunması sırasında söylediği şu sözü onun ne kadar vatan ve millet sevgisi ile dolu olduğuna 
örnektir: 

“ Düşman, hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. Etimi, itler ve kuşlar çeke 
çeke yesinler fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, sabunum çantamdadır. 
Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelecek nesiller üzerime bir abide dikecekler.”

 Bunu biliyor musunuz?  
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 III. Ahmet de Edirne’de tahta çıkan padişahlardandır. Ancak ondan sonra Edirne II. Mahmut’un 
seyahatine kadar durgun bir dönem geçirmiştir. Sultan Abdülmecid Edirne’ye bir inci güzelliğindeki 
Meriç Köprüsü’nü yaptırmış, Abdülaziz döneminde ise Edirne- İstanbul demiryolu yapılmıştır. 
 Edirne’nin Osmanlılar dönemindeki yeri yalnız başkent olduğu dönemde değil, sonraki          
yıllarda da korunmuştur. Tarihçiler Edirne için “Osmanlı tarihinde Edirne adının geçtiği yerler silinse 
Osmanlı tarihi kalbura döner.” demiştir. 

Etkinlik: Aşağıda Edirne tarihi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru olan cümlelerin sonuna  ‘’D’’  
         yanlış olan cümlelerin sonuna ‘’Y’’  yazınız.

1. Urartu Medeniyeti Edirne’de yaşam sürmüştür.    (      ) 

2. Edirne şehrine ismini veren Roma İmparatoru Hadrian’dır.    (      ) 

3. Edirne I. Murat Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılmıştır.    (      ) 

4. Edirne Bursa’dan önceki İstanbul’dan sonraki başkenttir.   (      ) 

5. Fatih Sultan Mehmet Edirne’de doğmuştur.  (      ) 

6. Edirne’deki ünlü Selimiye Camii Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır.    (      ) 

7. Balkan Savaşı’nda Edirne’yi 155 gün boyunca kahramanca savunan komutan Şükrü Paşa’dır.   (      ) 

8. I. Dünya Savaşı sonunda Edirne’yi Bulgarlar işgal etmiştir.  (      ) 

9. Karaağaç Mahallesi Lozan Antlaşması ile Türkiye sınırlarına katılmıştır.  (      ) 

10. Edirne ile özdeşleşmiş olan renge, Edirne mavisi denilmektedir.   (      )
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Balkan Savaşı’nda Edirne

 

 Osmanlı Devleti son dönemlerinde oldukça zayı�amıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen 
Balkan devletleri aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp Rusya’nın da desteği ile Osmanlı Dev-
leti’ne savaş açtılar. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ aynı anda farklı cephelerden 
saldırıya geçtiler. Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması, silah ve cephane yetersizliği, komutanlar 
arasındaki anlaşmazlıklar, ulaşım ve haberleşme yetersizliği ile azınlıkların ihaneti nedeniyle tüm 
cephelerde yenilgi kaçınılmaz olmuştur. Osmanlı Devleti; Arnavutluk, Ege Adaları, Makedonya 
topraklarını kaybederken Bulgar orduları Doğu Trakya üzerinden Çatalca’ya kadar ulaşmış ve Edirne 
işgal edilmiştir. 

 
 

 

 Özellikle Edirne’nin kara günü olarak bilinen 26 Mart 1913 tarihinde Edirne’ye giren Bulgar 
askerleri halka büyük eziyet etmiş, başta Selimiye Camisi olmak üzere birçok tarihi esere zarar                  
vermişlerdir. Açlık ve sefalete mahkûm edilen Edirne halkının büyük bir bölümü göç etmek zorunda 
kalmıştır. Bulgarların zulmünü ünlü Fransız yazar Piyer Loti Daily Telegraph gazetesi vasıtasıyla tüm 
dünyaya duyurmuştur.  Bir süre sonra Balkan devletlerinin birbirine düşmesi sonucu başlayan                 
II. Balkan Savaşı’nda fırsattan istifade eden Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli’ni geri almayı 
başarmıştır.

Balkan Savaşları ( 1912-1913 )

1. ve 2. Balkan Savaşı

Bunu biliyor musunuz? 

Görsel 59 

Şükrü Paşa’nın Erzurum’da yaşayan ailesi, soyadı kanunu çıktıktan 
sonra ‘’Edirne’’ soyadını almıştır.
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Milli Mücadele Yıllarında Edirne

Meriç Nehri’nin batısında kalan Karaağaç Mahallesi, Lozan Antlaşması sonucunda Türk 
topraklarına katılmıştır.

 I. Dünya Savaşı devam ederken İtalya’da toplanan San Remo Konferansı’nda Edirne ile birlikte 
Doğu Trakya’nın tamamının Yunanistan’a bırakılması kararı alınmıştır. İşgali kabul etmeyen Trakya 
Paşaeli Cemiyeti bu halka silahlı direniş çağrısında bulunmuştur. Sevr Antlaşması’ndan sonraki 
süreçte saldırıya geçen Yunan ordusu 24 Temmuz 1920’de Edirne’yi işgal etmiş, Yunan hükümeti 
çıkardığı bir kanunla Doğu ve Batı Trakya’yı Yunanistan’a bağlı bir valilik haline getirdiğini ilan 
etmiştir.
 Türk ordularının Anadolu’da kazandığı büyük zaferden sonra Trakya, Boğazlar ve İstanbul’u 
kurtarmak amacıyla harekete geçmeleri sonucu, İtilaf devletleri ateşkes çağrısında bulunmuştur.           
15 Ekim 1922’de yürürlüğe giren Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Meriç Nehri sınır kabul edilmiş, 
Doğu Trakya Yunan kuvvetleri tarafından boşaltılmıştır.  Edirne 25 Kasım 1922 günü tamamen 
işgalden kurtulmuştur. Ayrıca ilçelerimiz Uzunköprü 18 Kasım, Keşan ve Meriç 19 Kasım, İpsala 20 
Kasım, Süloğlu 22 Kasım, Enez ve Havsa 23 Kasım, Lalapaşa 27 Kasım 1922 tarihlerinde düşman 
işgalinden kurtulmuşlardır.  Lozan Barış Antlaşması ile 24 Temmuz 1923 tarihinde Meriç Irmağı’nın 
batısındaki tek Türk toprağı Karaağaç Mahallesi savaş tazminatı olarak Yunanistan’dan alınmıştır.

Şükrü Paşa Anıtı

Bunu biliyor musunuz?

Görsel 60 
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Edirne'ye gelmiş ve Balkan Savaşı’nda Bulgarların yaptığı vahşeti Daily Telegraph 
gazetesinde yazdığı yazılarla tüm dünyaya   duyurmuştur.

Etkinlik:               Osmanlı orduları, Balkan Savaşı’nda niçin başarısız olmuştur?

Portre:  Mehmet Şükrü Paşa (1857–1916)
 Annesi Muhsine Hanım, babası Kolağası Mustafa Bey’dir. Harbiye’yi topçu subayı olarak         
bitirdikten sonra Almanya’da eğitim görmüş, yurda döndükten sonra Mühendishane Mektebi’nde 
dersler vermiştir. Padişah yaverliği, Tuna ordusu komutanlığı yapmış; Balkan Savaşı çıkınca Edirne 
Müstahkem Mevki Komutanlığı görevine atanmıştır. Şehri Bulgar–Sırp kuvvetlerine karşı 155 gün 
boyunca kahramanca savunmuş; yardım gelmemesi, açlık ve hastalıklar yüzünden Edirne ile birlikte 
teslim olmak zorunda kalmıştır. Bir süre Sofya’da esir tutulan Şükrü Paşa Londra Antlaşması’nın 
imzalanmasından sonra İstanbul’a dönmüş, 1916 yılında burada vefat etmiştir. Şükrü Paşa’nın naaşı 
ailesinin de onayı alınarak 1998 yılında Edirne’de adına yaptırılan anıta defnedilmiştir. Şükrü Paşa’nın 
Edirne savunması sırasında söylediği şu sözü onun ne kadar vatan ve millet sevgisi ile dolu olduğuna 
örnektir: 

“ Düşman, hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. Etimi, itler ve kuşlar çeke 
çeke yesinler fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, sabunum çantamdadır. 
Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelecek nesiller üzerime bir abide dikecekler.”

 Bunu biliyor musunuz?  
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imzalanmasından sonra İstanbul’a dönmüş, 1916 yılında burada vefat etmiştir. Şükrü Paşa’nın naaşı 
ailesinin de onayı alınarak 1998 yılında Edirne’de adına yaptırılan anıta defnedilmiştir. Şükrü Paşa’nın 
Edirne savunması sırasında söylediği şu sözü onun ne kadar vatan ve millet sevgisi ile dolu olduğuna 
örnektir: 

“ Düşman, hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. Etimi, itler ve kuşlar çeke 
çeke yesinler fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, sabunum çantamdadır. 
Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelecek nesiller üzerime bir abide dikecekler.”

 Bunu biliyor musunuz?  
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Etkinlik:  Aşağıdaki Edirne resimlerinden yola çıkarak hangi resmin hangi döneme ait 
             olduğunu kutucuk içine yazınız.
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…………………………………………………………

…………………………………………………………

Görsel 61 

Görsel 62 

Görsel 63 

Görsel 64 
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İlimizin Komşuları

  Neler Öğreneceğim?

Edirne’nin komşu illerinin hangileri olduğunu, kardeş şehrin ne demek 
olduğunu ve ilimizin kardeş şehirlerini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması: Edirne’ ye komşu illerden hangilerini biliyorsunuz? Adlarını söyleyebilir misiniz?

 Edirne'nin komşu illeri doğuda Kırklareli ve Tekirdağ, 
güneyde Çanakkale'dir. Edirne'ye kara yolu ile Kırklareli 62 
km, Tekirdağ 141 km'dir. Komşu iller arasında en uzak 
mesafede olan Çanakkale ile arası 223 km'dir.

Kırklareli: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Karadeniz kıyısı 
boyunca Bulgaristan sınırına doğru uzanan Yıldız Dağları en 
önemli yükseltisidir. Kırklareli’de iklim yörelere göre farklılık 
göstermektedir. Kırklareli merkezinde karasal iklim hâkimdir. 
Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi 
görülür. Meriç Nehri’nin önemli bir kolunu oluşturan Ergene 
Nehri, Kırklareli il topraklarına da girer. Kırklareli ülkemizin 
ormanları bol illerinden biridir. Kırklareli, av ve doğa turizmi 
konusunda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmekte-
dir. Kırklareli’nin ekonomisi tarıma dayanır.  Çalışan nüfusun  
%70’i tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve avcılıkla 
uğraşır. Başlıca tarım ürünleri buğday, yulaf, mısır, fasulye, 
şeker pancarı ve ayçiçeğidir.

İğneada Longoz Ormanları Gazi Süleyman Paşa Camisi

Görsel 65 

Görsel 66 Görsel 67 
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Milli Mücadele Yıllarında Edirne

Meriç Nehri’nin batısında kalan Karaağaç Mahallesi, Lozan Antlaşması sonucunda Türk 
topraklarına katılmıştır.

 I. Dünya Savaşı devam ederken İtalya’da toplanan San Remo Konferansı’nda Edirne ile birlikte 
Doğu Trakya’nın tamamının Yunanistan’a bırakılması kararı alınmıştır. İşgali kabul etmeyen Trakya 
Paşaeli Cemiyeti bu halka silahlı direniş çağrısında bulunmuştur. Sevr Antlaşması’ndan sonraki 
süreçte saldırıya geçen Yunan ordusu 24 Temmuz 1920’de Edirne’yi işgal etmiş, Yunan hükümeti 
çıkardığı bir kanunla Doğu ve Batı Trakya’yı Yunanistan’a bağlı bir valilik haline getirdiğini ilan 
etmiştir.
 Türk ordularının Anadolu’da kazandığı büyük zaferden sonra Trakya, Boğazlar ve İstanbul’u 
kurtarmak amacıyla harekete geçmeleri sonucu, İtilaf devletleri ateşkes çağrısında bulunmuştur.           
15 Ekim 1922’de yürürlüğe giren Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Meriç Nehri sınır kabul edilmiş, 
Doğu Trakya Yunan kuvvetleri tarafından boşaltılmıştır.  Edirne 25 Kasım 1922 günü tamamen 
işgalden kurtulmuştur. Ayrıca ilçelerimiz Uzunköprü 18 Kasım, Keşan ve Meriç 19 Kasım, İpsala 20 
Kasım, Süloğlu 22 Kasım, Enez ve Havsa 23 Kasım, Lalapaşa 27 Kasım 1922 tarihlerinde düşman 
işgalinden kurtulmuşlardır.  Lozan Barış Antlaşması ile 24 Temmuz 1923 tarihinde Meriç Irmağı’nın 
batısındaki tek Türk toprağı Karaağaç Mahallesi savaş tazminatı olarak Yunanistan’dan alınmıştır.

Şükrü Paşa Anıtı

Bunu biliyor musunuz?

Görsel 60 
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 Ünlü Fransız yazar ve Türk dostu Piyer Loti, 18 Ağustos 1913 tarihinde 
Edirne'ye gelmiş ve Balkan Savaşı’nda Bulgarların yaptığı vahşeti Daily Telegraph 
gazetesinde yazdığı yazılarla tüm dünyaya   duyurmuştur.

Etkinlik:               Osmanlı orduları, Balkan Savaşı’nda niçin başarısız olmuştur?

Portre:  Mehmet Şükrü Paşa (1857–1916)
 Annesi Muhsine Hanım, babası Kolağası Mustafa Bey’dir. Harbiye’yi topçu subayı olarak         
bitirdikten sonra Almanya’da eğitim görmüş, yurda döndükten sonra Mühendishane Mektebi’nde 
dersler vermiştir. Padişah yaverliği, Tuna ordusu komutanlığı yapmış; Balkan Savaşı çıkınca Edirne 
Müstahkem Mevki Komutanlığı görevine atanmıştır. Şehri Bulgar–Sırp kuvvetlerine karşı 155 gün 
boyunca kahramanca savunmuş; yardım gelmemesi, açlık ve hastalıklar yüzünden Edirne ile birlikte 
teslim olmak zorunda kalmıştır. Bir süre Sofya’da esir tutulan Şükrü Paşa Londra Antlaşması’nın 
imzalanmasından sonra İstanbul’a dönmüş, 1916 yılında burada vefat etmiştir. Şükrü Paşa’nın naaşı 
ailesinin de onayı alınarak 1998 yılında Edirne’de adına yaptırılan anıta defnedilmiştir. Şükrü Paşa’nın 
Edirne savunması sırasında söylediği şu sözü onun ne kadar vatan ve millet sevgisi ile dolu olduğuna 
örnektir: 

“ Düşman, hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. Etimi, itler ve kuşlar çeke 
çeke yesinler fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, sabunum çantamdadır. 
Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelecek nesiller üzerime bir abide dikecekler.”

 Bunu biliyor musunuz?  
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Milli Mücadele Yıllarında Edirne

Meriç Nehri’nin batısında kalan Karaağaç Mahallesi, Lozan Antlaşması sonucunda Türk 
topraklarına katılmıştır.

 I. Dünya Savaşı devam ederken İtalya’da toplanan San Remo Konferansı’nda Edirne ile birlikte 
Doğu Trakya’nın tamamının Yunanistan’a bırakılması kararı alınmıştır. İşgali kabul etmeyen Trakya 
Paşaeli Cemiyeti bu halka silahlı direniş çağrısında bulunmuştur. Sevr Antlaşması’ndan sonraki 
süreçte saldırıya geçen Yunan ordusu 24 Temmuz 1920’de Edirne’yi işgal etmiş, Yunan hükümeti 
çıkardığı bir kanunla Doğu ve Batı Trakya’yı Yunanistan’a bağlı bir valilik haline getirdiğini ilan 
etmiştir.
 Türk ordularının Anadolu’da kazandığı büyük zaferden sonra Trakya, Boğazlar ve İstanbul’u 
kurtarmak amacıyla harekete geçmeleri sonucu, İtilaf devletleri ateşkes çağrısında bulunmuştur.           
15 Ekim 1922’de yürürlüğe giren Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Meriç Nehri sınır kabul edilmiş, 
Doğu Trakya Yunan kuvvetleri tarafından boşaltılmıştır.  Edirne 25 Kasım 1922 günü tamamen 
işgalden kurtulmuştur. Ayrıca ilçelerimiz Uzunköprü 18 Kasım, Keşan ve Meriç 19 Kasım, İpsala 20 
Kasım, Süloğlu 22 Kasım, Enez ve Havsa 23 Kasım, Lalapaşa 27 Kasım 1922 tarihlerinde düşman 
işgalinden kurtulmuşlardır.  Lozan Barış Antlaşması ile 24 Temmuz 1923 tarihinde Meriç Irmağı’nın 
batısındaki tek Türk toprağı Karaağaç Mahallesi savaş tazminatı olarak Yunanistan’dan alınmıştır.

Şükrü Paşa Anıtı

Bunu biliyor musunuz?
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 Ünlü Fransız yazar ve Türk dostu Piyer Loti, 18 Ağustos 1913 tarihinde 
Edirne'ye gelmiş ve Balkan Savaşı’nda Bulgarların yaptığı vahşeti Daily Telegraph 
gazetesinde yazdığı yazılarla tüm dünyaya   duyurmuştur.

Etkinlik:               Osmanlı orduları, Balkan Savaşı’nda niçin başarısız olmuştur?

Portre:  Mehmet Şükrü Paşa (1857–1916)
 Annesi Muhsine Hanım, babası Kolağası Mustafa Bey’dir. Harbiye’yi topçu subayı olarak         
bitirdikten sonra Almanya’da eğitim görmüş, yurda döndükten sonra Mühendishane Mektebi’nde 
dersler vermiştir. Padişah yaverliği, Tuna ordusu komutanlığı yapmış; Balkan Savaşı çıkınca Edirne 
Müstahkem Mevki Komutanlığı görevine atanmıştır. Şehri Bulgar–Sırp kuvvetlerine karşı 155 gün 
boyunca kahramanca savunmuş; yardım gelmemesi, açlık ve hastalıklar yüzünden Edirne ile birlikte 
teslim olmak zorunda kalmıştır. Bir süre Sofya’da esir tutulan Şükrü Paşa Londra Antlaşması’nın 
imzalanmasından sonra İstanbul’a dönmüş, 1916 yılında burada vefat etmiştir. Şükrü Paşa’nın naaşı 
ailesinin de onayı alınarak 1998 yılında Edirne’de adına yaptırılan anıta defnedilmiştir. Şükrü Paşa’nın 
Edirne savunması sırasında söylediği şu sözü onun ne kadar vatan ve millet sevgisi ile dolu olduğuna 
örnektir: 

“ Düşman, hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. Etimi, itler ve kuşlar çeke 
çeke yesinler fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, sabunum çantamdadır. 
Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelecek nesiller üzerime bir abide dikecekler.”

 Bunu biliyor musunuz?  

67

Etkinlik:  Aşağıdaki Edirne resimlerinden yola çıkarak hangi resmin hangi döneme ait 
             olduğunu kutucuk içine yazınız.
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…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Görsel 61 

Görsel 62 

Görsel 63 

Görsel 64 
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İlimizin Komşuları

  Neler Öğreneceğim?

Edirne’nin komşu illerinin hangileri olduğunu, kardeş şehrin ne demek 
olduğunu ve ilimizin kardeş şehirlerini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması: Edirne’ ye komşu illerden hangilerini biliyorsunuz? Adlarını söyleyebilir misiniz?

 Edirne'nin komşu illeri doğuda Kırklareli ve Tekirdağ, 
güneyde Çanakkale'dir. Edirne'ye kara yolu ile Kırklareli 62 
km, Tekirdağ 141 km'dir. Komşu iller arasında en uzak 
mesafede olan Çanakkale ile arası 223 km'dir.

Kırklareli: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Karadeniz kıyısı 
boyunca Bulgaristan sınırına doğru uzanan Yıldız Dağları en 
önemli yükseltisidir. Kırklareli’de iklim yörelere göre farklılık 
göstermektedir. Kırklareli merkezinde karasal iklim hâkimdir. 
Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi 
görülür. Meriç Nehri’nin önemli bir kolunu oluşturan Ergene 
Nehri, Kırklareli il topraklarına da girer. Kırklareli ülkemizin 
ormanları bol illerinden biridir. Kırklareli, av ve doğa turizmi 
konusunda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmekte-
dir. Kırklareli’nin ekonomisi tarıma dayanır.  Çalışan nüfusun  
%70’i tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve avcılıkla 
uğraşır. Başlıca tarım ürünleri buğday, yulaf, mısır, fasulye, 
şeker pancarı ve ayçiçeğidir.

İğneada Longoz Ormanları Gazi Süleyman Paşa Camisi

Görsel 65 

Görsel 66 Görsel 67 
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Etkinlik:  Aşağıdaki Edirne resimlerinden yola çıkarak hangi resmin hangi döneme ait 
             olduğunu kutucuk içine yazınız.
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Görsel 63 

Görsel 64 

68

İlimizin Komşuları

  Neler Öğreneceğim?

Edirne’nin komşu illerinin hangileri olduğunu, kardeş şehrin ne demek 
olduğunu ve ilimizin kardeş şehirlerini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması: Edirne’ ye komşu illerden hangilerini biliyorsunuz? Adlarını söyleyebilir misiniz?

 Edirne'nin komşu illeri doğuda Kırklareli ve Tekirdağ, 
güneyde Çanakkale'dir. Edirne'ye kara yolu ile Kırklareli 62 
km, Tekirdağ 141 km'dir. Komşu iller arasında en uzak 
mesafede olan Çanakkale ile arası 223 km'dir.

Kırklareli: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Karadeniz kıyısı 
boyunca Bulgaristan sınırına doğru uzanan Yıldız Dağları en 
önemli yükseltisidir. Kırklareli’de iklim yörelere göre farklılık 
göstermektedir. Kırklareli merkezinde karasal iklim hâkimdir. 
Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi 
görülür. Meriç Nehri’nin önemli bir kolunu oluşturan Ergene 
Nehri, Kırklareli il topraklarına da girer. Kırklareli ülkemizin 
ormanları bol illerinden biridir. Kırklareli, av ve doğa turizmi 
konusunda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmekte-
dir. Kırklareli’nin ekonomisi tarıma dayanır.  Çalışan nüfusun  
%70’i tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve avcılıkla 
uğraşır. Başlıca tarım ürünleri buğday, yulaf, mısır, fasulye, 
şeker pancarı ve ayçiçeğidir.

İğneada Longoz Ormanları Gazi Süleyman Paşa Camisi
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Etkinlik:  Aşağıdaki Edirne resimlerinden yola çıkarak hangi resmin hangi döneme ait 
             olduğunu kutucuk içine yazınız.
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68

İlimizin Komşuları

  Neler Öğreneceğim?

Edirne’nin komşu illerinin hangileri olduğunu, kardeş şehrin ne demek 
olduğunu ve ilimizin kardeş şehirlerini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması: Edirne’ ye komşu illerden hangilerini biliyorsunuz? Adlarını söyleyebilir misiniz?

 Edirne'nin komşu illeri doğuda Kırklareli ve Tekirdağ, 
güneyde Çanakkale'dir. Edirne'ye kara yolu ile Kırklareli 62 
km, Tekirdağ 141 km'dir. Komşu iller arasında en uzak 
mesafede olan Çanakkale ile arası 223 km'dir.

Kırklareli: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Karadeniz kıyısı 
boyunca Bulgaristan sınırına doğru uzanan Yıldız Dağları en 
önemli yükseltisidir. Kırklareli’de iklim yörelere göre farklılık 
göstermektedir. Kırklareli merkezinde karasal iklim hâkimdir. 
Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi 
görülür. Meriç Nehri’nin önemli bir kolunu oluşturan Ergene 
Nehri, Kırklareli il topraklarına da girer. Kırklareli ülkemizin 
ormanları bol illerinden biridir. Kırklareli, av ve doğa turizmi 
konusunda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmekte-
dir. Kırklareli’nin ekonomisi tarıma dayanır.  Çalışan nüfusun  
%70’i tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve avcılıkla 
uğraşır. Başlıca tarım ürünleri buğday, yulaf, mısır, fasulye, 
şeker pancarı ve ayçiçeğidir.

İğneada Longoz Ormanları Gazi Süleyman Paşa Camisi
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Tekirdağ: Marmara Bölgesi'nde yer alır. İlin Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e kıyısı bulunur.        
Marmara Denizi boyunca kıyı ovaları vardır. Akdeniz ikliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde 
yazlar sıcak, kışlar ılıktır. Ergene Havzası’nı içine alan iç kesimde, daha çok karasal iklim hâkimdir. 
Tekirdağ bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Ayçiçeği ve buğday en önemli ürünleridir. Kirazı ve 
köftesi ile ünlüdür. Tekirdağ ilinin ekonomisi sanayi ve tarıma dayanır. 1970 senesine kadar tarıma 
dayalı sanayiye sahip olan Tekirdağ ili, 1970’ten sonra hızla sanayileşmiştir. Çerkezköy, Çorlu ve 
Tekirdağ merkez ilçelerinde sanayi kuruluşları daha fazladır. Metal eşya ve makine imalatı gelişmiştir. 
İstanbul’a yakınlık, ulaşım, pazarlama imkânları sanayinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Çanakkale: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Çanakkale Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve 
kendi adını taşıyan Boğaz'ın iki yakasında kurulmuştur. Çanakkale’de genellikle dağ ve tepelerle kaplı 
alanların vadilerle parçalanmış engebeli arazi yapısı yaygındır. En yüksek dağı Kaz Dağı'dır.           
Çanakkale’de geçiş tipi Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir. İlde ormanlık alanlar oldukça fazladır. 
İl ekonomisinde tarım en önemli faaliyet olmakla beraber son yıllarda tarıma dayalı sanayi kolları 
gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı artmaktadır. Son yıllarda 
Çanakkale’de turizm faaliyetlerinde de bir ilerleme görülmektedir. Tarihimizde çok önemli bir zafer 
olan Çanakkale Savaşları burada yaşanmıştır. Çok sayıda şehitlik ve anıt bulunmaktadır. Gelibolu 
Tarihi Milli Parkı, Truva antik şehri, Assos diğer önemli tarihi  mekânlarındandır. Bu yerler her yıl birçok 
yerli ve yabancı turisti Çanakkale’ye çekmektedir.

Tekirdağ - Uçmakdere Tekirdağ - Şarköy kıyı şeridi

Kilitbahir Kalesi 57. Alay Şehitliği

Görsel 68 Görsel 69 

Görsel 70 Görsel 71 
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Etkinlik 

1) Yukarıdaki haritada yer alan kutucuklara Edirne’nin komşularını yazınız.

2) İlimizin güneyinde hangi komşu ilimiz yer alır? Yazınız.

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

3) Yukarıdaki haritada Tekirdağ ilini bulunuz.
               Tekirdağ’ın kuzeyinde hangi ilin yer aldığını  yazınız.

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

Görsel 72 
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Etkinlik:  Aşağıdaki Edirne resimlerinden yola çıkarak hangi resmin hangi döneme ait 
             olduğunu kutucuk içine yazınız.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Görsel 61 

Görsel 62 

Görsel 63 

Görsel 64 

68

İlimizin Komşuları

  Neler Öğreneceğim?

Edirne’nin komşu illerinin hangileri olduğunu, kardeş şehrin ne demek 
olduğunu ve ilimizin kardeş şehirlerini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması: Edirne’ ye komşu illerden hangilerini biliyorsunuz? Adlarını söyleyebilir misiniz?

 Edirne'nin komşu illeri doğuda Kırklareli ve Tekirdağ, 
güneyde Çanakkale'dir. Edirne'ye kara yolu ile Kırklareli 62 
km, Tekirdağ 141 km'dir. Komşu iller arasında en uzak 
mesafede olan Çanakkale ile arası 223 km'dir.

Kırklareli: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Karadeniz kıyısı 
boyunca Bulgaristan sınırına doğru uzanan Yıldız Dağları en 
önemli yükseltisidir. Kırklareli’de iklim yörelere göre farklılık 
göstermektedir. Kırklareli merkezinde karasal iklim hâkimdir. 
Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi 
görülür. Meriç Nehri’nin önemli bir kolunu oluşturan Ergene 
Nehri, Kırklareli il topraklarına da girer. Kırklareli ülkemizin 
ormanları bol illerinden biridir. Kırklareli, av ve doğa turizmi 
konusunda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmekte-
dir. Kırklareli’nin ekonomisi tarıma dayanır.  Çalışan nüfusun  
%70’i tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve avcılıkla 
uğraşır. Başlıca tarım ürünleri buğday, yulaf, mısır, fasulye, 
şeker pancarı ve ayçiçeğidir.

İğneada Longoz Ormanları Gazi Süleyman Paşa Camisi

Görsel 65 

Görsel 66 Görsel 67 

67

Etkinlik:  Aşağıdaki Edirne resimlerinden yola çıkarak hangi resmin hangi döneme ait 
             olduğunu kutucuk içine yazınız.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Görsel 61 

Görsel 62 

Görsel 63 

Görsel 64 

68

İlimizin Komşuları

  Neler Öğreneceğim?

Edirne’nin komşu illerinin hangileri olduğunu, kardeş şehrin ne demek 
olduğunu ve ilimizin kardeş şehirlerini öğreneceğiz.

Hazırlık Çalışması: Edirne’ ye komşu illerden hangilerini biliyorsunuz? Adlarını söyleyebilir misiniz?

 Edirne'nin komşu illeri doğuda Kırklareli ve Tekirdağ, 
güneyde Çanakkale'dir. Edirne'ye kara yolu ile Kırklareli 62 
km, Tekirdağ 141 km'dir. Komşu iller arasında en uzak 
mesafede olan Çanakkale ile arası 223 km'dir.

Kırklareli: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Karadeniz kıyısı 
boyunca Bulgaristan sınırına doğru uzanan Yıldız Dağları en 
önemli yükseltisidir. Kırklareli’de iklim yörelere göre farklılık 
göstermektedir. Kırklareli merkezinde karasal iklim hâkimdir. 
Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi 
görülür. Meriç Nehri’nin önemli bir kolunu oluşturan Ergene 
Nehri, Kırklareli il topraklarına da girer. Kırklareli ülkemizin 
ormanları bol illerinden biridir. Kırklareli, av ve doğa turizmi 
konusunda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmekte-
dir. Kırklareli’nin ekonomisi tarıma dayanır.  Çalışan nüfusun  
%70’i tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve avcılıkla 
uğraşır. Başlıca tarım ürünleri buğday, yulaf, mısır, fasulye, 
şeker pancarı ve ayçiçeğidir.

İğneada Longoz Ormanları Gazi Süleyman Paşa Camisi

Görsel 65 

Görsel 66 Görsel 67 

69

Tekirdağ: Marmara Bölgesi'nde yer alır. İlin Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e kıyısı bulunur.        
Marmara Denizi boyunca kıyı ovaları vardır. Akdeniz ikliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde 
yazlar sıcak, kışlar ılıktır. Ergene Havzası’nı içine alan iç kesimde, daha çok karasal iklim hâkimdir. 
Tekirdağ bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Ayçiçeği ve buğday en önemli ürünleridir. Kirazı ve 
köftesi ile ünlüdür. Tekirdağ ilinin ekonomisi sanayi ve tarıma dayanır. 1970 senesine kadar tarıma 
dayalı sanayiye sahip olan Tekirdağ ili, 1970’ten sonra hızla sanayileşmiştir. Çerkezköy, Çorlu ve 
Tekirdağ merkez ilçelerinde sanayi kuruluşları daha fazladır. Metal eşya ve makine imalatı gelişmiştir. 
İstanbul’a yakınlık, ulaşım, pazarlama imkânları sanayinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Çanakkale: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Çanakkale Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve 
kendi adını taşıyan Boğaz'ın iki yakasında kurulmuştur. Çanakkale’de genellikle dağ ve tepelerle kaplı 
alanların vadilerle parçalanmış engebeli arazi yapısı yaygındır. En yüksek dağı Kaz Dağı'dır.           
Çanakkale’de geçiş tipi Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir. İlde ormanlık alanlar oldukça fazladır. 
İl ekonomisinde tarım en önemli faaliyet olmakla beraber son yıllarda tarıma dayalı sanayi kolları 
gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı artmaktadır. Son yıllarda 
Çanakkale’de turizm faaliyetlerinde de bir ilerleme görülmektedir. Tarihimizde çok önemli bir zafer 
olan Çanakkale Savaşları burada yaşanmıştır. Çok sayıda şehitlik ve anıt bulunmaktadır. Gelibolu 
Tarihi Milli Parkı, Truva antik şehri, Assos diğer önemli tarihi  mekânlarındandır. Bu yerler her yıl birçok 
yerli ve yabancı turisti Çanakkale’ye çekmektedir.

Tekirdağ - Uçmakdere Tekirdağ - Şarköy kıyı şeridi

Kilitbahir Kalesi 57. Alay Şehitliği

Görsel 68 Görsel 69 

Görsel 70 Görsel 71 

70

Etkinlik 

1) Yukarıdaki haritada yer alan kutucuklara Edirne’nin komşularını yazınız.

2) İlimizin güneyinde hangi komşu ilimiz yer alır? Yazınız.

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

3) Yukarıdaki haritada Tekirdağ ilini bulunuz.
               Tekirdağ’ın kuzeyinde hangi ilin yer aldığını  yazınız.

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

Görsel 72 



69

Tekirdağ: Marmara Bölgesi'nde yer alır. İlin Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e kıyısı bulunur.        
Marmara Denizi boyunca kıyı ovaları vardır. Akdeniz ikliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde 
yazlar sıcak, kışlar ılıktır. Ergene Havzası’nı içine alan iç kesimde, daha çok karasal iklim hâkimdir. 
Tekirdağ bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Ayçiçeği ve buğday en önemli ürünleridir. Kirazı ve 
köftesi ile ünlüdür. Tekirdağ ilinin ekonomisi sanayi ve tarıma dayanır. 1970 senesine kadar tarıma 
dayalı sanayiye sahip olan Tekirdağ ili, 1970’ten sonra hızla sanayileşmiştir. Çerkezköy, Çorlu ve 
Tekirdağ merkez ilçelerinde sanayi kuruluşları daha fazladır. Metal eşya ve makine imalatı gelişmiştir. 
İstanbul’a yakınlık, ulaşım, pazarlama imkânları sanayinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Çanakkale: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Çanakkale Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve 
kendi adını taşıyan Boğaz'ın iki yakasında kurulmuştur. Çanakkale’de genellikle dağ ve tepelerle kaplı 
alanların vadilerle parçalanmış engebeli arazi yapısı yaygındır. En yüksek dağı Kaz Dağı'dır.           
Çanakkale’de geçiş tipi Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir. İlde ormanlık alanlar oldukça fazladır. 
İl ekonomisinde tarım en önemli faaliyet olmakla beraber son yıllarda tarıma dayalı sanayi kolları 
gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı artmaktadır. Son yıllarda 
Çanakkale’de turizm faaliyetlerinde de bir ilerleme görülmektedir. Tarihimizde çok önemli bir zafer 
olan Çanakkale Savaşları burada yaşanmıştır. Çok sayıda şehitlik ve anıt bulunmaktadır. Gelibolu 
Tarihi Milli Parkı, Truva antik şehri, Assos diğer önemli tarihi  mekânlarındandır. Bu yerler her yıl birçok 
yerli ve yabancı turisti Çanakkale’ye çekmektedir.

Tekirdağ - Uçmakdere Tekirdağ - Şarköy kıyı şeridi

Kilitbahir Kalesi 57. Alay Şehitliği

Görsel 68 Görsel 69 

Görsel 70 Görsel 71 

70

Etkinlik 

1) Yukarıdaki haritada yer alan kutucuklara Edirne’nin komşularını yazınız.

2) İlimizin güneyinde hangi komşu ilimiz yer alır? Yazınız.

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

3) Yukarıdaki haritada Tekirdağ ilini bulunuz.
               Tekirdağ’ın kuzeyinde hangi ilin yer aldığını  yazınız.

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

Görsel 72 

69

Tekirdağ: Marmara Bölgesi'nde yer alır. İlin Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e kıyısı bulunur.        
Marmara Denizi boyunca kıyı ovaları vardır. Akdeniz ikliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde 
yazlar sıcak, kışlar ılıktır. Ergene Havzası’nı içine alan iç kesimde, daha çok karasal iklim hâkimdir. 
Tekirdağ bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Ayçiçeği ve buğday en önemli ürünleridir. Kirazı ve 
köftesi ile ünlüdür. Tekirdağ ilinin ekonomisi sanayi ve tarıma dayanır. 1970 senesine kadar tarıma 
dayalı sanayiye sahip olan Tekirdağ ili, 1970’ten sonra hızla sanayileşmiştir. Çerkezköy, Çorlu ve 
Tekirdağ merkez ilçelerinde sanayi kuruluşları daha fazladır. Metal eşya ve makine imalatı gelişmiştir. 
İstanbul’a yakınlık, ulaşım, pazarlama imkânları sanayinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Çanakkale: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Çanakkale Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve 
kendi adını taşıyan Boğaz'ın iki yakasında kurulmuştur. Çanakkale’de genellikle dağ ve tepelerle kaplı 
alanların vadilerle parçalanmış engebeli arazi yapısı yaygındır. En yüksek dağı Kaz Dağı'dır.           
Çanakkale’de geçiş tipi Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir. İlde ormanlık alanlar oldukça fazladır. 
İl ekonomisinde tarım en önemli faaliyet olmakla beraber son yıllarda tarıma dayalı sanayi kolları 
gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı artmaktadır. Son yıllarda 
Çanakkale’de turizm faaliyetlerinde de bir ilerleme görülmektedir. Tarihimizde çok önemli bir zafer 
olan Çanakkale Savaşları burada yaşanmıştır. Çok sayıda şehitlik ve anıt bulunmaktadır. Gelibolu 
Tarihi Milli Parkı, Truva antik şehri, Assos diğer önemli tarihi  mekânlarındandır. Bu yerler her yıl birçok 
yerli ve yabancı turisti Çanakkale’ye çekmektedir.

Tekirdağ - Uçmakdere Tekirdağ - Şarköy kıyı şeridi

Kilitbahir Kalesi 57. Alay Şehitliği

Görsel 68 Görsel 69 

Görsel 70 Görsel 71 

70

Etkinlik 

1) Yukarıdaki haritada yer alan kutucuklara Edirne’nin komşularını yazınız.

2) İlimizin güneyinde hangi komşu ilimiz yer alır? Yazınız.

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

3) Yukarıdaki haritada Tekirdağ ilini bulunuz.
               Tekirdağ’ın kuzeyinde hangi ilin yer aldığını  yazınız.

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

Görsel 72 

71

Etkinlik 

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.  

1) Kırklareli’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

2) Çanakkale’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

3) Tekirdağ’ın ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

Kardeş Şehir Nedir?

 Coğra� olarak uzakta olan yerleşim yerlerinin kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturduk-
ları birlikteliklere ‘’kardeş şehir’’ denilmektedir. Edirne’nin kardeş şehirleri yurt içinden Kars, Ardahan 
ve İzmit’tir. Yurt dışından kardeş şehirleri ise Dedeağaç (Yunanistan), Yanbol ve Haskova (Bulgaristan),  
Chester (İngiltere), Senegallia (İtalya), Dunaujvaros (Macaristan), Lörnach (Almanya), Kırcaali             
(Bulgaristan) ve Elbasan (Arnavutluk)’dır.

72

Etkinlik:  Sizler de ilimizin diğer kardeş şehirlerini araştırarak benzer ve farklı 
             yönlerinin neler olduğunu belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bu kardeş şehirlerimizden birini birlikte tanıyalım.

Dedeağaç: Günümüzde Yunanistan’ın Evros Bölgesi sınırları içinde, Enez Körfezi’nde yer alan bir 
şehirdir. İskender tarafından kurulduğuna inanılan ve İskender’in kenti anlamına gelen  ‘’Alexandropolis’’ 
şehri, 19.yüzyıldan itibaren Osmanlı Dönemi’nde ‘’Dedeağaç’’ olarak adlandırılmıştır. Roma ve Bizans 
Dönemlerinden birçok kilise, manastır, askeri tesisler Dedeağaç’ın önemli tarihsel birikimleri olarak 
günümüze kadar taşınmıştır. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte 
Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiştir. Şehrin günümüzde yaklaşık 115 binlik 
toplam nüfusunun 20 binini Türkler oluşturmaktadır. Dedeağaç şehrinde Akdeniz iklimi görülür. Ege 
Denizi kıyısında bulunan bir liman kenti konumundaki kent birçok turisti kendine çekmektedir. 
Kentin ekonomisinde turizm önemli bir yer tutmaktadır.

Görsel 73



69

Tekirdağ: Marmara Bölgesi'nde yer alır. İlin Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e kıyısı bulunur.        
Marmara Denizi boyunca kıyı ovaları vardır. Akdeniz ikliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde 
yazlar sıcak, kışlar ılıktır. Ergene Havzası’nı içine alan iç kesimde, daha çok karasal iklim hâkimdir. 
Tekirdağ bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Ayçiçeği ve buğday en önemli ürünleridir. Kirazı ve 
köftesi ile ünlüdür. Tekirdağ ilinin ekonomisi sanayi ve tarıma dayanır. 1970 senesine kadar tarıma 
dayalı sanayiye sahip olan Tekirdağ ili, 1970’ten sonra hızla sanayileşmiştir. Çerkezköy, Çorlu ve 
Tekirdağ merkez ilçelerinde sanayi kuruluşları daha fazladır. Metal eşya ve makine imalatı gelişmiştir. 
İstanbul’a yakınlık, ulaşım, pazarlama imkânları sanayinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Çanakkale: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Çanakkale Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve 
kendi adını taşıyan Boğaz'ın iki yakasında kurulmuştur. Çanakkale’de genellikle dağ ve tepelerle kaplı 
alanların vadilerle parçalanmış engebeli arazi yapısı yaygındır. En yüksek dağı Kaz Dağı'dır.           
Çanakkale’de geçiş tipi Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir. İlde ormanlık alanlar oldukça fazladır. 
İl ekonomisinde tarım en önemli faaliyet olmakla beraber son yıllarda tarıma dayalı sanayi kolları 
gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı artmaktadır. Son yıllarda 
Çanakkale’de turizm faaliyetlerinde de bir ilerleme görülmektedir. Tarihimizde çok önemli bir zafer 
olan Çanakkale Savaşları burada yaşanmıştır. Çok sayıda şehitlik ve anıt bulunmaktadır. Gelibolu 
Tarihi Milli Parkı, Truva antik şehri, Assos diğer önemli tarihi  mekânlarındandır. Bu yerler her yıl birçok 
yerli ve yabancı turisti Çanakkale’ye çekmektedir.

Tekirdağ - Uçmakdere Tekirdağ - Şarköy kıyı şeridi

Kilitbahir Kalesi 57. Alay Şehitliği

Görsel 68 Görsel 69 

Görsel 70 Görsel 71 

70

Etkinlik 

1) Yukarıdaki haritada yer alan kutucuklara Edirne’nin komşularını yazınız.

2) İlimizin güneyinde hangi komşu ilimiz yer alır? Yazınız.

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

3) Yukarıdaki haritada Tekirdağ ilini bulunuz.
               Tekirdağ’ın kuzeyinde hangi ilin yer aldığını  yazınız.

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

Görsel 72 

69

Tekirdağ: Marmara Bölgesi'nde yer alır. İlin Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e kıyısı bulunur.        
Marmara Denizi boyunca kıyı ovaları vardır. Akdeniz ikliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde 
yazlar sıcak, kışlar ılıktır. Ergene Havzası’nı içine alan iç kesimde, daha çok karasal iklim hâkimdir. 
Tekirdağ bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Ayçiçeği ve buğday en önemli ürünleridir. Kirazı ve 
köftesi ile ünlüdür. Tekirdağ ilinin ekonomisi sanayi ve tarıma dayanır. 1970 senesine kadar tarıma 
dayalı sanayiye sahip olan Tekirdağ ili, 1970’ten sonra hızla sanayileşmiştir. Çerkezköy, Çorlu ve 
Tekirdağ merkez ilçelerinde sanayi kuruluşları daha fazladır. Metal eşya ve makine imalatı gelişmiştir. 
İstanbul’a yakınlık, ulaşım, pazarlama imkânları sanayinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Çanakkale: Marmara Bölgesi’nde yer alır. Çanakkale Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve 
kendi adını taşıyan Boğaz'ın iki yakasında kurulmuştur. Çanakkale’de genellikle dağ ve tepelerle kaplı 
alanların vadilerle parçalanmış engebeli arazi yapısı yaygındır. En yüksek dağı Kaz Dağı'dır.           
Çanakkale’de geçiş tipi Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir. İlde ormanlık alanlar oldukça fazladır. 
İl ekonomisinde tarım en önemli faaliyet olmakla beraber son yıllarda tarıma dayalı sanayi kolları 
gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı artmaktadır. Son yıllarda 
Çanakkale’de turizm faaliyetlerinde de bir ilerleme görülmektedir. Tarihimizde çok önemli bir zafer 
olan Çanakkale Savaşları burada yaşanmıştır. Çok sayıda şehitlik ve anıt bulunmaktadır. Gelibolu 
Tarihi Milli Parkı, Truva antik şehri, Assos diğer önemli tarihi  mekânlarındandır. Bu yerler her yıl birçok 
yerli ve yabancı turisti Çanakkale’ye çekmektedir.

Tekirdağ - Uçmakdere Tekirdağ - Şarköy kıyı şeridi

Kilitbahir Kalesi 57. Alay Şehitliği

Görsel 68 Görsel 69 

Görsel 70 Görsel 71 

70

Etkinlik 

1) Yukarıdaki haritada yer alan kutucuklara Edirne’nin komşularını yazınız.

2) İlimizin güneyinde hangi komşu ilimiz yer alır? Yazınız.

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

3) Yukarıdaki haritada Tekirdağ ilini bulunuz.
               Tekirdağ’ın kuzeyinde hangi ilin yer aldığını  yazınız.

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

Görsel 72 

71

Etkinlik 

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.  

1) Kırklareli’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

2) Çanakkale’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

3) Tekirdağ’ın ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

Kardeş Şehir Nedir?

 Coğra� olarak uzakta olan yerleşim yerlerinin kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturduk-
ları birlikteliklere ‘’kardeş şehir’’ denilmektedir. Edirne’nin kardeş şehirleri yurt içinden Kars, Ardahan 
ve İzmit’tir. Yurt dışından kardeş şehirleri ise Dedeağaç (Yunanistan), Yanbol ve Haskova (Bulgaristan),  
Chester (İngiltere), Senegallia (İtalya), Dunaujvaros (Macaristan), Lörnach (Almanya), Kırcaali             
(Bulgaristan) ve Elbasan (Arnavutluk)’dır.
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Etkinlik:  Sizler de ilimizin diğer kardeş şehirlerini araştırarak benzer ve farklı 
             yönlerinin neler olduğunu belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bu kardeş şehirlerimizden birini birlikte tanıyalım.

Dedeağaç: Günümüzde Yunanistan’ın Evros Bölgesi sınırları içinde, Enez Körfezi’nde yer alan bir 
şehirdir. İskender tarafından kurulduğuna inanılan ve İskender’in kenti anlamına gelen  ‘’Alexandropolis’’ 
şehri, 19.yüzyıldan itibaren Osmanlı Dönemi’nde ‘’Dedeağaç’’ olarak adlandırılmıştır. Roma ve Bizans 
Dönemlerinden birçok kilise, manastır, askeri tesisler Dedeağaç’ın önemli tarihsel birikimleri olarak 
günümüze kadar taşınmıştır. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte 
Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiştir. Şehrin günümüzde yaklaşık 115 binlik 
toplam nüfusunun 20 binini Türkler oluşturmaktadır. Dedeağaç şehrinde Akdeniz iklimi görülür. Ege 
Denizi kıyısında bulunan bir liman kenti konumundaki kent birçok turisti kendine çekmektedir. 
Kentin ekonomisinde turizm önemli bir yer tutmaktadır.

Görsel 73



71

Etkinlik 

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.  

1) Kırklareli’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

2) Çanakkale’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

3) Tekirdağ’ın ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

Kardeş Şehir Nedir?

 Coğra� olarak uzakta olan yerleşim yerlerinin kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturduk-
ları birlikteliklere ‘’kardeş şehir’’ denilmektedir. Edirne’nin kardeş şehirleri yurt içinden Kars, Ardahan 
ve İzmit’tir. Yurt dışından kardeş şehirleri ise Dedeağaç (Yunanistan), Yanbol ve Haskova (Bulgaristan),  
Chester (İngiltere), Senegallia (İtalya), Dunaujvaros (Macaristan), Lörnach (Almanya), Kırcaali             
(Bulgaristan) ve Elbasan (Arnavutluk)’dır.

72

Etkinlik:  Sizler de ilimizin diğer kardeş şehirlerini araştırarak benzer ve farklı 
             yönlerinin neler olduğunu belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bu kardeş şehirlerimizden birini birlikte tanıyalım.

Dedeağaç: Günümüzde Yunanistan’ın Evros Bölgesi sınırları içinde, Enez Körfezi’nde yer alan bir 
şehirdir. İskender tarafından kurulduğuna inanılan ve İskender’in kenti anlamına gelen  ‘’Alexandropolis’’ 
şehri, 19.yüzyıldan itibaren Osmanlı Dönemi’nde ‘’Dedeağaç’’ olarak adlandırılmıştır. Roma ve Bizans 
Dönemlerinden birçok kilise, manastır, askeri tesisler Dedeağaç’ın önemli tarihsel birikimleri olarak 
günümüze kadar taşınmıştır. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte 
Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiştir. Şehrin günümüzde yaklaşık 115 binlik 
toplam nüfusunun 20 binini Türkler oluşturmaktadır. Dedeağaç şehrinde Akdeniz iklimi görülür. Ege 
Denizi kıyısında bulunan bir liman kenti konumundaki kent birçok turisti kendine çekmektedir. 
Kentin ekonomisinde turizm önemli bir yer tutmaktadır.

Görsel 73

71

Etkinlik 

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.  

1) Kırklareli’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

2) Çanakkale’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

3) Tekirdağ’ın ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

Kardeş Şehir Nedir?

 Coğra� olarak uzakta olan yerleşim yerlerinin kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturduk-
ları birlikteliklere ‘’kardeş şehir’’ denilmektedir. Edirne’nin kardeş şehirleri yurt içinden Kars, Ardahan 
ve İzmit’tir. Yurt dışından kardeş şehirleri ise Dedeağaç (Yunanistan), Yanbol ve Haskova (Bulgaristan),  
Chester (İngiltere), Senegallia (İtalya), Dunaujvaros (Macaristan), Lörnach (Almanya), Kırcaali             
(Bulgaristan) ve Elbasan (Arnavutluk)’dır.
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Etkinlik:  Sizler de ilimizin diğer kardeş şehirlerini araştırarak benzer ve farklı 
             yönlerinin neler olduğunu belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bu kardeş şehirlerimizden birini birlikte tanıyalım.

Dedeağaç: Günümüzde Yunanistan’ın Evros Bölgesi sınırları içinde, Enez Körfezi’nde yer alan bir 
şehirdir. İskender tarafından kurulduğuna inanılan ve İskender’in kenti anlamına gelen  ‘’Alexandropolis’’ 
şehri, 19.yüzyıldan itibaren Osmanlı Dönemi’nde ‘’Dedeağaç’’ olarak adlandırılmıştır. Roma ve Bizans 
Dönemlerinden birçok kilise, manastır, askeri tesisler Dedeağaç’ın önemli tarihsel birikimleri olarak 
günümüze kadar taşınmıştır. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte 
Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiştir. Şehrin günümüzde yaklaşık 115 binlik 
toplam nüfusunun 20 binini Türkler oluşturmaktadır. Dedeağaç şehrinde Akdeniz iklimi görülür. Ege 
Denizi kıyısında bulunan bir liman kenti konumundaki kent birçok turisti kendine çekmektedir. 
Kentin ekonomisinde turizm önemli bir yer tutmaktadır.

Görsel 73

ÜNİTE 4  

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

74

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Hazırlık Çalışması: 
Çevrenizde hangi meslek gruplarını daha fazla görüyorsunuz? 
Bu meslek grupları ilimizin ekonomik özellikleri hakkında nasıl bir bilgi verir? 
Araştırınız. 
   Yüzyıllardan beri önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olan Edirne, 19. yüzyılın ortalarına 
kadar İstanbul’un tahıl ambarı ve mandırasıydı. Batı sınırlarımızda 19. yy. sonlarında ve 20. yy. 
başlarında yaşanan ve uzun süren savaşlar,  Doğu ve Batı Trakya arasındaki karşılıklı göçler Edirne’nin 
sosyo-ekonomik yapısını etkilemiş, Rum nüfusunun şehirden göç etmesi ile ipek böcekçiliği, bağcılık 
ve şarapçılık gibi ekonomik faaliyetlerin yerini tütün ve ayçiçeği tarımı almıştır. Cumhuriyetle birlikte 
her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da gelişmeler yaşanmıştır. Ekonomik faaliyetlerdeki  
gelişmelerin, ulaşım ile ilgili atılan adımların ve ilimizde açılan Trakya Üniversitesinin şehre önemli 
katkıları görülmektedir. 
 Günümüze geldiğimizde Edirne, ülkemizin orta düzeyde gelişmiş illerinden biridir. Devlet 
Planlama Teşkilatı bünyesinde illerimizin sosyo-ekonomik gelişmişliğine yönelik olarak yapılan 
araştırmalarda, ilimiz, 1996 yılında 18. sırada, 2003 yılında 16. sıradayken 2011 yılında 12. sıraya 
yükselmiştir. 

Sanayi: Sınır şehri olmasının avantajları ortaya çıkana kadar sanayi üretimi açısından ihmal 
edilmiş bir şehirdir. Edirne, 1969 ve 1976 yılları arasında  “ kalkınmada öncelikli yöreler ” kapsamına 
alınınca şehirde orta ve büyük ölçekte fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. İlimizin tarımsal 
üretiminin yüksek oluşu ve coğra� olarak uygun bir konumda bulunması, tarıma bağlı sanayi 
bakımından da belli bir ilerleme sağlanmasına imkân vermiştir.  Edirne’nin bulunduğu konum 
itibariyle yurt içi ve yurt dışı ulaşım olanaklarının genişliği,  İstanbul gibi büyük bir sanayi ve 
ticaret metropolüne yakın oluşu, büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmiş; özellikle tekstil 
konusunda faaliyet gösteren işletmeler 1990’lı yıllardan sonra Edirne’de gelişmeye başlamıştır. 

Ulaşım: Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyanın en ünlü ticaret yollarından 
biri olan İpek Yolu’nun da geçtiği Edirne, özellikle kara ve demir yollarının önemli bir geçiş 
noktasıdır. TEM otobanı ve E5 (D-100) uluslararası kara yolları ile Türkiye’nin birçok noktasına 
otobüs seferinin yapıldığı Edirne’den, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere 
Balkanların bazı bölgelerine de ulaşmak mümkündür. 

Görsel 74



71

Etkinlik 

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.  

1) Kırklareli’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

2) Çanakkale’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

3) Tekirdağ’ın ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

Kardeş Şehir Nedir?

 Coğra� olarak uzakta olan yerleşim yerlerinin kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturduk-
ları birlikteliklere ‘’kardeş şehir’’ denilmektedir. Edirne’nin kardeş şehirleri yurt içinden Kars, Ardahan 
ve İzmit’tir. Yurt dışından kardeş şehirleri ise Dedeağaç (Yunanistan), Yanbol ve Haskova (Bulgaristan),  
Chester (İngiltere), Senegallia (İtalya), Dunaujvaros (Macaristan), Lörnach (Almanya), Kırcaali             
(Bulgaristan) ve Elbasan (Arnavutluk)’dır.

72

Etkinlik:  Sizler de ilimizin diğer kardeş şehirlerini araştırarak benzer ve farklı 
             yönlerinin neler olduğunu belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bu kardeş şehirlerimizden birini birlikte tanıyalım.

Dedeağaç: Günümüzde Yunanistan’ın Evros Bölgesi sınırları içinde, Enez Körfezi’nde yer alan bir 
şehirdir. İskender tarafından kurulduğuna inanılan ve İskender’in kenti anlamına gelen  ‘’Alexandropolis’’ 
şehri, 19.yüzyıldan itibaren Osmanlı Dönemi’nde ‘’Dedeağaç’’ olarak adlandırılmıştır. Roma ve Bizans 
Dönemlerinden birçok kilise, manastır, askeri tesisler Dedeağaç’ın önemli tarihsel birikimleri olarak 
günümüze kadar taşınmıştır. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte 
Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiştir. Şehrin günümüzde yaklaşık 115 binlik 
toplam nüfusunun 20 binini Türkler oluşturmaktadır. Dedeağaç şehrinde Akdeniz iklimi görülür. Ege 
Denizi kıyısında bulunan bir liman kenti konumundaki kent birçok turisti kendine çekmektedir. 
Kentin ekonomisinde turizm önemli bir yer tutmaktadır.

Görsel 73

71

Etkinlik 

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.  

1) Kırklareli’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

2) Çanakkale’nin ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

3) Tekirdağ’ın ilimiz ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Yazınız.

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

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

Kardeş Şehir Nedir?

 Coğra� olarak uzakta olan yerleşim yerlerinin kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturduk-
ları birlikteliklere ‘’kardeş şehir’’ denilmektedir. Edirne’nin kardeş şehirleri yurt içinden Kars, Ardahan 
ve İzmit’tir. Yurt dışından kardeş şehirleri ise Dedeağaç (Yunanistan), Yanbol ve Haskova (Bulgaristan),  
Chester (İngiltere), Senegallia (İtalya), Dunaujvaros (Macaristan), Lörnach (Almanya), Kırcaali             
(Bulgaristan) ve Elbasan (Arnavutluk)’dır.

72

Etkinlik:  Sizler de ilimizin diğer kardeş şehirlerini araştırarak benzer ve farklı 
             yönlerinin neler olduğunu belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bu kardeş şehirlerimizden birini birlikte tanıyalım.

Dedeağaç: Günümüzde Yunanistan’ın Evros Bölgesi sınırları içinde, Enez Körfezi’nde yer alan bir 
şehirdir. İskender tarafından kurulduğuna inanılan ve İskender’in kenti anlamına gelen  ‘’Alexandropolis’’ 
şehri, 19.yüzyıldan itibaren Osmanlı Dönemi’nde ‘’Dedeağaç’’ olarak adlandırılmıştır. Roma ve Bizans 
Dönemlerinden birçok kilise, manastır, askeri tesisler Dedeağaç’ın önemli tarihsel birikimleri olarak 
günümüze kadar taşınmıştır. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte 
Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiştir. Şehrin günümüzde yaklaşık 115 binlik 
toplam nüfusunun 20 binini Türkler oluşturmaktadır. Dedeağaç şehrinde Akdeniz iklimi görülür. Ege 
Denizi kıyısında bulunan bir liman kenti konumundaki kent birçok turisti kendine çekmektedir. 
Kentin ekonomisinde turizm önemli bir yer tutmaktadır.

Görsel 73

ÜNİTE 4  

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

74

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Hazırlık Çalışması: 
Çevrenizde hangi meslek gruplarını daha fazla görüyorsunuz? 
Bu meslek grupları ilimizin ekonomik özellikleri hakkında nasıl bir bilgi verir? 
Araştırınız. 
   Yüzyıllardan beri önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olan Edirne, 19. yüzyılın ortalarına 
kadar İstanbul’un tahıl ambarı ve mandırasıydı. Batı sınırlarımızda 19. yy. sonlarında ve 20. yy. 
başlarında yaşanan ve uzun süren savaşlar,  Doğu ve Batı Trakya arasındaki karşılıklı göçler Edirne’nin 
sosyo-ekonomik yapısını etkilemiş, Rum nüfusunun şehirden göç etmesi ile ipek böcekçiliği, bağcılık 
ve şarapçılık gibi ekonomik faaliyetlerin yerini tütün ve ayçiçeği tarımı almıştır. Cumhuriyetle birlikte 
her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da gelişmeler yaşanmıştır. Ekonomik faaliyetlerdeki  
gelişmelerin, ulaşım ile ilgili atılan adımların ve ilimizde açılan Trakya Üniversitesinin şehre önemli 
katkıları görülmektedir. 
 Günümüze geldiğimizde Edirne, ülkemizin orta düzeyde gelişmiş illerinden biridir. Devlet 
Planlama Teşkilatı bünyesinde illerimizin sosyo-ekonomik gelişmişliğine yönelik olarak yapılan 
araştırmalarda, ilimiz, 1996 yılında 18. sırada, 2003 yılında 16. sıradayken 2011 yılında 12. sıraya 
yükselmiştir. 

Sanayi: Sınır şehri olmasının avantajları ortaya çıkana kadar sanayi üretimi açısından ihmal 
edilmiş bir şehirdir. Edirne, 1969 ve 1976 yılları arasında  “ kalkınmada öncelikli yöreler ” kapsamına 
alınınca şehirde orta ve büyük ölçekte fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. İlimizin tarımsal 
üretiminin yüksek oluşu ve coğra� olarak uygun bir konumda bulunması, tarıma bağlı sanayi 
bakımından da belli bir ilerleme sağlanmasına imkân vermiştir.  Edirne’nin bulunduğu konum 
itibariyle yurt içi ve yurt dışı ulaşım olanaklarının genişliği,  İstanbul gibi büyük bir sanayi ve 
ticaret metropolüne yakın oluşu, büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmiş; özellikle tekstil 
konusunda faaliyet gösteren işletmeler 1990’lı yıllardan sonra Edirne’de gelişmeye başlamıştır. 

Ulaşım: Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyanın en ünlü ticaret yollarından 
biri olan İpek Yolu’nun da geçtiği Edirne, özellikle kara ve demir yollarının önemli bir geçiş 
noktasıdır. TEM otobanı ve E5 (D-100) uluslararası kara yolları ile Türkiye’nin birçok noktasına 
otobüs seferinin yapıldığı Edirne’den, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere 
Balkanların bazı bölgelerine de ulaşmak mümkündür. 

Görsel 74



ÜNİTE 4  

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

74

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Hazırlık Çalışması: 
Çevrenizde hangi meslek gruplarını daha fazla görüyorsunuz? 
Bu meslek grupları ilimizin ekonomik özellikleri hakkında nasıl bir bilgi verir? 
Araştırınız. 
   Yüzyıllardan beri önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olan Edirne, 19. yüzyılın ortalarına 
kadar İstanbul’un tahıl ambarı ve mandırasıydı. Batı sınırlarımızda 19. yy. sonlarında ve 20. yy. 
başlarında yaşanan ve uzun süren savaşlar,  Doğu ve Batı Trakya arasındaki karşılıklı göçler Edirne’nin 
sosyo-ekonomik yapısını etkilemiş, Rum nüfusunun şehirden göç etmesi ile ipek böcekçiliği, bağcılık 
ve şarapçılık gibi ekonomik faaliyetlerin yerini tütün ve ayçiçeği tarımı almıştır. Cumhuriyetle birlikte 
her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da gelişmeler yaşanmıştır. Ekonomik faaliyetlerdeki  
gelişmelerin, ulaşım ile ilgili atılan adımların ve ilimizde açılan Trakya Üniversitesinin şehre önemli 
katkıları görülmektedir. 
 Günümüze geldiğimizde Edirne, ülkemizin orta düzeyde gelişmiş illerinden biridir. Devlet 
Planlama Teşkilatı bünyesinde illerimizin sosyo-ekonomik gelişmişliğine yönelik olarak yapılan 
araştırmalarda, ilimiz, 1996 yılında 18. sırada, 2003 yılında 16. sıradayken 2011 yılında 12. sıraya 
yükselmiştir. 

Sanayi: Sınır şehri olmasının avantajları ortaya çıkana kadar sanayi üretimi açısından ihmal 
edilmiş bir şehirdir. Edirne, 1969 ve 1976 yılları arasında  “ kalkınmada öncelikli yöreler ” kapsamına 
alınınca şehirde orta ve büyük ölçekte fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. İlimizin tarımsal 
üretiminin yüksek oluşu ve coğra� olarak uygun bir konumda bulunması, tarıma bağlı sanayi 
bakımından da belli bir ilerleme sağlanmasına imkân vermiştir.  Edirne’nin bulunduğu konum 
itibariyle yurt içi ve yurt dışı ulaşım olanaklarının genişliği,  İstanbul gibi büyük bir sanayi ve 
ticaret metropolüne yakın oluşu, büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmiş; özellikle tekstil 
konusunda faaliyet gösteren işletmeler 1990’lı yıllardan sonra Edirne’de gelişmeye başlamıştır. 

Ulaşım: Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyanın en ünlü ticaret yollarından 
biri olan İpek Yolu’nun da geçtiği Edirne, özellikle kara ve demir yollarının önemli bir geçiş 
noktasıdır. TEM otobanı ve E5 (D-100) uluslararası kara yolları ile Türkiye’nin birçok noktasına 
otobüs seferinin yapıldığı Edirne’den, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere 
Balkanların bazı bölgelerine de ulaşmak mümkündür. 

Görsel 74

ÜNİTE 4  

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

74

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Hazırlık Çalışması: 
Çevrenizde hangi meslek gruplarını daha fazla görüyorsunuz? 
Bu meslek grupları ilimizin ekonomik özellikleri hakkında nasıl bir bilgi verir? 
Araştırınız. 
   Yüzyıllardan beri önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olan Edirne, 19. yüzyılın ortalarına 
kadar İstanbul’un tahıl ambarı ve mandırasıydı. Batı sınırlarımızda 19. yy. sonlarında ve 20. yy. 
başlarında yaşanan ve uzun süren savaşlar,  Doğu ve Batı Trakya arasındaki karşılıklı göçler Edirne’nin 
sosyo-ekonomik yapısını etkilemiş, Rum nüfusunun şehirden göç etmesi ile ipek böcekçiliği, bağcılık 
ve şarapçılık gibi ekonomik faaliyetlerin yerini tütün ve ayçiçeği tarımı almıştır. Cumhuriyetle birlikte 
her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da gelişmeler yaşanmıştır. Ekonomik faaliyetlerdeki  
gelişmelerin, ulaşım ile ilgili atılan adımların ve ilimizde açılan Trakya Üniversitesinin şehre önemli 
katkıları görülmektedir. 
 Günümüze geldiğimizde Edirne, ülkemizin orta düzeyde gelişmiş illerinden biridir. Devlet 
Planlama Teşkilatı bünyesinde illerimizin sosyo-ekonomik gelişmişliğine yönelik olarak yapılan 
araştırmalarda, ilimiz, 1996 yılında 18. sırada, 2003 yılında 16. sıradayken 2011 yılında 12. sıraya 
yükselmiştir. 

Sanayi: Sınır şehri olmasının avantajları ortaya çıkana kadar sanayi üretimi açısından ihmal 
edilmiş bir şehirdir. Edirne, 1969 ve 1976 yılları arasında  “ kalkınmada öncelikli yöreler ” kapsamına 
alınınca şehirde orta ve büyük ölçekte fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. İlimizin tarımsal 
üretiminin yüksek oluşu ve coğra� olarak uygun bir konumda bulunması, tarıma bağlı sanayi 
bakımından da belli bir ilerleme sağlanmasına imkân vermiştir.  Edirne’nin bulunduğu konum 
itibariyle yurt içi ve yurt dışı ulaşım olanaklarının genişliği,  İstanbul gibi büyük bir sanayi ve 
ticaret metropolüne yakın oluşu, büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmiş; özellikle tekstil 
konusunda faaliyet gösteren işletmeler 1990’lı yıllardan sonra Edirne’de gelişmeye başlamıştır. 

Ulaşım: Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyanın en ünlü ticaret yollarından 
biri olan İpek Yolu’nun da geçtiği Edirne, özellikle kara ve demir yollarının önemli bir geçiş 
noktasıdır. TEM otobanı ve E5 (D-100) uluslararası kara yolları ile Türkiye’nin birçok noktasına 
otobüs seferinin yapıldığı Edirne’den, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere 
Balkanların bazı bölgelerine de ulaşmak mümkündür. 

Görsel 74

75

Bunu biliyor musunuz?

Arasta Çarşısı 
Binanın ortasındaki kubbe "Dua Kubbesi" olarak bilinir. Dükkân sahiplerinin 
her sabah burada toplanıp doğru iş yapacaklarına dair yemin ederek dua 
etmeleri nedeniyle böyle adlandırılmıştır. 

 Ayrıca Anadolu’yu, Balkanlar ve Avrupa’ya bağlayan demir yolu 
güzergâhı Edirne üzerinden işlemektedir. Asya ve Avrupa’nın Marmaray ile 
bağlanmasının ardından önümüzdeki süreçte Edirne’ye gelecek olan hızlı 
treni de sayarsak Edirne, demir yolu ulaşımında da önemli duraklardan biri 
haline gelecektir.

Ticaret: 17. yüzyılda nüfusu 300.000’ i aşan Edirne, konumu nedeni ile önemli bir ticaret merkeziydi. 
Günümüzde ticari hayatta hâlâ kullanılan Alipaşa Kapalı Çarşısı, Bedesten, Arasta, Rüstempaşa 
Kervansarayı gibi eserler Edirne’nin geçmişte de ticari açıdan konumunun avantajlarını kullandığının 
göstergeleridir.

 
 İlimiz Türkiye ihracat sıralamasında 62. sırada yer alırken ithalat Türkiye sıralamasında 51. 
sıradadır. İlimizden en çok ihracat yapılan ülkeler Bulgaristan, Tayland ve Katardır. En çok ithalat 
yapılan ülkeler ise Bulgaristan, Uruguay ve Rusya Federasyonu’dur.  

EDİRNE İLİ İHRACAT/İTHALAT VERİLERİ

İHRACAT MİKTARI (2018)     (Dolar) 52.300.317

İTHALAT MİKTARI (2018)     (Dolar ) 63.059627

Eski Tren Garı

Alipaşa Çarşısı  

Görsel 75 

Görsel 76 

76

Etkinlik  

 Şehrimizin Yunanistan ve Bulgaristan ile  sınırı bulunmakta 
ve Türkiye’nin önemli sınır kapılarından Kapıkule ve İpsala sınır 
kapıları ilimizi ekonomik yönden canlı tutmaktadır. 
 Son yıllarda komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan’dan 
yapılan günlük turlar ilimizde hareketli bir ticari ortam oluşmasına 
katkı sağlamaktadır. Özellikle D-100 Kara yolunun Ortadoğu      ülkeleri 
ile bağlantısının tamamlanması, transit taşımacılık dolayısıyla ticaret 
sektörünün Edirne’de gelişmesini sağlamıştır. Yurt dışına çalışmaya 
giden işçilerimizin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını Edirne’den yapma-

ları  ticaretin gelişmesini sağlayan diğer bir etkendir. 
 İlimizde sanayi tesislerinde üretilen mallar, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmaktadır. Genellikle 
tarım ürünleri (ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp  çevre illerden daha dayanıklı tüketim malları 
alınmaktadır.

Yer Altı ve Yer Üstü Kaynakları: Edirne’de çıkarılan başlıca maden linyittir. Keşan, Uzunköprü,    
Demirhanlı, Küçük Doğanca, Enez ve Meriç linyit ocaklarından senede yaklaşık 50 bin ton linyit çıkarılır. 
İlimizin özellikle Süloğlu ilçesinde son dönemde doğal gaz kaynakları bulunmuştur.

Tarım: Edirne’nin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarım sektörüne dayalıdır. Başlıca ürünleri ayçiçeği, 
buğday, pirinç, mısırdır. Türkiye’nin pirinç üretiminin %60’ı Meriç Deltası ve Ergene Ovası’ndan sağlanmak-
tadır. Trakya’daki pirinç üretiminin %90’ı da Edirne’den sağlanmaktadır. Bunların dışında karpuz, yem ve yağ 
üretilen bitkiler yetiştirilmektedir.                                                                          

Linyit nerelerde kullanılır? Linyitin kullanımının azaltılmaya çalışılmasının sebeplerini 
araştırınız ve bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

Görsel 78

Görsel 79 Görsel 80 

Görsel 81 

Görsel 77 



ÜNİTE 4  

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

74

ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Hazırlık Çalışması: 
Çevrenizde hangi meslek gruplarını daha fazla görüyorsunuz? 
Bu meslek grupları ilimizin ekonomik özellikleri hakkında nasıl bir bilgi verir? 
Araştırınız. 
   Yüzyıllardan beri önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olan Edirne, 19. yüzyılın ortalarına 
kadar İstanbul’un tahıl ambarı ve mandırasıydı. Batı sınırlarımızda 19. yy. sonlarında ve 20. yy. 
başlarında yaşanan ve uzun süren savaşlar,  Doğu ve Batı Trakya arasındaki karşılıklı göçler Edirne’nin 
sosyo-ekonomik yapısını etkilemiş, Rum nüfusunun şehirden göç etmesi ile ipek böcekçiliği, bağcılık 
ve şarapçılık gibi ekonomik faaliyetlerin yerini tütün ve ayçiçeği tarımı almıştır. Cumhuriyetle birlikte 
her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da gelişmeler yaşanmıştır. Ekonomik faaliyetlerdeki  
gelişmelerin, ulaşım ile ilgili atılan adımların ve ilimizde açılan Trakya Üniversitesinin şehre önemli 
katkıları görülmektedir. 
 Günümüze geldiğimizde Edirne, ülkemizin orta düzeyde gelişmiş illerinden biridir. Devlet 
Planlama Teşkilatı bünyesinde illerimizin sosyo-ekonomik gelişmişliğine yönelik olarak yapılan 
araştırmalarda, ilimiz, 1996 yılında 18. sırada, 2003 yılında 16. sıradayken 2011 yılında 12. sıraya 
yükselmiştir. 

Sanayi: Sınır şehri olmasının avantajları ortaya çıkana kadar sanayi üretimi açısından ihmal 
edilmiş bir şehirdir. Edirne, 1969 ve 1976 yılları arasında  “ kalkınmada öncelikli yöreler ” kapsamına 
alınınca şehirde orta ve büyük ölçekte fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. İlimizin tarımsal 
üretiminin yüksek oluşu ve coğra� olarak uygun bir konumda bulunması, tarıma bağlı sanayi 
bakımından da belli bir ilerleme sağlanmasına imkân vermiştir.  Edirne’nin bulunduğu konum 
itibariyle yurt içi ve yurt dışı ulaşım olanaklarının genişliği,  İstanbul gibi büyük bir sanayi ve 
ticaret metropolüne yakın oluşu, büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmiş; özellikle tekstil 
konusunda faaliyet gösteren işletmeler 1990’lı yıllardan sonra Edirne’de gelişmeye başlamıştır. 

Ulaşım: Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyanın en ünlü ticaret yollarından 
biri olan İpek Yolu’nun da geçtiği Edirne, özellikle kara ve demir yollarının önemli bir geçiş 
noktasıdır. TEM otobanı ve E5 (D-100) uluslararası kara yolları ile Türkiye’nin birçok noktasına 
otobüs seferinin yapıldığı Edirne’den, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere 
Balkanların bazı bölgelerine de ulaşmak mümkündür. 
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itibariyle yurt içi ve yurt dışı ulaşım olanaklarının genişliği,  İstanbul gibi büyük bir sanayi ve 
ticaret metropolüne yakın oluşu, büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmiş; özellikle tekstil 
konusunda faaliyet gösteren işletmeler 1990’lı yıllardan sonra Edirne’de gelişmeye başlamıştır. 

Ulaşım: Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyanın en ünlü ticaret yollarından 
biri olan İpek Yolu’nun da geçtiği Edirne, özellikle kara ve demir yollarının önemli bir geçiş 
noktasıdır. TEM otobanı ve E5 (D-100) uluslararası kara yolları ile Türkiye’nin birçok noktasına 
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Balkanların bazı bölgelerine de ulaşmak mümkündür. 

Görsel 74

75

Bunu biliyor musunuz?

Arasta Çarşısı 
Binanın ortasındaki kubbe "Dua Kubbesi" olarak bilinir. Dükkân sahiplerinin 
her sabah burada toplanıp doğru iş yapacaklarına dair yemin ederek dua 
etmeleri nedeniyle böyle adlandırılmıştır. 

 Ayrıca Anadolu’yu, Balkanlar ve Avrupa’ya bağlayan demir yolu 
güzergâhı Edirne üzerinden işlemektedir. Asya ve Avrupa’nın Marmaray ile 
bağlanmasının ardından önümüzdeki süreçte Edirne’ye gelecek olan hızlı 
treni de sayarsak Edirne, demir yolu ulaşımında da önemli duraklardan biri 
haline gelecektir.

Ticaret: 17. yüzyılda nüfusu 300.000’ i aşan Edirne, konumu nedeni ile önemli bir ticaret merkeziydi. 
Günümüzde ticari hayatta hâlâ kullanılan Alipaşa Kapalı Çarşısı, Bedesten, Arasta, Rüstempaşa 
Kervansarayı gibi eserler Edirne’nin geçmişte de ticari açıdan konumunun avantajlarını kullandığının 
göstergeleridir.

 
 İlimiz Türkiye ihracat sıralamasında 62. sırada yer alırken ithalat Türkiye sıralamasında 51. 
sıradadır. İlimizden en çok ihracat yapılan ülkeler Bulgaristan, Tayland ve Katardır. En çok ithalat 
yapılan ülkeler ise Bulgaristan, Uruguay ve Rusya Federasyonu’dur.  

EDİRNE İLİ İHRACAT/İTHALAT VERİLERİ

İHRACAT MİKTARI (2018)     (Dolar) 52.300.317

İTHALAT MİKTARI (2018)     (Dolar ) 63.059627

Eski Tren Garı

Alipaşa Çarşısı  

Görsel 75 

Görsel 76 

76

Etkinlik  

 Şehrimizin Yunanistan ve Bulgaristan ile  sınırı bulunmakta 
ve Türkiye’nin önemli sınır kapılarından Kapıkule ve İpsala sınır 
kapıları ilimizi ekonomik yönden canlı tutmaktadır. 
 Son yıllarda komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan’dan 
yapılan günlük turlar ilimizde hareketli bir ticari ortam oluşmasına 
katkı sağlamaktadır. Özellikle D-100 Kara yolunun Ortadoğu      ülkeleri 
ile bağlantısının tamamlanması, transit taşımacılık dolayısıyla ticaret 
sektörünün Edirne’de gelişmesini sağlamıştır. Yurt dışına çalışmaya 
giden işçilerimizin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını Edirne’den yapma-

ları  ticaretin gelişmesini sağlayan diğer bir etkendir. 
 İlimizde sanayi tesislerinde üretilen mallar, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmaktadır. Genellikle 
tarım ürünleri (ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp  çevre illerden daha dayanıklı tüketim malları 
alınmaktadır.

Yer Altı ve Yer Üstü Kaynakları: Edirne’de çıkarılan başlıca maden linyittir. Keşan, Uzunköprü,    
Demirhanlı, Küçük Doğanca, Enez ve Meriç linyit ocaklarından senede yaklaşık 50 bin ton linyit çıkarılır. 
İlimizin özellikle Süloğlu ilçesinde son dönemde doğal gaz kaynakları bulunmuştur.

Tarım: Edirne’nin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarım sektörüne dayalıdır. Başlıca ürünleri ayçiçeği, 
buğday, pirinç, mısırdır. Türkiye’nin pirinç üretiminin %60’ı Meriç Deltası ve Ergene Ovası’ndan sağlanmak-
tadır. Trakya’daki pirinç üretiminin %90’ı da Edirne’den sağlanmaktadır. Bunların dışında karpuz, yem ve yağ 
üretilen bitkiler yetiştirilmektedir.                                                                          

Linyit nerelerde kullanılır? Linyitin kullanımının azaltılmaya çalışılmasının sebeplerini 
araştırınız ve bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

Görsel 78

Görsel 79 Görsel 80 

Görsel 81 

Görsel 77 
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 Ayrıca Anadolu’yu, Balkanlar ve Avrupa’ya bağlayan demir yolu 
güzergâhı Edirne üzerinden işlemektedir. Asya ve Avrupa’nın Marmaray ile 
bağlanmasının ardından önümüzdeki süreçte Edirne’ye gelecek olan hızlı 
treni de sayarsak Edirne, demir yolu ulaşımında da önemli duraklardan biri 
haline gelecektir.

Ticaret: 17. yüzyılda nüfusu 300.000’ i aşan Edirne, konumu nedeni ile önemli bir ticaret merkeziydi. 
Günümüzde ticari hayatta hâlâ kullanılan Alipaşa Kapalı Çarşısı, Bedesten, Arasta, Rüstempaşa 
Kervansarayı gibi eserler Edirne’nin geçmişte de ticari açıdan konumunun avantajlarını kullandığının 
göstergeleridir.

 
 İlimiz Türkiye ihracat sıralamasında 62. sırada yer alırken ithalat Türkiye sıralamasında 51. 
sıradadır. İlimizden en çok ihracat yapılan ülkeler Bulgaristan, Tayland ve Katardır. En çok ithalat 
yapılan ülkeler ise Bulgaristan, Uruguay ve Rusya Federasyonu’dur.  

EDİRNE İLİ İHRACAT/İTHALAT VERİLERİ

İHRACAT MİKTARI (2018)     (Dolar) 52.300.317

İTHALAT MİKTARI (2018)     (Dolar ) 63.059627

Eski Tren Garı

Alipaşa Çarşısı  

Görsel 75 

Görsel 76 

76

Etkinlik  

 Şehrimizin Yunanistan ve Bulgaristan ile  sınırı bulunmakta 
ve Türkiye’nin önemli sınır kapılarından Kapıkule ve İpsala sınır 
kapıları ilimizi ekonomik yönden canlı tutmaktadır. 
 Son yıllarda komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan’dan 
yapılan günlük turlar ilimizde hareketli bir ticari ortam oluşmasına 
katkı sağlamaktadır. Özellikle D-100 Kara yolunun Ortadoğu      ülkeleri 
ile bağlantısının tamamlanması, transit taşımacılık dolayısıyla ticaret 
sektörünün Edirne’de gelişmesini sağlamıştır. Yurt dışına çalışmaya 
giden işçilerimizin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını Edirne’den yapma-

ları  ticaretin gelişmesini sağlayan diğer bir etkendir. 
 İlimizde sanayi tesislerinde üretilen mallar, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmaktadır. Genellikle 
tarım ürünleri (ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp  çevre illerden daha dayanıklı tüketim malları 
alınmaktadır.

Yer Altı ve Yer Üstü Kaynakları: Edirne’de çıkarılan başlıca maden linyittir. Keşan, Uzunköprü,    
Demirhanlı, Küçük Doğanca, Enez ve Meriç linyit ocaklarından senede yaklaşık 50 bin ton linyit çıkarılır. 
İlimizin özellikle Süloğlu ilçesinde son dönemde doğal gaz kaynakları bulunmuştur.

Tarım: Edirne’nin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarım sektörüne dayalıdır. Başlıca ürünleri ayçiçeği, 
buğday, pirinç, mısırdır. Türkiye’nin pirinç üretiminin %60’ı Meriç Deltası ve Ergene Ovası’ndan sağlanmak-
tadır. Trakya’daki pirinç üretiminin %90’ı da Edirne’den sağlanmaktadır. Bunların dışında karpuz, yem ve yağ 
üretilen bitkiler yetiştirilmektedir.                                                                          

Linyit nerelerde kullanılır? Linyitin kullanımının azaltılmaya çalışılmasının sebeplerini 
araştırınız ve bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

Görsel 78

Görsel 79 Görsel 80 

Görsel 81 

Görsel 77 
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 Sulama, gübreleme ve modern tarım araçları kullanma konusunda önde gelen iller arasındadır 
ancak şehirde yapılan tarımın en önemli kaynağı olan Meriç ve Ergene Nehirleri’nde son yıllarda görülen 
kirlilik önemli bir sorun oluşturmaktadır. Yapılan ölçümlere göre Meriç Nehri 2. sınıf, Ergene Nehri de 4. sınıf, 
yani çok kirlenmiş su niteliğindedir. Bunlardan Ergene Nehri havza genişliği bakımından ilimiz tarımı için 
büyük önem taşımaktadır. Zira il alanının yaklaşık yarısı Ergene Havzası’nda yer almakta ve bu havzadaki 
toprakların büyük bir kısmı tarıma elverişli arazilerden oluşmaktadır. Ancak bu nehrimiz, özellikle 
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yoğunlaşan sanayi tesislerinin kirletici etkileriyle, ilimiz tarımı 
bakımından önemli bir tehdit oluşturur hale gelmiştir.
          Yaşanan olumsuzluklara rağmen Edirne tarımsal anlamda yatırım yapılabilecek potansiyele sahip 
önemli illerimiz arasındadır. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

1.  İstanbul’a ve Avrupa Birliği pazarlarına yakınlığı, 
2. Tarım arazilerinin yapısının düz ve makineli tarıma elverişli olması, ikliminin, mekanizasyon kullanım             
düzeyinin zirai üretim yapmak için son derece uygun olması, 
3. Tarımsal sulama için zengin yer üstü su kaynaklarının (Meriç ve Tunca Nehirleri ile çok sayıda baraj ve 
gölet) bulunması, 
4. Çiftçilerin bilinçli olması ve modern tarım tekniklerini uygulamaya yatkın olmaları, çiftçi örgütlenmesinin 
gelişmiş olması, 
5. Tarıma dayalı sanayinin varlığı ve gelişmeye elverişli olması. 

Eğer yetki verilseydi  Meriç ve Ergene Nehirleri’ndeki kirliliğin engellenebilmesi 
için ne gibi çalışmalar yapılmasını sağlardın? 

Etkinlik:        “Ben olsaydım “ 

78

Hayvancılık:  1950’ lerin başlarından itibaren traktörün tarımsal alanlarda kullanımı yaygınlaşınca zaman 
içinde otlak ve meralar sürülerek tarla haline getirildi. Bu durum Edirne’de hayvancılığın gerilemesine neden 
olmuştur. Buna rağmen son yıllarda hayvancılığın artan bir ekonomik değer olduğu görülür ve önemli 
üretim alanlarından birini oluşturur.

 2018 yılı itibariyle  156.837 büyükbaş ve 348.547 küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Edirne’nin en 
önemli hayvansal ürünü olan süt üretimi TÜİK tarafından yayımlanan 2018 verilerine göre 259.000 tondur.

Edirne ili önemli bir ipek böcekçiliği geçmişine de 
sahiptir. İlimizde bir dönem “Böcek Mektebi” adı 
ile bir okul da faaliyet göstermiştir.

Ormancılık: Edirne orman varlığı bakımından fakir 
sayılabilecek bir ilimizdir. Toplam ormanlık saha sadece 
106.939 hektardır. Orman varlığı il yüz ölçümünün yaklaşık 
olarak %16’sına, Türkiye orman varlığının da %0,5’ine 
karşılık gelmektedir. Edirne ormanlık alanlarının büyük bir 
kısmı ilin güneyinde yer almaktadır. 
 

Görsel 82 

Görsel 83 



75

Bunu biliyor musunuz?

Arasta Çarşısı 
Binanın ortasındaki kubbe "Dua Kubbesi" olarak bilinir. Dükkân sahiplerinin 
her sabah burada toplanıp doğru iş yapacaklarına dair yemin ederek dua 
etmeleri nedeniyle böyle adlandırılmıştır. 

 Ayrıca Anadolu’yu, Balkanlar ve Avrupa’ya bağlayan demir yolu 
güzergâhı Edirne üzerinden işlemektedir. Asya ve Avrupa’nın Marmaray ile 
bağlanmasının ardından önümüzdeki süreçte Edirne’ye gelecek olan hızlı 
treni de sayarsak Edirne, demir yolu ulaşımında da önemli duraklardan biri 
haline gelecektir.

Ticaret: 17. yüzyılda nüfusu 300.000’ i aşan Edirne, konumu nedeni ile önemli bir ticaret merkeziydi. 
Günümüzde ticari hayatta hâlâ kullanılan Alipaşa Kapalı Çarşısı, Bedesten, Arasta, Rüstempaşa 
Kervansarayı gibi eserler Edirne’nin geçmişte de ticari açıdan konumunun avantajlarını kullandığının 
göstergeleridir.

 
 İlimiz Türkiye ihracat sıralamasında 62. sırada yer alırken ithalat Türkiye sıralamasında 51. 
sıradadır. İlimizden en çok ihracat yapılan ülkeler Bulgaristan, Tayland ve Katardır. En çok ithalat 
yapılan ülkeler ise Bulgaristan, Uruguay ve Rusya Federasyonu’dur.  

EDİRNE İLİ İHRACAT/İTHALAT VERİLERİ

İHRACAT MİKTARI (2018)     (Dolar) 52.300.317

İTHALAT MİKTARI (2018)     (Dolar ) 63.059627

Eski Tren Garı

Alipaşa Çarşısı  

Görsel 75 

Görsel 76 

76

Etkinlik  

 Şehrimizin Yunanistan ve Bulgaristan ile  sınırı bulunmakta 
ve Türkiye’nin önemli sınır kapılarından Kapıkule ve İpsala sınır 
kapıları ilimizi ekonomik yönden canlı tutmaktadır. 
 Son yıllarda komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan’dan 
yapılan günlük turlar ilimizde hareketli bir ticari ortam oluşmasına 
katkı sağlamaktadır. Özellikle D-100 Kara yolunun Ortadoğu      ülkeleri 
ile bağlantısının tamamlanması, transit taşımacılık dolayısıyla ticaret 
sektörünün Edirne’de gelişmesini sağlamıştır. Yurt dışına çalışmaya 
giden işçilerimizin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını Edirne’den yapma-

ları  ticaretin gelişmesini sağlayan diğer bir etkendir. 
 İlimizde sanayi tesislerinde üretilen mallar, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmaktadır. Genellikle 
tarım ürünleri (ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp  çevre illerden daha dayanıklı tüketim malları 
alınmaktadır.

Yer Altı ve Yer Üstü Kaynakları: Edirne’de çıkarılan başlıca maden linyittir. Keşan, Uzunköprü,    
Demirhanlı, Küçük Doğanca, Enez ve Meriç linyit ocaklarından senede yaklaşık 50 bin ton linyit çıkarılır. 
İlimizin özellikle Süloğlu ilçesinde son dönemde doğal gaz kaynakları bulunmuştur.

Tarım: Edirne’nin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarım sektörüne dayalıdır. Başlıca ürünleri ayçiçeği, 
buğday, pirinç, mısırdır. Türkiye’nin pirinç üretiminin %60’ı Meriç Deltası ve Ergene Ovası’ndan sağlanmak-
tadır. Trakya’daki pirinç üretiminin %90’ı da Edirne’den sağlanmaktadır. Bunların dışında karpuz, yem ve yağ 
üretilen bitkiler yetiştirilmektedir.                                                                          

Linyit nerelerde kullanılır? Linyitin kullanımının azaltılmaya çalışılmasının sebeplerini 
araştırınız ve bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 
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Binanın ortasındaki kubbe "Dua Kubbesi" olarak bilinir. Dükkân sahiplerinin 
her sabah burada toplanıp doğru iş yapacaklarına dair yemin ederek dua 
etmeleri nedeniyle böyle adlandırılmıştır. 

 Ayrıca Anadolu’yu, Balkanlar ve Avrupa’ya bağlayan demir yolu 
güzergâhı Edirne üzerinden işlemektedir. Asya ve Avrupa’nın Marmaray ile 
bağlanmasının ardından önümüzdeki süreçte Edirne’ye gelecek olan hızlı 
treni de sayarsak Edirne, demir yolu ulaşımında da önemli duraklardan biri 
haline gelecektir.

Ticaret: 17. yüzyılda nüfusu 300.000’ i aşan Edirne, konumu nedeni ile önemli bir ticaret merkeziydi. 
Günümüzde ticari hayatta hâlâ kullanılan Alipaşa Kapalı Çarşısı, Bedesten, Arasta, Rüstempaşa 
Kervansarayı gibi eserler Edirne’nin geçmişte de ticari açıdan konumunun avantajlarını kullandığının 
göstergeleridir.

 
 İlimiz Türkiye ihracat sıralamasında 62. sırada yer alırken ithalat Türkiye sıralamasında 51. 
sıradadır. İlimizden en çok ihracat yapılan ülkeler Bulgaristan, Tayland ve Katardır. En çok ithalat 
yapılan ülkeler ise Bulgaristan, Uruguay ve Rusya Federasyonu’dur.  

EDİRNE İLİ İHRACAT/İTHALAT VERİLERİ
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ve Türkiye’nin önemli sınır kapılarından Kapıkule ve İpsala sınır 
kapıları ilimizi ekonomik yönden canlı tutmaktadır. 
 Son yıllarda komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan’dan 
yapılan günlük turlar ilimizde hareketli bir ticari ortam oluşmasına 
katkı sağlamaktadır. Özellikle D-100 Kara yolunun Ortadoğu      ülkeleri 
ile bağlantısının tamamlanması, transit taşımacılık dolayısıyla ticaret 
sektörünün Edirne’de gelişmesini sağlamıştır. Yurt dışına çalışmaya 
giden işçilerimizin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını Edirne’den yapma-

ları  ticaretin gelişmesini sağlayan diğer bir etkendir. 
 İlimizde sanayi tesislerinde üretilen mallar, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmaktadır. Genellikle 
tarım ürünleri (ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp  çevre illerden daha dayanıklı tüketim malları 
alınmaktadır.

Yer Altı ve Yer Üstü Kaynakları: Edirne’de çıkarılan başlıca maden linyittir. Keşan, Uzunköprü,    
Demirhanlı, Küçük Doğanca, Enez ve Meriç linyit ocaklarından senede yaklaşık 50 bin ton linyit çıkarılır. 
İlimizin özellikle Süloğlu ilçesinde son dönemde doğal gaz kaynakları bulunmuştur.

Tarım: Edirne’nin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarım sektörüne dayalıdır. Başlıca ürünleri ayçiçeği, 
buğday, pirinç, mısırdır. Türkiye’nin pirinç üretiminin %60’ı Meriç Deltası ve Ergene Ovası’ndan sağlanmak-
tadır. Trakya’daki pirinç üretiminin %90’ı da Edirne’den sağlanmaktadır. Bunların dışında karpuz, yem ve yağ 
üretilen bitkiler yetiştirilmektedir.                                                                          

Linyit nerelerde kullanılır? Linyitin kullanımının azaltılmaya çalışılmasının sebeplerini 
araştırınız ve bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 
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 Sulama, gübreleme ve modern tarım araçları kullanma konusunda önde gelen iller arasındadır 
ancak şehirde yapılan tarımın en önemli kaynağı olan Meriç ve Ergene Nehirleri’nde son yıllarda görülen 
kirlilik önemli bir sorun oluşturmaktadır. Yapılan ölçümlere göre Meriç Nehri 2. sınıf, Ergene Nehri de 4. sınıf, 
yani çok kirlenmiş su niteliğindedir. Bunlardan Ergene Nehri havza genişliği bakımından ilimiz tarımı için 
büyük önem taşımaktadır. Zira il alanının yaklaşık yarısı Ergene Havzası’nda yer almakta ve bu havzadaki 
toprakların büyük bir kısmı tarıma elverişli arazilerden oluşmaktadır. Ancak bu nehrimiz, özellikle 
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yoğunlaşan sanayi tesislerinin kirletici etkileriyle, ilimiz tarımı 
bakımından önemli bir tehdit oluşturur hale gelmiştir.
          Yaşanan olumsuzluklara rağmen Edirne tarımsal anlamda yatırım yapılabilecek potansiyele sahip 
önemli illerimiz arasındadır. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

1.  İstanbul’a ve Avrupa Birliği pazarlarına yakınlığı, 
2. Tarım arazilerinin yapısının düz ve makineli tarıma elverişli olması, ikliminin, mekanizasyon kullanım             
düzeyinin zirai üretim yapmak için son derece uygun olması, 
3. Tarımsal sulama için zengin yer üstü su kaynaklarının (Meriç ve Tunca Nehirleri ile çok sayıda baraj ve 
gölet) bulunması, 
4. Çiftçilerin bilinçli olması ve modern tarım tekniklerini uygulamaya yatkın olmaları, çiftçi örgütlenmesinin 
gelişmiş olması, 
5. Tarıma dayalı sanayinin varlığı ve gelişmeye elverişli olması. 

Eğer yetki verilseydi  Meriç ve Ergene Nehirleri’ndeki kirliliğin engellenebilmesi 
için ne gibi çalışmalar yapılmasını sağlardın? 

Etkinlik:        “Ben olsaydım “ 

78

Hayvancılık:  1950’ lerin başlarından itibaren traktörün tarımsal alanlarda kullanımı yaygınlaşınca zaman 
içinde otlak ve meralar sürülerek tarla haline getirildi. Bu durum Edirne’de hayvancılığın gerilemesine neden 
olmuştur. Buna rağmen son yıllarda hayvancılığın artan bir ekonomik değer olduğu görülür ve önemli 
üretim alanlarından birini oluşturur.

 2018 yılı itibariyle  156.837 büyükbaş ve 348.547 küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Edirne’nin en 
önemli hayvansal ürünü olan süt üretimi TÜİK tarafından yayımlanan 2018 verilerine göre 259.000 tondur.

Edirne ili önemli bir ipek böcekçiliği geçmişine de 
sahiptir. İlimizde bir dönem “Böcek Mektebi” adı 
ile bir okul da faaliyet göstermiştir.

Ormancılık: Edirne orman varlığı bakımından fakir 
sayılabilecek bir ilimizdir. Toplam ormanlık saha sadece 
106.939 hektardır. Orman varlığı il yüz ölçümünün yaklaşık 
olarak %16’sına, Türkiye orman varlığının da %0,5’ine 
karşılık gelmektedir. Edirne ormanlık alanlarının büyük bir 
kısmı ilin güneyinde yer almaktadır. 
 

Görsel 82 

Görsel 83 
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 Sulama, gübreleme ve modern tarım araçları kullanma konusunda önde gelen iller arasındadır 
ancak şehirde yapılan tarımın en önemli kaynağı olan Meriç ve Ergene Nehirleri’nde son yıllarda görülen 
kirlilik önemli bir sorun oluşturmaktadır. Yapılan ölçümlere göre Meriç Nehri 2. sınıf, Ergene Nehri de 4. sınıf, 
yani çok kirlenmiş su niteliğindedir. Bunlardan Ergene Nehri havza genişliği bakımından ilimiz tarımı için 
büyük önem taşımaktadır. Zira il alanının yaklaşık yarısı Ergene Havzası’nda yer almakta ve bu havzadaki 
toprakların büyük bir kısmı tarıma elverişli arazilerden oluşmaktadır. Ancak bu nehrimiz, özellikle 
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yoğunlaşan sanayi tesislerinin kirletici etkileriyle, ilimiz tarımı 
bakımından önemli bir tehdit oluşturur hale gelmiştir.
          Yaşanan olumsuzluklara rağmen Edirne tarımsal anlamda yatırım yapılabilecek potansiyele sahip 
önemli illerimiz arasındadır. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

1.  İstanbul’a ve Avrupa Birliği pazarlarına yakınlığı, 
2. Tarım arazilerinin yapısının düz ve makineli tarıma elverişli olması, ikliminin, mekanizasyon kullanım             
düzeyinin zirai üretim yapmak için son derece uygun olması, 
3. Tarımsal sulama için zengin yer üstü su kaynaklarının (Meriç ve Tunca Nehirleri ile çok sayıda baraj ve 
gölet) bulunması, 
4. Çiftçilerin bilinçli olması ve modern tarım tekniklerini uygulamaya yatkın olmaları, çiftçi örgütlenmesinin 
gelişmiş olması, 
5. Tarıma dayalı sanayinin varlığı ve gelişmeye elverişli olması. 

Eğer yetki verilseydi  Meriç ve Ergene Nehirleri’ndeki kirliliğin engellenebilmesi 
için ne gibi çalışmalar yapılmasını sağlardın? 

Etkinlik:        “Ben olsaydım “ 
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Hayvancılık:  1950’ lerin başlarından itibaren traktörün tarımsal alanlarda kullanımı yaygınlaşınca zaman 
içinde otlak ve meralar sürülerek tarla haline getirildi. Bu durum Edirne’de hayvancılığın gerilemesine neden 
olmuştur. Buna rağmen son yıllarda hayvancılığın artan bir ekonomik değer olduğu görülür ve önemli 
üretim alanlarından birini oluşturur.

 2018 yılı itibariyle  156.837 büyükbaş ve 348.547 küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Edirne’nin en 
önemli hayvansal ürünü olan süt üretimi TÜİK tarafından yayımlanan 2018 verilerine göre 259.000 tondur.

Edirne ili önemli bir ipek böcekçiliği geçmişine de 
sahiptir. İlimizde bir dönem “Böcek Mektebi” adı 
ile bir okul da faaliyet göstermiştir.

Ormancılık: Edirne orman varlığı bakımından fakir 
sayılabilecek bir ilimizdir. Toplam ormanlık saha sadece 
106.939 hektardır. Orman varlığı il yüz ölçümünün yaklaşık 
olarak %16’sına, Türkiye orman varlığının da %0,5’ine 
karşılık gelmektedir. Edirne ormanlık alanlarının büyük bir 
kısmı ilin güneyinde yer almaktadır. 
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4. Çiftçilerin bilinçli olması ve modern tarım tekniklerini uygulamaya yatkın olmaları, çiftçi örgütlenmesinin 
gelişmiş olması, 
5. Tarıma dayalı sanayinin varlığı ve gelişmeye elverişli olması. 
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Etkinlik:  Aşağıda ormanlarla ilgili verilen bilgilerden doğru olanların sonuna 
          ( D ) yanlış olanların sonuna ( Y )  yazınız.  

Etkinlik

Eğer bir girişimci olsaydınız  ekonomik faaliyet bilgilerini de dikkate alarak 
hangi alanda yatırım yapmayı düşünürdünüz? Neden ?

1- Ürettikleri oksijenle nefes almamızı sağlarlar.   (          ) 

2- Zararlı mikroorganizmaların oluşmasına yardım ederler. (          )
 
3- Biyoçeşitliliğin gerçekleşmesini desteklerler.  (          )
 
4- Bölgesel sıcaklıklarda dengeleyici özelliğe sahiptirler. (          )
 
5- Karbondioksit üreterek küresel ısınmayı engellerler. (          )
 
6- Yağışları arttırarak sellere neden olurlar. (          )
 
7- Su ve rüzgârın toprağı aşındırmasını engellerler. (          ) 
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Sanat ile zanaat arasındaki farkı biliyor musunuz?

Sanat ve Zanaat
 Sanat; bir duygunun, bir hayalin, bir tasarı ya da güzelliğin insanda oluşturduğu estetik karşılıktır 
ancak sanat, insanın yaşamla ilgili  günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yaramaz. İşte bunun için maddi ve pratik 
ihtiyaçlarımızı karşılamayı amaçlayan çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi deneyim aşamaları olan işlere zanaat 
denir.

                    Aşağıdaki resimlerde belirtilen çalışmanın sanat mı  zanaat mı olduğunu yazınız.
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Edirne ili önemli bir ipek böcekçiliği geçmişine de 
sahiptir. İlimizde bir dönem “Böcek Mektebi” adı 
ile bir okul da faaliyet göstermiştir.

Ormancılık: Edirne orman varlığı bakımından fakir 
sayılabilecek bir ilimizdir. Toplam ormanlık saha sadece 
106.939 hektardır. Orman varlığı il yüz ölçümünün yaklaşık 
olarak %16’sına, Türkiye orman varlığının da %0,5’ine 
karşılık gelmektedir. Edirne ormanlık alanlarının büyük bir 
kısmı ilin güneyinde yer almaktadır. 
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Etkinlik:  Aşağıda ormanlarla ilgili verilen bilgilerden doğru olanların sonuna 
          ( D ) yanlış olanların sonuna ( Y )  yazınız.  

Etkinlik

Eğer bir girişimci olsaydınız  ekonomik faaliyet bilgilerini de dikkate alarak 
hangi alanda yatırım yapmayı düşünürdünüz? Neden ?

1- Ürettikleri oksijenle nefes almamızı sağlarlar.   (          ) 

2- Zararlı mikroorganizmaların oluşmasına yardım ederler. (          )
 
3- Biyoçeşitliliğin gerçekleşmesini desteklerler.  (          )
 
4- Bölgesel sıcaklıklarda dengeleyici özelliğe sahiptirler. (          )
 
5- Karbondioksit üreterek küresel ısınmayı engellerler. (          )
 
6- Yağışları arttırarak sellere neden olurlar. (          )
 
7- Su ve rüzgârın toprağı aşındırmasını engellerler. (          ) 
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Sanat ile zanaat arasındaki farkı biliyor musunuz?

Sanat ve Zanaat
 Sanat; bir duygunun, bir hayalin, bir tasarı ya da güzelliğin insanda oluşturduğu estetik karşılıktır 
ancak sanat, insanın yaşamla ilgili  günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yaramaz. İşte bunun için maddi ve pratik 
ihtiyaçlarımızı karşılamayı amaçlayan çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi deneyim aşamaları olan işlere zanaat 
denir.

                    Aşağıdaki resimlerde belirtilen çalışmanın sanat mı  zanaat mı olduğunu yazınız.
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Çevrenizde yok olmaya yüz tutmuş zanaatları ve yok olma sebeplerini yazınız.
  Örnek :
  Süpürgecilik: Elektrikli süpürgenin yaygınlaşması

 Edirne ve çevresi tarihten bu yana Avrupa - Asya geçiş güzergâhında olması sebebiyle birçok devlet 
ve medeniyetin uğrak yeri olmuş, bu büyük hareketliliğin sonunda nüfusun çoğunluğu göçmenlerden 
oluşmuştur. Şehir, kimliğini Romalılar zamanında kazandıktan sonra Osmanlıların fethi ile kozmopolit bir 
nüfus yapısına bürünmüştür. Edirne kendine özgü bu çok çeşitli nüfus yapısıyla Anadolu ve Rumeli 
kültürünün buluştuğu yer olmasından dolayı çok zengin bir kültür birikimi ve çeşitliliğine sahiptir. Edirne’de 
sanat ve zanaat denildiğinde ilk akla gelen biraz  Traklı, biraz Makedonyalı, biraz Romalı, biraz Bizanslı, 
çoğunlukla da Osmanlıdır. Edirne çok fazla göç yaşamış, savaşlar ve ticaret kervanları görmüş; bilim, kültür 
ve sanatın çekim merkezi olmuştur. 
 Edirne, XV ve XVI. yüzyılda bir sanat ve üretim merkezi unvanını taşımaktadır.  Özellikle bu  dönem-
lerde Edirnekârî (Edirne işi), süpürgecilik, mis sabunu (meyve sabunu) dikkat çeker. Bu zanaatlar aynı 
zamanda pazara yönelik el sanatlarıdır. Saray süslemelerine bizzat padişahlar ilgi göstermişlerdir. Bu 
yüzdendir ki Edirne Sarayı ve camilerinin içindeki süsleme sanatı Edirne’ye özgü bir hâl almış, Edirnekârî 
olarak adlandırılmış, zamanla Edirne’de tüm sanat ve zanaat faaliyetleri için de kullanılmıştır. El sanatları 
denilince ayrıca çinicilik ve tahta işçiliği, lake kap, kutu yapımcılığı, çiçek ressamlığı, kitap kapakçılığı, talik 
yazı ve oyuculuğu, mezar taşçılığı en eski el sanatları olarak aklımıza gelmektedir. Ağaç işlemeleri de 
oldukça yaygındır. Edirnekârî ağaç işçiliği, oyma ve kakma yapıtlar oluşturur.  Böylece Edirne’de nesilden 
nesile aktarılan çini, bezeme ve seramik zanaatı oluşmuş ve birçok evin ocağı bu zanaatlar sayesinde 
tütmüştür. Saray, halk sanatını ve zanaatını etkilemiştir. Edirnelilere zanaat kazandıran diğer bir durum da 
Kırkpınar Güreşleri etkinliğidir. Güreşçilerin bolca yağlayarak giydikleri “kıspet” denilen pantolonlar ve onu 
taşıdıkları “zembil” özel zanaat gerektiren ürünlerdir. 
 Şehir, Osmanlı Devleti’nin başkentliğini yaptığı dönemde nüfus açısından büyümüş ve şehrin   
ekonomisi canlanmıştır.  O dönem içinde halkın geçimini sağlayacağı birçok meslek ve zanaatkârlık ortaya 
çıkmıştır. Bu zanaatlar: sarra�ık, terzilik, saraçlık, ciltçilik, demircilik, taş ustalığı, dericilik, semercilik,                  
nalbantlık, kasaplık, fırıncılık, helvacılık, yağhanecilik, tahincilik, değirmencilik ve aşçılıktır.      

Etkinlik 
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 Edirne’de Balkan kültürünün içinde bulunan sanat ve zanaat faaliyetleri çoğalarak devam etmiş, 
Anadolu kültürü ile de birleşerek kendine özgü sentez bir Edirne kültürü yaratmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra şehirdeki eski zanaatların  bir kısmı teknolojik gelişmelere paralel olarak önemini kaybetmiş diğer 
taraftan mandıracılık, ciğercilik, lokumculuk ve helvacılık gibi günümüzde de şehir ekonomisine önemli 
katkılar sunan alanlarda gelişmeler olmuştur.

Süpürgecilik
 Süpürge temizlik işlerinde kullanılan önemli araçlardan 
biridir. Süpürge bitkisi ince telli olması sebebiyle süpürge 
yapımında tercih edilmekte ve ham maddesi Edirne ikliminde 
yetişmeye uygun olduğundan tercih edilmektedir. Süpürgecilik 
önceden önemli bir ekonomik faaliyet olarak devam ederken 
günümüzde teknolojinin gelişmesi ve pazar payının düşmesi 
ile yok olma noktasına gelmiş ancak hediyelik eşya pazarına 

yönelik bir el sanatı olarak varlığını sürdürmektedir. 
 Aynalı süpürgenin Edirne geleneklerinde önemli bir yeri vardır. Evin kapısının dışına asılan aynalı 
süpürge, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir.

Mis Meyve Sabunu
 İlk olarak Edirne’de ortaya çıktığı bilinen kokulu meyve 
sabunu üreticiliğinin geçmişi, 1600’lü yıllara kadar uzanır.       
17. yüzyılda Osmanlı’da misk, amber ve gül esansı karıştırılarak 
hamur kıvamına getirilen sabunun bire bir meyve boyutlarında 
şekillendirilmesi ve gerçek meyve renklerine uygun şekilde 
boyanmasıyla imal edilen meyve sabunları, zamanla Osmanlı 
sarayına, sultanlara, yerli ve yabancı devlet erkanına sunulan 
değerli hediyeler arasına girmiştir.
 Mis sabununun kalitesinde; yağın kalitesi, kullanılan suyun 

temizliği, katılan maddelerin oranı, pişirme teknikleri, sabuncu ustasının mahareti ve becerisinin doğrudan 
ilişkisi vardır. Günümüzde mis sabun üretimi yeniden canlandırılmış olup şehir ekonomisine ciddi anlamda 
katkı sağlamaktadır.

                
Saraçlık
 Araba koşumları, binek veya çeki at takımları, eyer, semer 
gibi bütün takımların deri ve meşinden olan kısımlarını 
yapma ve tamir etme işi, sanatı. Meşin ve deriden çeşitli 
eşyalar yapanlara saraç, bu sanata ve işe saraçlık; bu şekildeki 
sanat sahiplerinin  toplu halde bulundukları yerlere saraçhane 
ismi verilmektedir. İlimizin en işlek caddesi ile bir semtine bu 
isim verilmiştir.
 

Görsel 90 

Görsel 91 
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………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Etkinlik:  Aşağıda ormanlarla ilgili verilen bilgilerden doğru olanların sonuna 
          ( D ) yanlış olanların sonuna ( Y )  yazınız.  

Etkinlik

Eğer bir girişimci olsaydınız  ekonomik faaliyet bilgilerini de dikkate alarak 
hangi alanda yatırım yapmayı düşünürdünüz? Neden ?

1- Ürettikleri oksijenle nefes almamızı sağlarlar.   (          ) 

2- Zararlı mikroorganizmaların oluşmasına yardım ederler. (          )
 
3- Biyoçeşitliliğin gerçekleşmesini desteklerler.  (          )
 
4- Bölgesel sıcaklıklarda dengeleyici özelliğe sahiptirler. (          )
 
5- Karbondioksit üreterek küresel ısınmayı engellerler. (          )
 
6- Yağışları arttırarak sellere neden olurlar. (          )
 
7- Su ve rüzgârın toprağı aşındırmasını engellerler. (          ) 
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………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………

Sanat ile zanaat arasındaki farkı biliyor musunuz?

Sanat ve Zanaat
 Sanat; bir duygunun, bir hayalin, bir tasarı ya da güzelliğin insanda oluşturduğu estetik karşılıktır 
ancak sanat, insanın yaşamla ilgili  günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yaramaz. İşte bunun için maddi ve pratik 
ihtiyaçlarımızı karşılamayı amaçlayan çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi deneyim aşamaları olan işlere zanaat 
denir.

                    Aşağıdaki resimlerde belirtilen çalışmanın sanat mı  zanaat mı olduğunu yazınız.

Görsel 84 Görsel 85 Görsel 86 

Görsel 87 Görsel 88 Görsel 89
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Çevrenizde yok olmaya yüz tutmuş zanaatları ve yok olma sebeplerini yazınız.
  Örnek :
  Süpürgecilik: Elektrikli süpürgenin yaygınlaşması

 Edirne ve çevresi tarihten bu yana Avrupa - Asya geçiş güzergâhında olması sebebiyle birçok devlet 
ve medeniyetin uğrak yeri olmuş, bu büyük hareketliliğin sonunda nüfusun çoğunluğu göçmenlerden 
oluşmuştur. Şehir, kimliğini Romalılar zamanında kazandıktan sonra Osmanlıların fethi ile kozmopolit bir 
nüfus yapısına bürünmüştür. Edirne kendine özgü bu çok çeşitli nüfus yapısıyla Anadolu ve Rumeli 
kültürünün buluştuğu yer olmasından dolayı çok zengin bir kültür birikimi ve çeşitliliğine sahiptir. Edirne’de 
sanat ve zanaat denildiğinde ilk akla gelen biraz  Traklı, biraz Makedonyalı, biraz Romalı, biraz Bizanslı, 
çoğunlukla da Osmanlıdır. Edirne çok fazla göç yaşamış, savaşlar ve ticaret kervanları görmüş; bilim, kültür 
ve sanatın çekim merkezi olmuştur. 
 Edirne, XV ve XVI. yüzyılda bir sanat ve üretim merkezi unvanını taşımaktadır.  Özellikle bu  dönem-
lerde Edirnekârî (Edirne işi), süpürgecilik, mis sabunu (meyve sabunu) dikkat çeker. Bu zanaatlar aynı 
zamanda pazara yönelik el sanatlarıdır. Saray süslemelerine bizzat padişahlar ilgi göstermişlerdir. Bu 
yüzdendir ki Edirne Sarayı ve camilerinin içindeki süsleme sanatı Edirne’ye özgü bir hâl almış, Edirnekârî 
olarak adlandırılmış, zamanla Edirne’de tüm sanat ve zanaat faaliyetleri için de kullanılmıştır. El sanatları 
denilince ayrıca çinicilik ve tahta işçiliği, lake kap, kutu yapımcılığı, çiçek ressamlığı, kitap kapakçılığı, talik 
yazı ve oyuculuğu, mezar taşçılığı en eski el sanatları olarak aklımıza gelmektedir. Ağaç işlemeleri de 
oldukça yaygındır. Edirnekârî ağaç işçiliği, oyma ve kakma yapıtlar oluşturur.  Böylece Edirne’de nesilden 
nesile aktarılan çini, bezeme ve seramik zanaatı oluşmuş ve birçok evin ocağı bu zanaatlar sayesinde 
tütmüştür. Saray, halk sanatını ve zanaatını etkilemiştir. Edirnelilere zanaat kazandıran diğer bir durum da 
Kırkpınar Güreşleri etkinliğidir. Güreşçilerin bolca yağlayarak giydikleri “kıspet” denilen pantolonlar ve onu 
taşıdıkları “zembil” özel zanaat gerektiren ürünlerdir. 
 Şehir, Osmanlı Devleti’nin başkentliğini yaptığı dönemde nüfus açısından büyümüş ve şehrin   
ekonomisi canlanmıştır.  O dönem içinde halkın geçimini sağlayacağı birçok meslek ve zanaatkârlık ortaya 
çıkmıştır. Bu zanaatlar: sarra�ık, terzilik, saraçlık, ciltçilik, demircilik, taş ustalığı, dericilik, semercilik,                  
nalbantlık, kasaplık, fırıncılık, helvacılık, yağhanecilik, tahincilik, değirmencilik ve aşçılıktır.      
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 Edirne’de Balkan kültürünün içinde bulunan sanat ve zanaat faaliyetleri çoğalarak devam etmiş, 
Anadolu kültürü ile de birleşerek kendine özgü sentez bir Edirne kültürü yaratmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra şehirdeki eski zanaatların  bir kısmı teknolojik gelişmelere paralel olarak önemini kaybetmiş diğer 
taraftan mandıracılık, ciğercilik, lokumculuk ve helvacılık gibi günümüzde de şehir ekonomisine önemli 
katkılar sunan alanlarda gelişmeler olmuştur.

Süpürgecilik
 Süpürge temizlik işlerinde kullanılan önemli araçlardan 
biridir. Süpürge bitkisi ince telli olması sebebiyle süpürge 
yapımında tercih edilmekte ve ham maddesi Edirne ikliminde 
yetişmeye uygun olduğundan tercih edilmektedir. Süpürgecilik 
önceden önemli bir ekonomik faaliyet olarak devam ederken 
günümüzde teknolojinin gelişmesi ve pazar payının düşmesi 
ile yok olma noktasına gelmiş ancak hediyelik eşya pazarına 

yönelik bir el sanatı olarak varlığını sürdürmektedir. 
 Aynalı süpürgenin Edirne geleneklerinde önemli bir yeri vardır. Evin kapısının dışına asılan aynalı 
süpürge, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir.

Mis Meyve Sabunu
 İlk olarak Edirne’de ortaya çıktığı bilinen kokulu meyve 
sabunu üreticiliğinin geçmişi, 1600’lü yıllara kadar uzanır.       
17. yüzyılda Osmanlı’da misk, amber ve gül esansı karıştırılarak 
hamur kıvamına getirilen sabunun bire bir meyve boyutlarında 
şekillendirilmesi ve gerçek meyve renklerine uygun şekilde 
boyanmasıyla imal edilen meyve sabunları, zamanla Osmanlı 
sarayına, sultanlara, yerli ve yabancı devlet erkanına sunulan 
değerli hediyeler arasına girmiştir.
 Mis sabununun kalitesinde; yağın kalitesi, kullanılan suyun 

temizliği, katılan maddelerin oranı, pişirme teknikleri, sabuncu ustasının mahareti ve becerisinin doğrudan 
ilişkisi vardır. Günümüzde mis sabun üretimi yeniden canlandırılmış olup şehir ekonomisine ciddi anlamda 
katkı sağlamaktadır.

                
Saraçlık
 Araba koşumları, binek veya çeki at takımları, eyer, semer 
gibi bütün takımların deri ve meşinden olan kısımlarını 
yapma ve tamir etme işi, sanatı. Meşin ve deriden çeşitli 
eşyalar yapanlara saraç, bu sanata ve işe saraçlık; bu şekildeki 
sanat sahiplerinin  toplu halde bulundukları yerlere saraçhane 
ismi verilmektedir. İlimizin en işlek caddesi ile bir semtine bu 
isim verilmiştir.
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nalbantlık, kasaplık, fırıncılık, helvacılık, yağhanecilik, tahincilik, değirmencilik ve aşçılıktır.      
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 Edirne’de Balkan kültürünün içinde bulunan sanat ve zanaat faaliyetleri çoğalarak devam etmiş, 
Anadolu kültürü ile de birleşerek kendine özgü sentez bir Edirne kültürü yaratmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra şehirdeki eski zanaatların  bir kısmı teknolojik gelişmelere paralel olarak önemini kaybetmiş diğer 
taraftan mandıracılık, ciğercilik, lokumculuk ve helvacılık gibi günümüzde de şehir ekonomisine önemli 
katkılar sunan alanlarda gelişmeler olmuştur.

Süpürgecilik
 Süpürge temizlik işlerinde kullanılan önemli araçlardan 
biridir. Süpürge bitkisi ince telli olması sebebiyle süpürge 
yapımında tercih edilmekte ve ham maddesi Edirne ikliminde 
yetişmeye uygun olduğundan tercih edilmektedir. Süpürgecilik 
önceden önemli bir ekonomik faaliyet olarak devam ederken 
günümüzde teknolojinin gelişmesi ve pazar payının düşmesi 
ile yok olma noktasına gelmiş ancak hediyelik eşya pazarına 

yönelik bir el sanatı olarak varlığını sürdürmektedir. 
 Aynalı süpürgenin Edirne geleneklerinde önemli bir yeri vardır. Evin kapısının dışına asılan aynalı 
süpürge, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir.

Mis Meyve Sabunu
 İlk olarak Edirne’de ortaya çıktığı bilinen kokulu meyve 
sabunu üreticiliğinin geçmişi, 1600’lü yıllara kadar uzanır.       
17. yüzyılda Osmanlı’da misk, amber ve gül esansı karıştırılarak 
hamur kıvamına getirilen sabunun bire bir meyve boyutlarında 
şekillendirilmesi ve gerçek meyve renklerine uygun şekilde 
boyanmasıyla imal edilen meyve sabunları, zamanla Osmanlı 
sarayına, sultanlara, yerli ve yabancı devlet erkanına sunulan 
değerli hediyeler arasına girmiştir.
 Mis sabununun kalitesinde; yağın kalitesi, kullanılan suyun 

temizliği, katılan maddelerin oranı, pişirme teknikleri, sabuncu ustasının mahareti ve becerisinin doğrudan 
ilişkisi vardır. Günümüzde mis sabun üretimi yeniden canlandırılmış olup şehir ekonomisine ciddi anlamda 
katkı sağlamaktadır.

                
Saraçlık
 Araba koşumları, binek veya çeki at takımları, eyer, semer 
gibi bütün takımların deri ve meşinden olan kısımlarını 
yapma ve tamir etme işi, sanatı. Meşin ve deriden çeşitli 
eşyalar yapanlara saraç, bu sanata ve işe saraçlık; bu şekildeki 
sanat sahiplerinin  toplu halde bulundukları yerlere saraçhane 
ismi verilmektedir. İlimizin en işlek caddesi ile bir semtine bu 
isim verilmiştir.
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Çevrenizde yok olmaya yüz tutmuş zanaatları ve yok olma sebeplerini yazınız.
  Örnek :
  Süpürgecilik: Elektrikli süpürgenin yaygınlaşması

 Edirne ve çevresi tarihten bu yana Avrupa - Asya geçiş güzergâhında olması sebebiyle birçok devlet 
ve medeniyetin uğrak yeri olmuş, bu büyük hareketliliğin sonunda nüfusun çoğunluğu göçmenlerden 
oluşmuştur. Şehir, kimliğini Romalılar zamanında kazandıktan sonra Osmanlıların fethi ile kozmopolit bir 
nüfus yapısına bürünmüştür. Edirne kendine özgü bu çok çeşitli nüfus yapısıyla Anadolu ve Rumeli 
kültürünün buluştuğu yer olmasından dolayı çok zengin bir kültür birikimi ve çeşitliliğine sahiptir. Edirne’de 
sanat ve zanaat denildiğinde ilk akla gelen biraz  Traklı, biraz Makedonyalı, biraz Romalı, biraz Bizanslı, 
çoğunlukla da Osmanlıdır. Edirne çok fazla göç yaşamış, savaşlar ve ticaret kervanları görmüş; bilim, kültür 
ve sanatın çekim merkezi olmuştur. 
 Edirne, XV ve XVI. yüzyılda bir sanat ve üretim merkezi unvanını taşımaktadır.  Özellikle bu  dönem-
lerde Edirnekârî (Edirne işi), süpürgecilik, mis sabunu (meyve sabunu) dikkat çeker. Bu zanaatlar aynı 
zamanda pazara yönelik el sanatlarıdır. Saray süslemelerine bizzat padişahlar ilgi göstermişlerdir. Bu 
yüzdendir ki Edirne Sarayı ve camilerinin içindeki süsleme sanatı Edirne’ye özgü bir hâl almış, Edirnekârî 
olarak adlandırılmış, zamanla Edirne’de tüm sanat ve zanaat faaliyetleri için de kullanılmıştır. El sanatları 
denilince ayrıca çinicilik ve tahta işçiliği, lake kap, kutu yapımcılığı, çiçek ressamlığı, kitap kapakçılığı, talik 
yazı ve oyuculuğu, mezar taşçılığı en eski el sanatları olarak aklımıza gelmektedir. Ağaç işlemeleri de 
oldukça yaygındır. Edirnekârî ağaç işçiliği, oyma ve kakma yapıtlar oluşturur.  Böylece Edirne’de nesilden 
nesile aktarılan çini, bezeme ve seramik zanaatı oluşmuş ve birçok evin ocağı bu zanaatlar sayesinde 
tütmüştür. Saray, halk sanatını ve zanaatını etkilemiştir. Edirnelilere zanaat kazandıran diğer bir durum da 
Kırkpınar Güreşleri etkinliğidir. Güreşçilerin bolca yağlayarak giydikleri “kıspet” denilen pantolonlar ve onu 
taşıdıkları “zembil” özel zanaat gerektiren ürünlerdir. 
 Şehir, Osmanlı Devleti’nin başkentliğini yaptığı dönemde nüfus açısından büyümüş ve şehrin   
ekonomisi canlanmıştır.  O dönem içinde halkın geçimini sağlayacağı birçok meslek ve zanaatkârlık ortaya 
çıkmıştır. Bu zanaatlar: sarra�ık, terzilik, saraçlık, ciltçilik, demircilik, taş ustalığı, dericilik, semercilik,                  
nalbantlık, kasaplık, fırıncılık, helvacılık, yağhanecilik, tahincilik, değirmencilik ve aşçılıktır.      
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 Edirne’de Balkan kültürünün içinde bulunan sanat ve zanaat faaliyetleri çoğalarak devam etmiş, 
Anadolu kültürü ile de birleşerek kendine özgü sentez bir Edirne kültürü yaratmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra şehirdeki eski zanaatların  bir kısmı teknolojik gelişmelere paralel olarak önemini kaybetmiş diğer 
taraftan mandıracılık, ciğercilik, lokumculuk ve helvacılık gibi günümüzde de şehir ekonomisine önemli 
katkılar sunan alanlarda gelişmeler olmuştur.

Süpürgecilik
 Süpürge temizlik işlerinde kullanılan önemli araçlardan 
biridir. Süpürge bitkisi ince telli olması sebebiyle süpürge 
yapımında tercih edilmekte ve ham maddesi Edirne ikliminde 
yetişmeye uygun olduğundan tercih edilmektedir. Süpürgecilik 
önceden önemli bir ekonomik faaliyet olarak devam ederken 
günümüzde teknolojinin gelişmesi ve pazar payının düşmesi 
ile yok olma noktasına gelmiş ancak hediyelik eşya pazarına 

yönelik bir el sanatı olarak varlığını sürdürmektedir. 
 Aynalı süpürgenin Edirne geleneklerinde önemli bir yeri vardır. Evin kapısının dışına asılan aynalı 
süpürge, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir.

Mis Meyve Sabunu
 İlk olarak Edirne’de ortaya çıktığı bilinen kokulu meyve 
sabunu üreticiliğinin geçmişi, 1600’lü yıllara kadar uzanır.       
17. yüzyılda Osmanlı’da misk, amber ve gül esansı karıştırılarak 
hamur kıvamına getirilen sabunun bire bir meyve boyutlarında 
şekillendirilmesi ve gerçek meyve renklerine uygun şekilde 
boyanmasıyla imal edilen meyve sabunları, zamanla Osmanlı 
sarayına, sultanlara, yerli ve yabancı devlet erkanına sunulan 
değerli hediyeler arasına girmiştir.
 Mis sabununun kalitesinde; yağın kalitesi, kullanılan suyun 

temizliği, katılan maddelerin oranı, pişirme teknikleri, sabuncu ustasının mahareti ve becerisinin doğrudan 
ilişkisi vardır. Günümüzde mis sabun üretimi yeniden canlandırılmış olup şehir ekonomisine ciddi anlamda 
katkı sağlamaktadır.

                
Saraçlık
 Araba koşumları, binek veya çeki at takımları, eyer, semer 
gibi bütün takımların deri ve meşinden olan kısımlarını 
yapma ve tamir etme işi, sanatı. Meşin ve deriden çeşitli 
eşyalar yapanlara saraç, bu sanata ve işe saraçlık; bu şekildeki 
sanat sahiplerinin  toplu halde bulundukları yerlere saraçhane 
ismi verilmektedir. İlimizin en işlek caddesi ile bir semtine bu 
isim verilmiştir.
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Tava Ciğer
      Edirne tava ciğeri; Edirne yöresinde yetiştirilmiş danadan elde edilen karaciğer, 
yine yöreye ait buğday unu ile ayçiçek yağında kızartılarak hazırlanan malzeme 
seçimi, hazırlanışı, pişirilmesi ve servisi ustalık gerektiren yöresel bir yemektir. 
Servisinde ise yine Edirne mahsulü, doğal yoldan özel kurutulmuş, kızartılmış 
kırmızıbiber kullanılmaktadır. Son zamanlarda Edirne turizminin en önemli ürünü 
olmuş, hatta Edirne’de bando ve ciğer festivali düzenlenmeye başlanmıştır.

Mandıracılık - Peynircilik
 Edirne’ye Balkanlardan gelen göçmenlerin kazandırdığı en önemli zanaatlardan birisi de modern 
mandıracılık ve peynirciliktir. Yöredeki inek, manda, koyun ve keçi sütünün farklı yöntemle işlenmesi ile 
Edirne’de üretilen peynir ve mandıra ürünleri kısa sürede ülke çapında tanınmış ‘Edirne peyniri’ olarak bir 
marka ortaya çıkmıştır.
 

TAVA CİĞER MARŞI

Ciğerciler kızdırırlar tavayı,
Mis gibi de kokuturlar havayı,
Ayran cacık tamam eder masayı,
Tava ciğer lezzetlerin sarayı.
Tavası var ciğeri var,
Yanında da biberi var,
A be güzel Edirne’m,
Sende daha neleri var?
Edirne’ye gidelim tava ciğer yiyelim.
Gidelim Edirne’ye tava ciğer yemeye.
Tava ciğer ne güzeldir tatması,
Tava ciğer bir hünerdir yapması,
Edirne’de var bu işin ustası,
Tava ciğer lezzetlerin markası.
                                                      ( Beyazıt SANSI)
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 Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinde biri olan "Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı" olarak anılan 
Edirne; kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok 
turist çeken şehirdir. Edirne'yi 2018 yılında  3,5 milyondan fazla kişi ziyaret etmiştir. İlimizde, 1585 tescilli 
tarihi eser bulunmaktadır. Turistlere tarihi bir şölen sunan Sultanlar Şehri Edirne bahar mevsiminde kanola 
tarlaları, lavanta bahçeleri ve bahar şenlikleri ile de ilgi çekmekte, misa�rlerini birbirinden lezzetli tatlarla 
adeta kendine bağlamaktadır.

2018 yılı toplam turist girişi ve Edirne’de turist konaklama istatistikleri aşağıda verilmiştir. İnceleyiniz. 

                                  
AYLAR           

      ED RNE MERKEZ 
LÇE G R  

ED RNE 
MERKEZ 
LÇE G R  
TOPLAM 

ED RNE MERKEZ  
LÇE GECELEME 

ED RNE 
MERKEZ 
LÇE 

GECELEME 
TOPLAM 

                            ED RNE 
L  

ED RNE L  
G R  

TOPLAM 

                          ED RNE 
L  

ED RNE L  
GECELEME 
TOPLAM 

G R  GECELEME 

YERL  YABANCI TOPLAM YERL  YABANCI TOPLAM YERL  YABANCI TOPLAM YERL  YABANCI TOPLAM 

OCAK 11271 2833 14104 15830 4413 20243 19922 3115 23037 33303 4797 38100 
UBAT 10099 3804 13903 14008 5807 19815 18430 4009 22439 30580 6156 36736 

MART 12643 3825 16468 18225 5314 23539 22200 4003 26203 35305 5629 40934 
N SAN 17958 5008 22966 23840 7265 31105 29331 5384 34715 43900 7808 51708 
MAYIS 18041 5171 23212 24131 7392 31523 28287 5507 33794 40757 7960 48717 
HAZ RAN 6314 2978 9292 8490 3478 11968 11720 3078 14798 15733 3593 19326 
TEMMUZ 31385 10440 41825 39199 13140 52339 46008 11063 57071 65225 14148 79373 
A USTOS 25837 9804 35641 32038 13179 45217 39965 10673 50638 55922 14847 70769 
EYLÜL 17398 10195 27593 22486 13478 35964 28832 10884 39716 38301 14424 52725 
EK M 15101 9507 24608 22706 12664 35370 25188 9889 35077 39446 13096 52542 
KASIM 13268 9677 22945 21681 14539 36220 22686 10049 32735 36671 15073 51744 
ARALIK 11418 8312 19730 20143 12480 32623 21678 8590 30268 34405 12861 47266 
TOPLAM 190733 81554 272287 262777 113149 375926 314247 86244 400791 459548 120392 589940 

Edirne ve Turizm
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Çevrenizde yok olmaya yüz tutmuş zanaatları ve yok olma sebeplerini yazınız.
  Örnek :
  Süpürgecilik: Elektrikli süpürgenin yaygınlaşması

 Edirne ve çevresi tarihten bu yana Avrupa - Asya geçiş güzergâhında olması sebebiyle birçok devlet 
ve medeniyetin uğrak yeri olmuş, bu büyük hareketliliğin sonunda nüfusun çoğunluğu göçmenlerden 
oluşmuştur. Şehir, kimliğini Romalılar zamanında kazandıktan sonra Osmanlıların fethi ile kozmopolit bir 
nüfus yapısına bürünmüştür. Edirne kendine özgü bu çok çeşitli nüfus yapısıyla Anadolu ve Rumeli 
kültürünün buluştuğu yer olmasından dolayı çok zengin bir kültür birikimi ve çeşitliliğine sahiptir. Edirne’de 
sanat ve zanaat denildiğinde ilk akla gelen biraz  Traklı, biraz Makedonyalı, biraz Romalı, biraz Bizanslı, 
çoğunlukla da Osmanlıdır. Edirne çok fazla göç yaşamış, savaşlar ve ticaret kervanları görmüş; bilim, kültür 
ve sanatın çekim merkezi olmuştur. 
 Edirne, XV ve XVI. yüzyılda bir sanat ve üretim merkezi unvanını taşımaktadır.  Özellikle bu  dönem-
lerde Edirnekârî (Edirne işi), süpürgecilik, mis sabunu (meyve sabunu) dikkat çeker. Bu zanaatlar aynı 
zamanda pazara yönelik el sanatlarıdır. Saray süslemelerine bizzat padişahlar ilgi göstermişlerdir. Bu 
yüzdendir ki Edirne Sarayı ve camilerinin içindeki süsleme sanatı Edirne’ye özgü bir hâl almış, Edirnekârî 
olarak adlandırılmış, zamanla Edirne’de tüm sanat ve zanaat faaliyetleri için de kullanılmıştır. El sanatları 
denilince ayrıca çinicilik ve tahta işçiliği, lake kap, kutu yapımcılığı, çiçek ressamlığı, kitap kapakçılığı, talik 
yazı ve oyuculuğu, mezar taşçılığı en eski el sanatları olarak aklımıza gelmektedir. Ağaç işlemeleri de 
oldukça yaygındır. Edirnekârî ağaç işçiliği, oyma ve kakma yapıtlar oluşturur.  Böylece Edirne’de nesilden 
nesile aktarılan çini, bezeme ve seramik zanaatı oluşmuş ve birçok evin ocağı bu zanaatlar sayesinde 
tütmüştür. Saray, halk sanatını ve zanaatını etkilemiştir. Edirnelilere zanaat kazandıran diğer bir durum da 
Kırkpınar Güreşleri etkinliğidir. Güreşçilerin bolca yağlayarak giydikleri “kıspet” denilen pantolonlar ve onu 
taşıdıkları “zembil” özel zanaat gerektiren ürünlerdir. 
 Şehir, Osmanlı Devleti’nin başkentliğini yaptığı dönemde nüfus açısından büyümüş ve şehrin   
ekonomisi canlanmıştır.  O dönem içinde halkın geçimini sağlayacağı birçok meslek ve zanaatkârlık ortaya 
çıkmıştır. Bu zanaatlar: sarra�ık, terzilik, saraçlık, ciltçilik, demircilik, taş ustalığı, dericilik, semercilik,                  
nalbantlık, kasaplık, fırıncılık, helvacılık, yağhanecilik, tahincilik, değirmencilik ve aşçılıktır.      
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 Edirne’de Balkan kültürünün içinde bulunan sanat ve zanaat faaliyetleri çoğalarak devam etmiş, 
Anadolu kültürü ile de birleşerek kendine özgü sentez bir Edirne kültürü yaratmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra şehirdeki eski zanaatların  bir kısmı teknolojik gelişmelere paralel olarak önemini kaybetmiş diğer 
taraftan mandıracılık, ciğercilik, lokumculuk ve helvacılık gibi günümüzde de şehir ekonomisine önemli 
katkılar sunan alanlarda gelişmeler olmuştur.

Süpürgecilik
 Süpürge temizlik işlerinde kullanılan önemli araçlardan 
biridir. Süpürge bitkisi ince telli olması sebebiyle süpürge 
yapımında tercih edilmekte ve ham maddesi Edirne ikliminde 
yetişmeye uygun olduğundan tercih edilmektedir. Süpürgecilik 
önceden önemli bir ekonomik faaliyet olarak devam ederken 
günümüzde teknolojinin gelişmesi ve pazar payının düşmesi 
ile yok olma noktasına gelmiş ancak hediyelik eşya pazarına 

yönelik bir el sanatı olarak varlığını sürdürmektedir. 
 Aynalı süpürgenin Edirne geleneklerinde önemli bir yeri vardır. Evin kapısının dışına asılan aynalı 
süpürge, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir.

Mis Meyve Sabunu
 İlk olarak Edirne’de ortaya çıktığı bilinen kokulu meyve 
sabunu üreticiliğinin geçmişi, 1600’lü yıllara kadar uzanır.       
17. yüzyılda Osmanlı’da misk, amber ve gül esansı karıştırılarak 
hamur kıvamına getirilen sabunun bire bir meyve boyutlarında 
şekillendirilmesi ve gerçek meyve renklerine uygun şekilde 
boyanmasıyla imal edilen meyve sabunları, zamanla Osmanlı 
sarayına, sultanlara, yerli ve yabancı devlet erkanına sunulan 
değerli hediyeler arasına girmiştir.
 Mis sabununun kalitesinde; yağın kalitesi, kullanılan suyun 

temizliği, katılan maddelerin oranı, pişirme teknikleri, sabuncu ustasının mahareti ve becerisinin doğrudan 
ilişkisi vardır. Günümüzde mis sabun üretimi yeniden canlandırılmış olup şehir ekonomisine ciddi anlamda 
katkı sağlamaktadır.

                
Saraçlık
 Araba koşumları, binek veya çeki at takımları, eyer, semer 
gibi bütün takımların deri ve meşinden olan kısımlarını 
yapma ve tamir etme işi, sanatı. Meşin ve deriden çeşitli 
eşyalar yapanlara saraç, bu sanata ve işe saraçlık; bu şekildeki 
sanat sahiplerinin  toplu halde bulundukları yerlere saraçhane 
ismi verilmektedir. İlimizin en işlek caddesi ile bir semtine bu 
isim verilmiştir.
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Çevrenizde yok olmaya yüz tutmuş zanaatları ve yok olma sebeplerini yazınız.
  Örnek :
  Süpürgecilik: Elektrikli süpürgenin yaygınlaşması

 Edirne ve çevresi tarihten bu yana Avrupa - Asya geçiş güzergâhında olması sebebiyle birçok devlet 
ve medeniyetin uğrak yeri olmuş, bu büyük hareketliliğin sonunda nüfusun çoğunluğu göçmenlerden 
oluşmuştur. Şehir, kimliğini Romalılar zamanında kazandıktan sonra Osmanlıların fethi ile kozmopolit bir 
nüfus yapısına bürünmüştür. Edirne kendine özgü bu çok çeşitli nüfus yapısıyla Anadolu ve Rumeli 
kültürünün buluştuğu yer olmasından dolayı çok zengin bir kültür birikimi ve çeşitliliğine sahiptir. Edirne’de 
sanat ve zanaat denildiğinde ilk akla gelen biraz  Traklı, biraz Makedonyalı, biraz Romalı, biraz Bizanslı, 
çoğunlukla da Osmanlıdır. Edirne çok fazla göç yaşamış, savaşlar ve ticaret kervanları görmüş; bilim, kültür 
ve sanatın çekim merkezi olmuştur. 
 Edirne, XV ve XVI. yüzyılda bir sanat ve üretim merkezi unvanını taşımaktadır.  Özellikle bu  dönem-
lerde Edirnekârî (Edirne işi), süpürgecilik, mis sabunu (meyve sabunu) dikkat çeker. Bu zanaatlar aynı 
zamanda pazara yönelik el sanatlarıdır. Saray süslemelerine bizzat padişahlar ilgi göstermişlerdir. Bu 
yüzdendir ki Edirne Sarayı ve camilerinin içindeki süsleme sanatı Edirne’ye özgü bir hâl almış, Edirnekârî 
olarak adlandırılmış, zamanla Edirne’de tüm sanat ve zanaat faaliyetleri için de kullanılmıştır. El sanatları 
denilince ayrıca çinicilik ve tahta işçiliği, lake kap, kutu yapımcılığı, çiçek ressamlığı, kitap kapakçılığı, talik 
yazı ve oyuculuğu, mezar taşçılığı en eski el sanatları olarak aklımıza gelmektedir. Ağaç işlemeleri de 
oldukça yaygındır. Edirnekârî ağaç işçiliği, oyma ve kakma yapıtlar oluşturur.  Böylece Edirne’de nesilden 
nesile aktarılan çini, bezeme ve seramik zanaatı oluşmuş ve birçok evin ocağı bu zanaatlar sayesinde 
tütmüştür. Saray, halk sanatını ve zanaatını etkilemiştir. Edirnelilere zanaat kazandıran diğer bir durum da 
Kırkpınar Güreşleri etkinliğidir. Güreşçilerin bolca yağlayarak giydikleri “kıspet” denilen pantolonlar ve onu 
taşıdıkları “zembil” özel zanaat gerektiren ürünlerdir. 
 Şehir, Osmanlı Devleti’nin başkentliğini yaptığı dönemde nüfus açısından büyümüş ve şehrin   
ekonomisi canlanmıştır.  O dönem içinde halkın geçimini sağlayacağı birçok meslek ve zanaatkârlık ortaya 
çıkmıştır. Bu zanaatlar: sarra�ık, terzilik, saraçlık, ciltçilik, demircilik, taş ustalığı, dericilik, semercilik,                  
nalbantlık, kasaplık, fırıncılık, helvacılık, yağhanecilik, tahincilik, değirmencilik ve aşçılıktır.      

Etkinlik 

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

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

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

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

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

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

82

 Edirne’de Balkan kültürünün içinde bulunan sanat ve zanaat faaliyetleri çoğalarak devam etmiş, 
Anadolu kültürü ile de birleşerek kendine özgü sentez bir Edirne kültürü yaratmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra şehirdeki eski zanaatların  bir kısmı teknolojik gelişmelere paralel olarak önemini kaybetmiş diğer 
taraftan mandıracılık, ciğercilik, lokumculuk ve helvacılık gibi günümüzde de şehir ekonomisine önemli 
katkılar sunan alanlarda gelişmeler olmuştur.

Süpürgecilik
 Süpürge temizlik işlerinde kullanılan önemli araçlardan 
biridir. Süpürge bitkisi ince telli olması sebebiyle süpürge 
yapımında tercih edilmekte ve ham maddesi Edirne ikliminde 
yetişmeye uygun olduğundan tercih edilmektedir. Süpürgecilik 
önceden önemli bir ekonomik faaliyet olarak devam ederken 
günümüzde teknolojinin gelişmesi ve pazar payının düşmesi 
ile yok olma noktasına gelmiş ancak hediyelik eşya pazarına 

yönelik bir el sanatı olarak varlığını sürdürmektedir. 
 Aynalı süpürgenin Edirne geleneklerinde önemli bir yeri vardır. Evin kapısının dışına asılan aynalı 
süpürge, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir.

Mis Meyve Sabunu
 İlk olarak Edirne’de ortaya çıktığı bilinen kokulu meyve 
sabunu üreticiliğinin geçmişi, 1600’lü yıllara kadar uzanır.       
17. yüzyılda Osmanlı’da misk, amber ve gül esansı karıştırılarak 
hamur kıvamına getirilen sabunun bire bir meyve boyutlarında 
şekillendirilmesi ve gerçek meyve renklerine uygun şekilde 
boyanmasıyla imal edilen meyve sabunları, zamanla Osmanlı 
sarayına, sultanlara, yerli ve yabancı devlet erkanına sunulan 
değerli hediyeler arasına girmiştir.
 Mis sabununun kalitesinde; yağın kalitesi, kullanılan suyun 

temizliği, katılan maddelerin oranı, pişirme teknikleri, sabuncu ustasının mahareti ve becerisinin doğrudan 
ilişkisi vardır. Günümüzde mis sabun üretimi yeniden canlandırılmış olup şehir ekonomisine ciddi anlamda 
katkı sağlamaktadır.

                
Saraçlık
 Araba koşumları, binek veya çeki at takımları, eyer, semer 
gibi bütün takımların deri ve meşinden olan kısımlarını 
yapma ve tamir etme işi, sanatı. Meşin ve deriden çeşitli 
eşyalar yapanlara saraç, bu sanata ve işe saraçlık; bu şekildeki 
sanat sahiplerinin  toplu halde bulundukları yerlere saraçhane 
ismi verilmektedir. İlimizin en işlek caddesi ile bir semtine bu 
isim verilmiştir.
 

Görsel 90 

Görsel 91 

Görsel 92 

83

Tava Ciğer
      Edirne tava ciğeri; Edirne yöresinde yetiştirilmiş danadan elde edilen karaciğer, 
yine yöreye ait buğday unu ile ayçiçek yağında kızartılarak hazırlanan malzeme 
seçimi, hazırlanışı, pişirilmesi ve servisi ustalık gerektiren yöresel bir yemektir. 
Servisinde ise yine Edirne mahsulü, doğal yoldan özel kurutulmuş, kızartılmış 
kırmızıbiber kullanılmaktadır. Son zamanlarda Edirne turizminin en önemli ürünü 
olmuş, hatta Edirne’de bando ve ciğer festivali düzenlenmeye başlanmıştır.

Mandıracılık - Peynircilik
 Edirne’ye Balkanlardan gelen göçmenlerin kazandırdığı en önemli zanaatlardan birisi de modern 
mandıracılık ve peynirciliktir. Yöredeki inek, manda, koyun ve keçi sütünün farklı yöntemle işlenmesi ile 
Edirne’de üretilen peynir ve mandıra ürünleri kısa sürede ülke çapında tanınmış ‘Edirne peyniri’ olarak bir 
marka ortaya çıkmıştır.
 

TAVA CİĞER MARŞI

Ciğerciler kızdırırlar tavayı,
Mis gibi de kokuturlar havayı,
Ayran cacık tamam eder masayı,
Tava ciğer lezzetlerin sarayı.
Tavası var ciğeri var,
Yanında da biberi var,
A be güzel Edirne’m,
Sende daha neleri var?
Edirne’ye gidelim tava ciğer yiyelim.
Gidelim Edirne’ye tava ciğer yemeye.
Tava ciğer ne güzeldir tatması,
Tava ciğer bir hünerdir yapması,
Edirne’de var bu işin ustası,
Tava ciğer lezzetlerin markası.
                                                      ( Beyazıt SANSI)
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 Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinde biri olan "Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı" olarak anılan 
Edirne; kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok 
turist çeken şehirdir. Edirne'yi 2018 yılında  3,5 milyondan fazla kişi ziyaret etmiştir. İlimizde, 1585 tescilli 
tarihi eser bulunmaktadır. Turistlere tarihi bir şölen sunan Sultanlar Şehri Edirne bahar mevsiminde kanola 
tarlaları, lavanta bahçeleri ve bahar şenlikleri ile de ilgi çekmekte, misa�rlerini birbirinden lezzetli tatlarla 
adeta kendine bağlamaktadır.

2018 yılı toplam turist girişi ve Edirne’de turist konaklama istatistikleri aşağıda verilmiştir. İnceleyiniz. 
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Etkinlik 

Yukarıda verdiğiniz bilgiler doğrultusunda Edirne’nin ülkemize katkısını tartışınız.
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 EDİRNE’DE ULAŞIM

Bunları biliyor musunuz?

2017 yılında, Kapıkule Sınır Kapısından 5 milyon 8 bin kişi, 1 milyon 739 bin araç 
geçmiştir. Ülkemize giriş yapan her dört araçtan biri Kapıkule Sınır Kapısını 
kullanmıştır.

 Edirne, ülkemizin Avrupa ile bağlantısını sağlayan önemli kara ve demir yolları üzerinde yer 
almaktadır. Enez’de bulunan liman daha çok küçük balıkçı gemilerine açıktır. İlimize en yakın hava 
limanı ise Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunmaktadır.
 Edirne, ülkemizin Avrupa’ya kara ve demir yolu ile bağlantısını sağlayan 5 sınır kapısına sahip-
tir. Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye’nin en büyük kara ve demir yolu sınır kapısıdır.
Kapıkule Sınır Kapısı:
Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye’den Bulgaristan’a ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş ve çıkışın yapıldığı 
yurdumuzun önemli sınır kaplarından birisidir. Avrupa’dan kara yolu ile ülkemize gelenlerin  
kullandığı Kapıkule Gümrük Kapısı, özellikle yaz dönemlerinde yoğunluk yaşamaktadır.
İpsala Sınır Kapısı:
İpsala Sınır Kapısı, Türkiye’nin Yunanistan’a açılan önemli kapısıdır. Türkiye’nin önemli gümrük 
kapılarından birisi olan İpsala Sınır Kapısı, geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelerle oldukça rahat 
ve çağdaş bir görünüme kavuşmuştur.
Pazarkule Sınır Kapısı:
Pazarkule Sınır Kapısı, Türkiye’nin Yunanistan’a açılan ikinci sınır kapısıdır. Genellikle günübirlik 
geçişlerde kullanılan bir kapıdır. Sınır ticaretine kapalı olan kapı, Edirne kent ekonomisinde önemli bir 
yere sahiptir.
Uzunköprü Sınır Kapısı:
Uzunköprü Sınır Kapısı, ülkemizin Yunanistan’a açılan demir yolu sınır kapısıdır. Bu sınır kapısı da özel-
likle demir yolunu kullanan turistler tarafından tercih edilmektedir.
Hamzabeyli Sınır Kapısı:
Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan ikinci sınır kapısıdır. Bu sınır kapısı ayrıca tır gümrüğüne de açık olarak 
faaliyet göstermektedir.

Sınır Kapılarımız 
Görsel 99 Görsel 100 Görsel 101 Görsel 102 Görsel 103 
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Tava Ciğer
      Edirne tava ciğeri; Edirne yöresinde yetiştirilmiş danadan elde edilen karaciğer, 
yine yöreye ait buğday unu ile ayçiçek yağında kızartılarak hazırlanan malzeme 
seçimi, hazırlanışı, pişirilmesi ve servisi ustalık gerektiren yöresel bir yemektir. 
Servisinde ise yine Edirne mahsulü, doğal yoldan özel kurutulmuş, kızartılmış 
kırmızıbiber kullanılmaktadır. Son zamanlarda Edirne turizminin en önemli ürünü 
olmuş, hatta Edirne’de bando ve ciğer festivali düzenlenmeye başlanmıştır.

Mandıracılık - Peynircilik
 Edirne’ye Balkanlardan gelen göçmenlerin kazandırdığı en önemli zanaatlardan birisi de modern 
mandıracılık ve peynirciliktir. Yöredeki inek, manda, koyun ve keçi sütünün farklı yöntemle işlenmesi ile 
Edirne’de üretilen peynir ve mandıra ürünleri kısa sürede ülke çapında tanınmış ‘Edirne peyniri’ olarak bir 
marka ortaya çıkmıştır.
 

TAVA CİĞER MARŞI

Ciğerciler kızdırırlar tavayı,
Mis gibi de kokuturlar havayı,
Ayran cacık tamam eder masayı,
Tava ciğer lezzetlerin sarayı.
Tavası var ciğeri var,
Yanında da biberi var,
A be güzel Edirne’m,
Sende daha neleri var?
Edirne’ye gidelim tava ciğer yiyelim.
Gidelim Edirne’ye tava ciğer yemeye.
Tava ciğer ne güzeldir tatması,
Tava ciğer bir hünerdir yapması,
Edirne’de var bu işin ustası,
Tava ciğer lezzetlerin markası.
                                                      ( Beyazıt SANSI)
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Etkinlik 

Yukarıda verdiğiniz bilgiler doğrultusunda Edirne’nin ülkemize katkısını tartışınız.

Doğa turizmine örnek veriniz.
………………………………………………………………………………

Kültür turizmine örnek veriniz.
………………………………………………………………………………

Gastronomi turizmine örnek veriniz.
………………………………………………………………………………

İnanç turizmine örnek veriniz.
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Görsel 95 
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 EDİRNE’DE ULAŞIM

Bunları biliyor musunuz?

2017 yılında, Kapıkule Sınır Kapısından 5 milyon 8 bin kişi, 1 milyon 739 bin araç 
geçmiştir. Ülkemize giriş yapan her dört araçtan biri Kapıkule Sınır Kapısını 
kullanmıştır.

 Edirne, ülkemizin Avrupa ile bağlantısını sağlayan önemli kara ve demir yolları üzerinde yer 
almaktadır. Enez’de bulunan liman daha çok küçük balıkçı gemilerine açıktır. İlimize en yakın hava 
limanı ise Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunmaktadır.
 Edirne, ülkemizin Avrupa’ya kara ve demir yolu ile bağlantısını sağlayan 5 sınır kapısına sahip-
tir. Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye’nin en büyük kara ve demir yolu sınır kapısıdır.
Kapıkule Sınır Kapısı:
Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye’den Bulgaristan’a ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş ve çıkışın yapıldığı 
yurdumuzun önemli sınır kaplarından birisidir. Avrupa’dan kara yolu ile ülkemize gelenlerin  
kullandığı Kapıkule Gümrük Kapısı, özellikle yaz dönemlerinde yoğunluk yaşamaktadır.
İpsala Sınır Kapısı:
İpsala Sınır Kapısı, Türkiye’nin Yunanistan’a açılan önemli kapısıdır. Türkiye’nin önemli gümrük 
kapılarından birisi olan İpsala Sınır Kapısı, geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelerle oldukça rahat 
ve çağdaş bir görünüme kavuşmuştur.
Pazarkule Sınır Kapısı:
Pazarkule Sınır Kapısı, Türkiye’nin Yunanistan’a açılan ikinci sınır kapısıdır. Genellikle günübirlik 
geçişlerde kullanılan bir kapıdır. Sınır ticaretine kapalı olan kapı, Edirne kent ekonomisinde önemli bir 
yere sahiptir.
Uzunköprü Sınır Kapısı:
Uzunköprü Sınır Kapısı, ülkemizin Yunanistan’a açılan demir yolu sınır kapısıdır. Bu sınır kapısı da özel-
likle demir yolunu kullanan turistler tarafından tercih edilmektedir.
Hamzabeyli Sınır Kapısı:
Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan ikinci sınır kapısıdır. Bu sınır kapısı ayrıca tır gümrüğüne de açık olarak 
faaliyet göstermektedir.

Sınır Kapılarımız 
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tir. Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye’nin en büyük kara ve demir yolu sınır kapısıdır.
Kapıkule Sınır Kapısı:
Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye’den Bulgaristan’a ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş ve çıkışın yapıldığı 
yurdumuzun önemli sınır kaplarından birisidir. Avrupa’dan kara yolu ile ülkemize gelenlerin  
kullandığı Kapıkule Gümrük Kapısı, özellikle yaz dönemlerinde yoğunluk yaşamaktadır.
İpsala Sınır Kapısı:
İpsala Sınır Kapısı, Türkiye’nin Yunanistan’a açılan önemli kapısıdır. Türkiye’nin önemli gümrük 
kapılarından birisi olan İpsala Sınır Kapısı, geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelerle oldukça rahat 
ve çağdaş bir görünüme kavuşmuştur.
Pazarkule Sınır Kapısı:
Pazarkule Sınır Kapısı, Türkiye’nin Yunanistan’a açılan ikinci sınır kapısıdır. Genellikle günübirlik 
geçişlerde kullanılan bir kapıdır. Sınır ticaretine kapalı olan kapı, Edirne kent ekonomisinde önemli bir 
yere sahiptir.
Uzunköprü Sınır Kapısı:
Uzunköprü Sınır Kapısı, ülkemizin Yunanistan’a açılan demir yolu sınır kapısıdır. Bu sınır kapısı da özel-
likle demir yolunu kullanan turistler tarafından tercih edilmektedir.
Hamzabeyli Sınır Kapısı:
Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan ikinci sınır kapısıdır. Bu sınır kapısı ayrıca tır gümrüğüne de açık olarak 
faaliyet göstermektedir.
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4- Merkez ilçeden sonra en yüksek nüfusa sahip ilçemiz
5- Mimar Sinan’ın ‘’ustalık eserim’’ dediği cami
6- Meriç Nehri‘nin kolu
7- İlimizin güney sınırını oluşturan deniz
8- İlimizde yetişen ve ülke üretimin yaklaşık yarısını oluşturan ürünümüz
9- Ülkemizi Avrupa’ya bağlayan en büyük kara sınır kapımızın adı
10- Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerimizin yer aldığı yarımada
11- Ülkemizdeki en büyük taş köprü
12- Geleneksel el sanatlarımızdan
13- İlimizde önemli ekim alanına sahip olan yağ bitkisi
14- Lozan Antlaşması’yla topraklarımıza katılan semtimiz
15- İlimizde eğitim veren üniversitemizin ismi
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………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
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ÜNİTE 5  

ŞEHRİMDE 
BEN

90

Kütüphaneler
                Osmanlı İmparatorluğu’na 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne'de padişah ve devlet adamları 
tarafından; cami, medrese, külliye, imaret, tekke ve dergâh gibi yerlerde kitaplıklar ve vakıf 
kütüphaneleri kurulmuştur. Padişahların kurdukları vakıf kütüphanelerinden olan Dar'ül Hadis Cami 
Kütüphanesi II. Murat tarafından, Saray-ı Atik'te ( Eski Edirne Sarayı ) Kasr-ı Padişah-ı Kütüphane Fatih 
Sultan Mehmet tarafından, Beyazıt Külliyesi'ndeki II. Beyazıt Kütüphanesi Sultan II. Beyazıt tarafından 
ve Selimiye Camisi içindeki kütüphane de II. Selim tarafından oluşturulmuştur. Bu kütüphanelerden 
günümüze ulaşan  Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi'dir.
            Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi, 1575 yılında Sultan II. Selim zamanında Selimiye Camisi’nin 
hünkâr mah�li karşısındaki mekânda, II. Selim'in bağışlamış olduğu 257 adet çok değerli kitapla 
hizmete girmiştir.
      Edirne’de kütüphane hizmetleri, 1952 yılına kadar Selimiye Camisi içindeki kütüphanede 
yürütülmüştür. 1952 yılında Arap har�i yazma ve basma eserler Selimiye Camisi içindeki mekânda 
bırakılıp Latin har�i kitaplar Halk Eğitim Merkezinin bir salonunda okuyucuların hizmetine sunul-
muştur. Aynı zamanda Selimiye Camisi Sıbyan Mektebi içinde bir çocuk kütüphanesi de ilk defa 
Edirne halkının hizmetine girmiştir. 1968 yılında Ayşekadın semtinde kütüphane binasının yapıl-
masıyla kütüphane hizmetleri bir süre orada devam etmiştir. Kooperatif Evleri mevkiine yeni binanın 
yapılmasıyla kütüphane buraya taşınmıştır. 14 Ocak 1994 yılından beri de “Edirne İl Halk Kütüphane-
si” olarak halka hizmet vermektedir. Üç kattan oluşan kütüphane binasında; çocuk bölümü, yetişkin-
ler bölümü, internet salonu, Mehmet Edip Ağaoğulları Süreli Yayın Salonu ile  konferans ve sergi 
salonu bulunmaktadır. 
          Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 1989 yılında Balkan Yerleşkesinde bulunan Türkan 
Sabancı Kültür Merkezinde kurulmuştur. 19 Mayıs 2004 tarihinde aynı yerleşkede yapımı tamamla-
nan yeni hizmet binasına taşınmıştır. Kütüphane aynı anda 600 okuyucuya hizmet verebilmektedir.

Hazırlık Çalışması: “Kültür ve sanat” sözcükleri sizlere neleri anımsattı? 
Öğretmeninizle birlikte tahtada bir kavram haritası oluşturunuz.

 

ŞEHRİN KÜLTÜR VE SANAT 
İMKÂNLARI

Neler Öğreneceğim?

Yaşadığım şehrin kültür ve  sanat imkânlarını öğrenirim.                                                                                                                

         Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi                         Edirne İl Halk Kütüphanesi                       Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Görsel 105 Görsel 106 Görsel 107 
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15- İlimizde eğitim veren üniversitemizin ismi

Etkinlik

ÜNİTE 5  

ŞEHRİMDE 
BEN

90

Kütüphaneler
                Osmanlı İmparatorluğu’na 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne'de padişah ve devlet adamları 
tarafından; cami, medrese, külliye, imaret, tekke ve dergâh gibi yerlerde kitaplıklar ve vakıf 
kütüphaneleri kurulmuştur. Padişahların kurdukları vakıf kütüphanelerinden olan Dar'ül Hadis Cami 
Kütüphanesi II. Murat tarafından, Saray-ı Atik'te ( Eski Edirne Sarayı ) Kasr-ı Padişah-ı Kütüphane Fatih 
Sultan Mehmet tarafından, Beyazıt Külliyesi'ndeki II. Beyazıt Kütüphanesi Sultan II. Beyazıt tarafından 
ve Selimiye Camisi içindeki kütüphane de II. Selim tarafından oluşturulmuştur. Bu kütüphanelerden 
günümüze ulaşan  Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi'dir.
            Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi, 1575 yılında Sultan II. Selim zamanında Selimiye Camisi’nin 
hünkâr mah�li karşısındaki mekânda, II. Selim'in bağışlamış olduğu 257 adet çok değerli kitapla 
hizmete girmiştir.
      Edirne’de kütüphane hizmetleri, 1952 yılına kadar Selimiye Camisi içindeki kütüphanede 
yürütülmüştür. 1952 yılında Arap har�i yazma ve basma eserler Selimiye Camisi içindeki mekânda 
bırakılıp Latin har�i kitaplar Halk Eğitim Merkezinin bir salonunda okuyucuların hizmetine sunul-
muştur. Aynı zamanda Selimiye Camisi Sıbyan Mektebi içinde bir çocuk kütüphanesi de ilk defa 
Edirne halkının hizmetine girmiştir. 1968 yılında Ayşekadın semtinde kütüphane binasının yapıl-
masıyla kütüphane hizmetleri bir süre orada devam etmiştir. Kooperatif Evleri mevkiine yeni binanın 
yapılmasıyla kütüphane buraya taşınmıştır. 14 Ocak 1994 yılından beri de “Edirne İl Halk Kütüphane-
si” olarak halka hizmet vermektedir. Üç kattan oluşan kütüphane binasında; çocuk bölümü, yetişkin-
ler bölümü, internet salonu, Mehmet Edip Ağaoğulları Süreli Yayın Salonu ile  konferans ve sergi 
salonu bulunmaktadır. 
          Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 1989 yılında Balkan Yerleşkesinde bulunan Türkan 
Sabancı Kültür Merkezinde kurulmuştur. 19 Mayıs 2004 tarihinde aynı yerleşkede yapımı tamamla-
nan yeni hizmet binasına taşınmıştır. Kütüphane aynı anda 600 okuyucuya hizmet verebilmektedir.

Hazırlık Çalışması: “Kültür ve sanat” sözcükleri sizlere neleri anımsattı? 
Öğretmeninizle birlikte tahtada bir kavram haritası oluşturunuz.

 

ŞEHRİN KÜLTÜR VE SANAT 
İMKÂNLARI

Neler Öğreneceğim?

Yaşadığım şehrin kültür ve  sanat imkânlarını öğrenirim.                                                                                                                

         Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi                         Edirne İl Halk Kütüphanesi                       Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
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Etkinlik 

Sevgili Arkadaşlar, öğretmeninizle birlikte Edirne İl Halk Kütüphanesine bir gezi 
düzenleyiniz. Aşağıya gezi ile ilgili gözlemlerinizi yazınız. 
Kütüphaneye üye olarak okumak istediğiniz bir kitabı ödünç alabilirsiniz. Hepinize 
keyi�i okumalar dilerim.
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Bilim, Eğitim ve Sanat Merkezleri

  Şehit Ne�ze Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi, 2016-2017 
yılında eğitim-öğretime başlamıştır.  Okul, Kooperatif Evleri mevkiinde 
cumartesi pazarının yanındadır. Okulun hede�, öğrencilerin  bireysel 
yeteneklerini keşfedip kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde 
kullanmalarını sağlamak ve onların erken dönem bilim ve sanat    
insanları olarak yetişmelerine imkân tanımaktır.

  Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi, 1995-1996 eğitim  
öğretim yılında, türünün 16. okulu olarak resim ve müzik alanındaki 
yüksek öğretim programlarına öğrenci yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 
İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinden sonra Trakya Bölgesinde 
açılan 2. güzel sanatlar lisesidir. Okul, Balkan Yerleşkesindeki Selimiye 
Öğrenci Yurdunun yanındadır.

  Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 30.09.2005 
tarihinde kurulmuş ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılında resim 
bölümüyle eğitime başlamıştır. Hâlen resim, heykel ve gra�k olmak 
üzere üç bölüm ile eğitim yapmaktadır. Okul,  Karaağaç semtindedir.

  Edirne Halk Eğitim Merkezinde çeşitli kurslar açılarak Edirne 
halkının toplumsal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınması sağlan-
maktadır.  Mimar Kemaleddin Salonu’nda; tiyatro, şiir dinletileri, semi- 
ner, konferans gibi faaliyetler yapılmaktadır. Kurum şehir merkezindedir.

  
  Deveci Han, iki katlı olup Osmanlı hanlarının erken örneklerindendir. 

İnşa yılı olarak da yapı özelliğine dayanılarak 15. yüzyılın ilk yarısında 
yapıldığı tahmin edilmektedir. Çok amaçlı salonunda çeşitli sosyal ve 
kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Şehir merkezindedir.

  
  
  Türkan Sabancı Kültür Merkezi, Trakya Üniversitesi kampüsünde 

1987 yılından beri hizmet vermektedir.  430 kişilik tiyatro salonuna 
sahiptir. Bu salon üniversite birimlerinin, bölgenin resmi ve özel            
kuruluşlarının düzenledikleri seminer, panel, konferans, sempozyum, 
kongre, sergi ve tiyatro gibi faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır.
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Hazırlık Çalışması: “Kültür ve sanat” sözcükleri sizlere neleri anımsattı? 
Öğretmeninizle birlikte tahtada bir kavram haritası oluşturunuz.
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yeteneklerini keşfedip kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde 
kullanmalarını sağlamak ve onların erken dönem bilim ve sanat    
insanları olarak yetişmelerine imkân tanımaktır.

  Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi, 1995-1996 eğitim  
öğretim yılında, türünün 16. okulu olarak resim ve müzik alanındaki 
yüksek öğretim programlarına öğrenci yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 
İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinden sonra Trakya Bölgesinde 
açılan 2. güzel sanatlar lisesidir. Okul, Balkan Yerleşkesindeki Selimiye 
Öğrenci Yurdunun yanındadır.

  Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 30.09.2005 
tarihinde kurulmuş ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılında resim 
bölümüyle eğitime başlamıştır. Hâlen resim, heykel ve gra�k olmak 
üzere üç bölüm ile eğitim yapmaktadır. Okul,  Karaağaç semtindedir.

  Edirne Halk Eğitim Merkezinde çeşitli kurslar açılarak Edirne 
halkının toplumsal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınması sağlan-
maktadır.  Mimar Kemaleddin Salonu’nda; tiyatro, şiir dinletileri, semi- 
ner, konferans gibi faaliyetler yapılmaktadır. Kurum şehir merkezindedir.

  
  Deveci Han, iki katlı olup Osmanlı hanlarının erken örneklerindendir. 

İnşa yılı olarak da yapı özelliğine dayanılarak 15. yüzyılın ilk yarısında 
yapıldığı tahmin edilmektedir. Çok amaçlı salonunda çeşitli sosyal ve 
kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Şehir merkezindedir.

  
  
  Türkan Sabancı Kültür Merkezi, Trakya Üniversitesi kampüsünde 

1987 yılından beri hizmet vermektedir.  430 kişilik tiyatro salonuna 
sahiptir. Bu salon üniversite birimlerinin, bölgenin resmi ve özel            
kuruluşlarının düzenledikleri seminer, panel, konferans, sempozyum, 
kongre, sergi ve tiyatro gibi faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır.
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Etkinlik 

Sevgili Arkadaşlar, öğretmeninizle birlikte Edirne İl Halk Kütüphanesine bir gezi 
düzenleyiniz. Aşağıya gezi ile ilgili gözlemlerinizi yazınız. 
Kütüphaneye üye olarak okumak istediğiniz bir kitabı ödünç alabilirsiniz. Hepinize 
keyi�i okumalar dilerim.
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Etkinlik              

             • Sevgili Arkadaşlar,  sizler güzel sanatların hangi dalını seviyorsunuz? 
                (sinema, tiyatro, fotoğraf, dans, müzik, resim, heykel, mimari…)
             • Sinema ve tiyatroya gittiniz mi? Bu iki güzel sanat dalının birbirinden 
                                            farklı ve birbirine benzeyen özelliklerini yazınız.

Trakya Üniversitesi 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Üniversite, yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet 
vermektedir.
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Etkinlik       

        Aşağıda Edirne’de düzenlenen bazı festivallerin, fuarların ve şenliklerin a�şlerinden örnekler 
        verilmiştir. İnceleyiniz.

Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.
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Etkinlik              

             • Sevgili Arkadaşlar,  sizler güzel sanatların hangi dalını seviyorsunuz? 
                (sinema, tiyatro, fotoğraf, dans, müzik, resim, heykel, mimari…)
             • Sinema ve tiyatroya gittiniz mi? Bu iki güzel sanat dalının birbirinden 
                                            farklı ve birbirine benzeyen özelliklerini yazınız.

Trakya Üniversitesi 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Üniversite, yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet 
vermektedir.
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Etkinlik       

        Aşağıda Edirne’de düzenlenen bazı festivallerin, fuarların ve şenliklerin a�şlerinden örnekler 
        verilmiştir. İnceleyiniz.

Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

1. Yukarıdaki etkinliklerden hangilerine katıldınız?
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2. Katıldığınız etkinliği beğendiniz mi? Niçin?
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3. Siz olsanız Edirne’de nasıl bir etkinlik düzenlersiniz? Arkadaşlarınızla          
 �kirlerinizi paylaşınız.
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94

Etkinlik       

        Aşağıda Edirne’de düzenlenen bazı festivallerin, fuarların ve şenliklerin a�şlerinden örnekler 
        verilmiştir. İnceleyiniz.

Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

1. Yukarıdaki etkinliklerden hangilerine katıldınız?

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Katıldığınız etkinliği beğendiniz mi? Niçin?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Siz olsanız Edirne’de nasıl bir etkinlik düzenlersiniz? Arkadaşlarınızla          
 �kirlerinizi paylaşınız.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Görsel 115 

Görsel 118 Görsel 120 

Görsel 116 

Görsel 119 

Görsel 117 

95

EDİRNE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL
MEKÂNLARI 

 Tarihin her döneminde medeniyetlere merkezlik etmiş olan Edirne, metrekareye düşen tarihi 
eser bakımından Floransa’dan sonra dünyada ikinci sıradır. Bu eserlerden bir kısmı günümüzde 
müzelerde sergilenmektedir. Bir kısmı ise şehrin yaşayan dokusuyla iç içe varlığını devam ettirmekte-
dir.

Şimdi şehrin yaşayan dokusuyla iç içe varlığını devam ettiren 
tarihi ve kültürel mekânlarını tanıyalım.

Edirne’de halk arasında kullanılan yöresel deyişe göre boşlukları tamamlayınız.

Dini Yapılar

Camiler:
Selimiye Camisi 
Muradiye Camisi
Üç Şerefeli Cami, 
Eski Cami 
II. Bayezid Camisi ve Külliyesi
Yıldırım Camisi 
Defterdar Mustafa Paşa Camisi 
Beylerbeyi Camisi
Hersekzade Ahmet Paşa Camisi 
Sittişah Sultan Camisi
Uzunköprü Muradiye Camisi

Kiliseler: 
Sweti George Bulgar Kilisesi
Sweti Konstantin-Elena Kilisesi

Sinagog:
Büyük Sinagog

 
Selimiye’nin yapısı, 

Üç Şerefeli’nin   

 …………………..yazısı 

Muradiye’nin   …………………..
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Eski Cami            

  
 Yıldırım Bayezid Han oğlu Emir Süleyman 
tarafından 1403 senesinde yapımına başlan-
mıştır. Ölümünün ardından cami inşası 1414 
yılında Çelebi Mehmet zamanında tamamlan-
mıştır. Caminin yan kapısı üzerinde yer alan 
kitabeye göre mimarı,Konyalı Hacı Alâeddin ve 
kalfası İbrahim oğlu Ömer’dir. Kare plan iç 
mekân 2116 m2’dir. Üzeri dokuz kubbeyle 
örtülüdür. Bu bakımdan çok kubbeli camiler 
grubuna girmektedir. Caminin kuzey köşesinde, 
yükselen tek şerefeli minare camiyle birlikte 

düşünülmüştür. Caminin batı köşesinde diğerinden daha yüksek ve iki şerefeli olarak tasarlanan 
müstakil minare, sonradan Çelebi Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılmıştır. Bu minarede      
şerefelere ayrı merdivenlerden çıkılmaktadır. 
     Cami, Üç Şerefeli Cami’nin yapılmasının ardından ‘’Eski Cami’’ adını almıştır. Mermer minberin yan 
yüzleri rumi ve geometrik desenlerle süslenmiştir. Ayrıca bir tarafında ayetlerin yer aldığı yazı kuşağı 
bulunmaktadır. Şehrin ilk ulu camisi olması bakımından minberinde hep fethin sembolü olarak 
sancak asılı olmuş ve protokol törenleri burada yapılmıştır. Osmanlı Padişahlarından II. Mustafa ve        
II. Ahmet bu camide kılıç kuşanmışlardır. Bu geleneği simgesel de olsa yaşatmak için bugün bile 
cuma hutbelerine imamlar kılıçla çıkar. Hacı Bayram Veli, II. Murat döneminde Edirne'yi ziyaret etmiş 
ve Eski Cami’de vaaz vermiştir. Hacı Bayram Veli'nin anısına duyulan saygı nedeniyle vaaz kürsüsü 
imamlarca kullanılmaz.

Üç Şerefeli Cami
 1433-1447 yılları arasında II. Murat'ın 
yaptırdığı cami, Osmanlı sanatının erken ve 
klasik dönem eserleri arasında yer alır. Burada ilk 
kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 
Osmanlı mimarisinde revaklı avlu ilk kez bu 
camide kullanılmıştır.  Yapı, bir yenilik olarak 
enine dikdörtgen bir yapıdır. Böylece enine 
gelişen mekâna ulaşılmak istenmiştir. Bu planı, 
Mimar Sinan İstanbul camilerinde daha gelişmiş 
biçimiyle uygulamıştır. Avlunun dört köşesine 
eklenen minareler, dört ayrı padişah zamanında 
yerleştirilmiştir. Üç Şerefeli Cami, bu özellikleriyle 
sonraki camilere öncü olan anıtsal bir yapıdır. 

Revak kubbelerindeki özgün kalem işleri Osmanlı camilerindeki en eski örneklerdendir. Camiye adını 
veren üç şerefeli anıtsal minare, 67,62 m yüksekliğindedir. Her şerefeye ayrı yollardan çıkılması 
ilginçtir. Minare, kırmızı taştan zikzaklar ve ak karelerle hareketlilik kazanmıştır. 

Görsel 121 

Görsel 122 



93

Etkinlik              

             • Sevgili Arkadaşlar,  sizler güzel sanatların hangi dalını seviyorsunuz? 
                (sinema, tiyatro, fotoğraf, dans, müzik, resim, heykel, mimari…)
             • Sinema ve tiyatroya gittiniz mi? Bu iki güzel sanat dalının birbirinden 
                                            farklı ve birbirine benzeyen özelliklerini yazınız.

Trakya Üniversitesi 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Üniversite, yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet 
vermektedir.
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Etkinlik       

        Aşağıda Edirne’de düzenlenen bazı festivallerin, fuarların ve şenliklerin a�şlerinden örnekler 
        verilmiştir. İnceleyiniz.

Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

1. Yukarıdaki etkinliklerden hangilerine katıldınız?

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Katıldığınız etkinliği beğendiniz mi? Niçin?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Siz olsanız Edirne’de nasıl bir etkinlik düzenlersiniz? Arkadaşlarınızla          
 �kirlerinizi paylaşınız.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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Etkinlik              

             • Sevgili Arkadaşlar,  sizler güzel sanatların hangi dalını seviyorsunuz? 
                (sinema, tiyatro, fotoğraf, dans, müzik, resim, heykel, mimari…)
             • Sinema ve tiyatroya gittiniz mi? Bu iki güzel sanat dalının birbirinden 
                                            farklı ve birbirine benzeyen özelliklerini yazınız.

Trakya Üniversitesi 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Üniversite, yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet 
vermektedir.
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Görsel 114 

94

Etkinlik       

        Aşağıda Edirne’de düzenlenen bazı festivallerin, fuarların ve şenliklerin a�şlerinden örnekler 
        verilmiştir. İnceleyiniz.

Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

1. Yukarıdaki etkinliklerden hangilerine katıldınız?

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Katıldığınız etkinliği beğendiniz mi? Niçin?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Siz olsanız Edirne’de nasıl bir etkinlik düzenlersiniz? Arkadaşlarınızla          
 �kirlerinizi paylaşınız.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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95

EDİRNE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL
MEKÂNLARI 

 Tarihin her döneminde medeniyetlere merkezlik etmiş olan Edirne, metrekareye düşen tarihi 
eser bakımından Floransa’dan sonra dünyada ikinci sıradır. Bu eserlerden bir kısmı günümüzde 
müzelerde sergilenmektedir. Bir kısmı ise şehrin yaşayan dokusuyla iç içe varlığını devam ettirmekte-
dir.

Şimdi şehrin yaşayan dokusuyla iç içe varlığını devam ettiren 
tarihi ve kültürel mekânlarını tanıyalım.

Edirne’de halk arasında kullanılan yöresel deyişe göre boşlukları tamamlayınız.

Dini Yapılar

Camiler:
Selimiye Camisi 
Muradiye Camisi
Üç Şerefeli Cami, 
Eski Cami 
II. Bayezid Camisi ve Külliyesi
Yıldırım Camisi 
Defterdar Mustafa Paşa Camisi 
Beylerbeyi Camisi
Hersekzade Ahmet Paşa Camisi 
Sittişah Sultan Camisi
Uzunköprü Muradiye Camisi

Kiliseler: 
Sweti George Bulgar Kilisesi
Sweti Konstantin-Elena Kilisesi

Sinagog:
Büyük Sinagog

 
Selimiye’nin yapısı, 

Üç Şerefeli’nin   

 …………………..yazısı 

Muradiye’nin   …………………..
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Eski Cami            

  
 Yıldırım Bayezid Han oğlu Emir Süleyman 
tarafından 1403 senesinde yapımına başlan-
mıştır. Ölümünün ardından cami inşası 1414 
yılında Çelebi Mehmet zamanında tamamlan-
mıştır. Caminin yan kapısı üzerinde yer alan 
kitabeye göre mimarı,Konyalı Hacı Alâeddin ve 
kalfası İbrahim oğlu Ömer’dir. Kare plan iç 
mekân 2116 m2’dir. Üzeri dokuz kubbeyle 
örtülüdür. Bu bakımdan çok kubbeli camiler 
grubuna girmektedir. Caminin kuzey köşesinde, 
yükselen tek şerefeli minare camiyle birlikte 

düşünülmüştür. Caminin batı köşesinde diğerinden daha yüksek ve iki şerefeli olarak tasarlanan 
müstakil minare, sonradan Çelebi Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılmıştır. Bu minarede      
şerefelere ayrı merdivenlerden çıkılmaktadır. 
     Cami, Üç Şerefeli Cami’nin yapılmasının ardından ‘’Eski Cami’’ adını almıştır. Mermer minberin yan 
yüzleri rumi ve geometrik desenlerle süslenmiştir. Ayrıca bir tarafında ayetlerin yer aldığı yazı kuşağı 
bulunmaktadır. Şehrin ilk ulu camisi olması bakımından minberinde hep fethin sembolü olarak 
sancak asılı olmuş ve protokol törenleri burada yapılmıştır. Osmanlı Padişahlarından II. Mustafa ve        
II. Ahmet bu camide kılıç kuşanmışlardır. Bu geleneği simgesel de olsa yaşatmak için bugün bile 
cuma hutbelerine imamlar kılıçla çıkar. Hacı Bayram Veli, II. Murat döneminde Edirne'yi ziyaret etmiş 
ve Eski Cami’de vaaz vermiştir. Hacı Bayram Veli'nin anısına duyulan saygı nedeniyle vaaz kürsüsü 
imamlarca kullanılmaz.

Üç Şerefeli Cami
 1433-1447 yılları arasında II. Murat'ın 
yaptırdığı cami, Osmanlı sanatının erken ve 
klasik dönem eserleri arasında yer alır. Burada ilk 
kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 
Osmanlı mimarisinde revaklı avlu ilk kez bu 
camide kullanılmıştır.  Yapı, bir yenilik olarak 
enine dikdörtgen bir yapıdır. Böylece enine 
gelişen mekâna ulaşılmak istenmiştir. Bu planı, 
Mimar Sinan İstanbul camilerinde daha gelişmiş 
biçimiyle uygulamıştır. Avlunun dört köşesine 
eklenen minareler, dört ayrı padişah zamanında 
yerleştirilmiştir. Üç Şerefeli Cami, bu özellikleriyle 
sonraki camilere öncü olan anıtsal bir yapıdır. 

Revak kubbelerindeki özgün kalem işleri Osmanlı camilerindeki en eski örneklerdendir. Camiye adını 
veren üç şerefeli anıtsal minare, 67,62 m yüksekliğindedir. Her şerefeye ayrı yollardan çıkılması 
ilginçtir. Minare, kırmızı taştan zikzaklar ve ak karelerle hareketlilik kazanmıştır. 

Görsel 121 

Görsel 122 



95

EDİRNE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL
MEKÂNLARI 

 Tarihin her döneminde medeniyetlere merkezlik etmiş olan Edirne, metrekareye düşen tarihi 
eser bakımından Floransa’dan sonra dünyada ikinci sıradır. Bu eserlerden bir kısmı günümüzde 
müzelerde sergilenmektedir. Bir kısmı ise şehrin yaşayan dokusuyla iç içe varlığını devam ettirmekte-
dir.

Şimdi şehrin yaşayan dokusuyla iç içe varlığını devam ettiren 
tarihi ve kültürel mekânlarını tanıyalım.

Edirne’de halk arasında kullanılan yöresel deyişe göre boşlukları tamamlayınız.

Dini Yapılar

Camiler:
Selimiye Camisi 
Muradiye Camisi
Üç Şerefeli Cami, 
Eski Cami 
II. Bayezid Camisi ve Külliyesi
Yıldırım Camisi 
Defterdar Mustafa Paşa Camisi 
Beylerbeyi Camisi
Hersekzade Ahmet Paşa Camisi 
Sittişah Sultan Camisi
Uzunköprü Muradiye Camisi

Kiliseler: 
Sweti George Bulgar Kilisesi
Sweti Konstantin-Elena Kilisesi

Sinagog:
Büyük Sinagog

 
Selimiye’nin yapısı, 

Üç Şerefeli’nin   

 …………………..yazısı 

Muradiye’nin   …………………..
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Eski Cami            

  
 Yıldırım Bayezid Han oğlu Emir Süleyman 
tarafından 1403 senesinde yapımına başlan-
mıştır. Ölümünün ardından cami inşası 1414 
yılında Çelebi Mehmet zamanında tamamlan-
mıştır. Caminin yan kapısı üzerinde yer alan 
kitabeye göre mimarı,Konyalı Hacı Alâeddin ve 
kalfası İbrahim oğlu Ömer’dir. Kare plan iç 
mekân 2116 m2’dir. Üzeri dokuz kubbeyle 
örtülüdür. Bu bakımdan çok kubbeli camiler 
grubuna girmektedir. Caminin kuzey köşesinde, 
yükselen tek şerefeli minare camiyle birlikte 

düşünülmüştür. Caminin batı köşesinde diğerinden daha yüksek ve iki şerefeli olarak tasarlanan 
müstakil minare, sonradan Çelebi Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılmıştır. Bu minarede      
şerefelere ayrı merdivenlerden çıkılmaktadır. 
     Cami, Üç Şerefeli Cami’nin yapılmasının ardından ‘’Eski Cami’’ adını almıştır. Mermer minberin yan 
yüzleri rumi ve geometrik desenlerle süslenmiştir. Ayrıca bir tarafında ayetlerin yer aldığı yazı kuşağı 
bulunmaktadır. Şehrin ilk ulu camisi olması bakımından minberinde hep fethin sembolü olarak 
sancak asılı olmuş ve protokol törenleri burada yapılmıştır. Osmanlı Padişahlarından II. Mustafa ve        
II. Ahmet bu camide kılıç kuşanmışlardır. Bu geleneği simgesel de olsa yaşatmak için bugün bile 
cuma hutbelerine imamlar kılıçla çıkar. Hacı Bayram Veli, II. Murat döneminde Edirne'yi ziyaret etmiş 
ve Eski Cami’de vaaz vermiştir. Hacı Bayram Veli'nin anısına duyulan saygı nedeniyle vaaz kürsüsü 
imamlarca kullanılmaz.

Üç Şerefeli Cami
 1433-1447 yılları arasında II. Murat'ın 
yaptırdığı cami, Osmanlı sanatının erken ve 
klasik dönem eserleri arasında yer alır. Burada ilk 
kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 
Osmanlı mimarisinde revaklı avlu ilk kez bu 
camide kullanılmıştır.  Yapı, bir yenilik olarak 
enine dikdörtgen bir yapıdır. Böylece enine 
gelişen mekâna ulaşılmak istenmiştir. Bu planı, 
Mimar Sinan İstanbul camilerinde daha gelişmiş 
biçimiyle uygulamıştır. Avlunun dört köşesine 
eklenen minareler, dört ayrı padişah zamanında 
yerleştirilmiştir. Üç Şerefeli Cami, bu özellikleriyle 
sonraki camilere öncü olan anıtsal bir yapıdır. 

Revak kubbelerindeki özgün kalem işleri Osmanlı camilerindeki en eski örneklerdendir. Camiye adını 
veren üç şerefeli anıtsal minare, 67,62 m yüksekliğindedir. Her şerefeye ayrı yollardan çıkılması 
ilginçtir. Minare, kırmızı taştan zikzaklar ve ak karelerle hareketlilik kazanmıştır. 

Görsel 121 

Görsel 122 

95

EDİRNE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL
MEKÂNLARI 

 Tarihin her döneminde medeniyetlere merkezlik etmiş olan Edirne, metrekareye düşen tarihi 
eser bakımından Floransa’dan sonra dünyada ikinci sıradır. Bu eserlerden bir kısmı günümüzde 
müzelerde sergilenmektedir. Bir kısmı ise şehrin yaşayan dokusuyla iç içe varlığını devam ettirmekte-
dir.

Şimdi şehrin yaşayan dokusuyla iç içe varlığını devam ettiren 
tarihi ve kültürel mekânlarını tanıyalım.

Edirne’de halk arasında kullanılan yöresel deyişe göre boşlukları tamamlayınız.

Dini Yapılar

Camiler:
Selimiye Camisi 
Muradiye Camisi
Üç Şerefeli Cami, 
Eski Cami 
II. Bayezid Camisi ve Külliyesi
Yıldırım Camisi 
Defterdar Mustafa Paşa Camisi 
Beylerbeyi Camisi
Hersekzade Ahmet Paşa Camisi 
Sittişah Sultan Camisi
Uzunköprü Muradiye Camisi

Kiliseler: 
Sweti George Bulgar Kilisesi
Sweti Konstantin-Elena Kilisesi

Sinagog:
Büyük Sinagog

 
Selimiye’nin yapısı, 

Üç Şerefeli’nin   

 …………………..yazısı 

Muradiye’nin   …………………..
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Eski Cami            

  
 Yıldırım Bayezid Han oğlu Emir Süleyman 
tarafından 1403 senesinde yapımına başlan-
mıştır. Ölümünün ardından cami inşası 1414 
yılında Çelebi Mehmet zamanında tamamlan-
mıştır. Caminin yan kapısı üzerinde yer alan 
kitabeye göre mimarı,Konyalı Hacı Alâeddin ve 
kalfası İbrahim oğlu Ömer’dir. Kare plan iç 
mekân 2116 m2’dir. Üzeri dokuz kubbeyle 
örtülüdür. Bu bakımdan çok kubbeli camiler 
grubuna girmektedir. Caminin kuzey köşesinde, 
yükselen tek şerefeli minare camiyle birlikte 

düşünülmüştür. Caminin batı köşesinde diğerinden daha yüksek ve iki şerefeli olarak tasarlanan 
müstakil minare, sonradan Çelebi Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılmıştır. Bu minarede      
şerefelere ayrı merdivenlerden çıkılmaktadır. 
     Cami, Üç Şerefeli Cami’nin yapılmasının ardından ‘’Eski Cami’’ adını almıştır. Mermer minberin yan 
yüzleri rumi ve geometrik desenlerle süslenmiştir. Ayrıca bir tarafında ayetlerin yer aldığı yazı kuşağı 
bulunmaktadır. Şehrin ilk ulu camisi olması bakımından minberinde hep fethin sembolü olarak 
sancak asılı olmuş ve protokol törenleri burada yapılmıştır. Osmanlı Padişahlarından II. Mustafa ve        
II. Ahmet bu camide kılıç kuşanmışlardır. Bu geleneği simgesel de olsa yaşatmak için bugün bile 
cuma hutbelerine imamlar kılıçla çıkar. Hacı Bayram Veli, II. Murat döneminde Edirne'yi ziyaret etmiş 
ve Eski Cami’de vaaz vermiştir. Hacı Bayram Veli'nin anısına duyulan saygı nedeniyle vaaz kürsüsü 
imamlarca kullanılmaz.

Üç Şerefeli Cami
 1433-1447 yılları arasında II. Murat'ın 
yaptırdığı cami, Osmanlı sanatının erken ve 
klasik dönem eserleri arasında yer alır. Burada ilk 
kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 
Osmanlı mimarisinde revaklı avlu ilk kez bu 
camide kullanılmıştır.  Yapı, bir yenilik olarak 
enine dikdörtgen bir yapıdır. Böylece enine 
gelişen mekâna ulaşılmak istenmiştir. Bu planı, 
Mimar Sinan İstanbul camilerinde daha gelişmiş 
biçimiyle uygulamıştır. Avlunun dört köşesine 
eklenen minareler, dört ayrı padişah zamanında 
yerleştirilmiştir. Üç Şerefeli Cami, bu özellikleriyle 
sonraki camilere öncü olan anıtsal bir yapıdır. 

Revak kubbelerindeki özgün kalem işleri Osmanlı camilerindeki en eski örneklerdendir. Camiye adını 
veren üç şerefeli anıtsal minare, 67,62 m yüksekliğindedir. Her şerefeye ayrı yollardan çıkılması 
ilginçtir. Minare, kırmızı taştan zikzaklar ve ak karelerle hareketlilik kazanmıştır. 
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Selimiye Camisi
 

 Mimar Sinan‘ın 80 yaşından sonra 
yaptığı ve “ustalık eserim“ diye nitelediği 
yapıt olan Selimiye Camisi, Osmanlı-Türk 
mimarlık tarihinin olduğu kadar, dünya 
mimarlık tarihinin de başyapıtları arasın-
da gösterilmektedir. Edirne’nin ve aynı 
zamanda Osmanlı Dönemi’nin simgesi olan 
cami; 1569-1575 yılları arasında II. Selim’in 
emriyle yaptırılmıştır. Çok uzaklardan dört 
minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu 

yerin   seçimiyle Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösterir. Kesme taştan 
yapılan cami, iç bölümüyle 1620 metrekare, tümüyle ise toplam 2475 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 
Selimiye Camisi, yerden yüksekliği 43,28 metre olan 31,30 metre çapındaki kubbesiyle ilgi çeker.      
        Kubbe 8 büyük paye üzerine oturur. Caminin 3,80 cm çapında, 70,89 m yüksekliğindeki üçer  
şerefeli dört zarif minaresi vardır. Giriş yönündeki her şerefeye ayrı ayrı yollardan, diğer ikisine ise tek 
yolla çıkılmaktadır.
       Cami, mimari özelliklerinin yanında taş, mermer, çini, ahşap ve sedef işçiliği özellikleriyle de son 
derece dikkat çekmektedir. Mihrap ve minberi mermer işçiliğinin başyapıtlarındandır. Ortasındaki 12 
mermer sütuna oturan müezzin mah�li bulunur. Yapının çini süslemelerinin, Osmanlı ve dünya 
sanatında ayrı bir yeri vardır. 16. yy. çiniciliğinin en güzel örnekleri olan bu çiniler İznik’te yapılmıştır. 
        Selimiye Camisi’nin külliyesinde günümüzde farklı amaçlarla kullanılan birçok yapı bulunmak-
tadır. Arasta çarşısı, III. Murat zamanında Selimiye’ye gelir sağlaması amacıyla yaptırılmıştır. Mimar 
Davut Ağa tarafından yapılmıştır.
       Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi, 2011 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından Dünya 
Miras Listesi’ne dâhil edilmiştir.

Bunu biliyor musunuz? 

Edirne’de bulunan Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli, Muradiye, 
Dar’ül - Hadis, Yıldırım camileri ‘’Selâtin Camileri’’ olarak bilinir.
Selâtin Cami: Bizzat padişahlar tarafından yaptırılan ve tüm     
masra�arını padişahların karşıladığı camilere verilen isimdir.
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Okuma Parçası

 Mimar Sinan, bir eseri yaparken mutlaka 
çevresinde dolaşır ve halkın eser hakkındaki konuşma-
larını dinleyerek bunlardan dersler çıkarırdı. Selimiye 
Camisi inşa edilirken bir gün Sinan, oyun oynayan çocuk-
ların konuştuklarına tanık olur. Çocuklardan biri “Yıllardır 
bir cami yapıyorlar ama yaptıkları caminin minaresi eğik.” 
der. Bunu duyan Sinan, çocuğun yanına giderek hangi 
minarenin eğik olduğunu sorar. Çocuk “Görmüyor 
musunuz? Sağdaki.” der. Bunun üzerine Sinan, usta ve 
kalfalara işi bıraktırarak yamuk olan minareye halat 
bağlatıp çektirmeye başlar. Usta ve kalfalar, kızgın bir 
şekilde Sinan’a “Sinan Efendi, minarenin eğik olmadığını 
sen de biliyorsun. Neden küçük bir çocuğun aklına uyup 
bizi işimizden alıkoyarsın?” derler. Usta ve kalfalar, uzun 
süre halatlarla minareyi çekseler de çocuk bir türlü ikna 
olmaz. Uzun uğraşlardan sonra çocuk ikna olarak “Ha! 
Şimdi oldu.”  der. Sinan usta ve kalfalarını toplayarak 
“Ben, minarenin yamuk olmadığını biliyordum ancak 
çocuk da olsa bu söylenti kulaktan kulağa yayılır ve 
camimiz ‘Yamuk Minareli Cami’ olarak anılabilirdi. Oysa 
şimdi onun da gönlünü almış ve böyle bir söylentiyi 
ortadan kaldırmış olduk.” der. 

MİMAR SİNAN VE EĞİK MİNARE

Bu okuma parçasından çıkardığınız sonuçlar nelerdir? Söyleyiniz.
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EDİRNE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL
MEKÂNLARI 

 Tarihin her döneminde medeniyetlere merkezlik etmiş olan Edirne, metrekareye düşen tarihi 
eser bakımından Floransa’dan sonra dünyada ikinci sıradır. Bu eserlerden bir kısmı günümüzde 
müzelerde sergilenmektedir. Bir kısmı ise şehrin yaşayan dokusuyla iç içe varlığını devam ettirmekte-
dir.

Şimdi şehrin yaşayan dokusuyla iç içe varlığını devam ettiren 
tarihi ve kültürel mekânlarını tanıyalım.

Edirne’de halk arasında kullanılan yöresel deyişe göre boşlukları tamamlayınız.

Dini Yapılar

Camiler:
Selimiye Camisi 
Muradiye Camisi
Üç Şerefeli Cami, 
Eski Cami 
II. Bayezid Camisi ve Külliyesi
Yıldırım Camisi 
Defterdar Mustafa Paşa Camisi 
Beylerbeyi Camisi
Hersekzade Ahmet Paşa Camisi 
Sittişah Sultan Camisi
Uzunköprü Muradiye Camisi

Kiliseler: 
Sweti George Bulgar Kilisesi
Sweti Konstantin-Elena Kilisesi

Sinagog:
Büyük Sinagog

 
Selimiye’nin yapısı, 

Üç Şerefeli’nin   

 …………………..yazısı 

Muradiye’nin   …………………..
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Eski Cami            

  
 Yıldırım Bayezid Han oğlu Emir Süleyman 
tarafından 1403 senesinde yapımına başlan-
mıştır. Ölümünün ardından cami inşası 1414 
yılında Çelebi Mehmet zamanında tamamlan-
mıştır. Caminin yan kapısı üzerinde yer alan 
kitabeye göre mimarı,Konyalı Hacı Alâeddin ve 
kalfası İbrahim oğlu Ömer’dir. Kare plan iç 
mekân 2116 m2’dir. Üzeri dokuz kubbeyle 
örtülüdür. Bu bakımdan çok kubbeli camiler 
grubuna girmektedir. Caminin kuzey köşesinde, 
yükselen tek şerefeli minare camiyle birlikte 

düşünülmüştür. Caminin batı köşesinde diğerinden daha yüksek ve iki şerefeli olarak tasarlanan 
müstakil minare, sonradan Çelebi Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılmıştır. Bu minarede      
şerefelere ayrı merdivenlerden çıkılmaktadır. 
     Cami, Üç Şerefeli Cami’nin yapılmasının ardından ‘’Eski Cami’’ adını almıştır. Mermer minberin yan 
yüzleri rumi ve geometrik desenlerle süslenmiştir. Ayrıca bir tarafında ayetlerin yer aldığı yazı kuşağı 
bulunmaktadır. Şehrin ilk ulu camisi olması bakımından minberinde hep fethin sembolü olarak 
sancak asılı olmuş ve protokol törenleri burada yapılmıştır. Osmanlı Padişahlarından II. Mustafa ve        
II. Ahmet bu camide kılıç kuşanmışlardır. Bu geleneği simgesel de olsa yaşatmak için bugün bile 
cuma hutbelerine imamlar kılıçla çıkar. Hacı Bayram Veli, II. Murat döneminde Edirne'yi ziyaret etmiş 
ve Eski Cami’de vaaz vermiştir. Hacı Bayram Veli'nin anısına duyulan saygı nedeniyle vaaz kürsüsü 
imamlarca kullanılmaz.

Üç Şerefeli Cami
 1433-1447 yılları arasında II. Murat'ın 
yaptırdığı cami, Osmanlı sanatının erken ve 
klasik dönem eserleri arasında yer alır. Burada ilk 
kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 
Osmanlı mimarisinde revaklı avlu ilk kez bu 
camide kullanılmıştır.  Yapı, bir yenilik olarak 
enine dikdörtgen bir yapıdır. Böylece enine 
gelişen mekâna ulaşılmak istenmiştir. Bu planı, 
Mimar Sinan İstanbul camilerinde daha gelişmiş 
biçimiyle uygulamıştır. Avlunun dört köşesine 
eklenen minareler, dört ayrı padişah zamanında 
yerleştirilmiştir. Üç Şerefeli Cami, bu özellikleriyle 
sonraki camilere öncü olan anıtsal bir yapıdır. 

Revak kubbelerindeki özgün kalem işleri Osmanlı camilerindeki en eski örneklerdendir. Camiye adını 
veren üç şerefeli anıtsal minare, 67,62 m yüksekliğindedir. Her şerefeye ayrı yollardan çıkılması 
ilginçtir. Minare, kırmızı taştan zikzaklar ve ak karelerle hareketlilik kazanmıştır. 

Görsel 121 

Görsel 122 
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Osmanlı mimarisinde revaklı avlu ilk kez bu 
camide kullanılmıştır.  Yapı, bir yenilik olarak 
enine dikdörtgen bir yapıdır. Böylece enine 
gelişen mekâna ulaşılmak istenmiştir. Bu planı, 
Mimar Sinan İstanbul camilerinde daha gelişmiş 
biçimiyle uygulamıştır. Avlunun dört köşesine 
eklenen minareler, dört ayrı padişah zamanında 
yerleştirilmiştir. Üç Şerefeli Cami, bu özellikleriyle 
sonraki camilere öncü olan anıtsal bir yapıdır. 
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veren üç şerefeli anıtsal minare, 67,62 m yüksekliğindedir. Her şerefeye ayrı yollardan çıkılması 
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Selimiye Camisi
 

 Mimar Sinan‘ın 80 yaşından sonra 
yaptığı ve “ustalık eserim“ diye nitelediği 
yapıt olan Selimiye Camisi, Osmanlı-Türk 
mimarlık tarihinin olduğu kadar, dünya 
mimarlık tarihinin de başyapıtları arasın-
da gösterilmektedir. Edirne’nin ve aynı 
zamanda Osmanlı Dönemi’nin simgesi olan 
cami; 1569-1575 yılları arasında II. Selim’in 
emriyle yaptırılmıştır. Çok uzaklardan dört 
minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu 

yerin   seçimiyle Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösterir. Kesme taştan 
yapılan cami, iç bölümüyle 1620 metrekare, tümüyle ise toplam 2475 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 
Selimiye Camisi, yerden yüksekliği 43,28 metre olan 31,30 metre çapındaki kubbesiyle ilgi çeker.      
        Kubbe 8 büyük paye üzerine oturur. Caminin 3,80 cm çapında, 70,89 m yüksekliğindeki üçer  
şerefeli dört zarif minaresi vardır. Giriş yönündeki her şerefeye ayrı ayrı yollardan, diğer ikisine ise tek 
yolla çıkılmaktadır.
       Cami, mimari özelliklerinin yanında taş, mermer, çini, ahşap ve sedef işçiliği özellikleriyle de son 
derece dikkat çekmektedir. Mihrap ve minberi mermer işçiliğinin başyapıtlarındandır. Ortasındaki 12 
mermer sütuna oturan müezzin mah�li bulunur. Yapının çini süslemelerinin, Osmanlı ve dünya 
sanatında ayrı bir yeri vardır. 16. yy. çiniciliğinin en güzel örnekleri olan bu çiniler İznik’te yapılmıştır. 
        Selimiye Camisi’nin külliyesinde günümüzde farklı amaçlarla kullanılan birçok yapı bulunmak-
tadır. Arasta çarşısı, III. Murat zamanında Selimiye’ye gelir sağlaması amacıyla yaptırılmıştır. Mimar 
Davut Ağa tarafından yapılmıştır.
       Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi, 2011 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından Dünya 
Miras Listesi’ne dâhil edilmiştir.

Bunu biliyor musunuz? 

Edirne’de bulunan Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli, Muradiye, 
Dar’ül - Hadis, Yıldırım camileri ‘’Selâtin Camileri’’ olarak bilinir.
Selâtin Cami: Bizzat padişahlar tarafından yaptırılan ve tüm     
masra�arını padişahların karşıladığı camilere verilen isimdir.

Görsel 123 
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Okuma Parçası

 Mimar Sinan, bir eseri yaparken mutlaka 
çevresinde dolaşır ve halkın eser hakkındaki konuşma-
larını dinleyerek bunlardan dersler çıkarırdı. Selimiye 
Camisi inşa edilirken bir gün Sinan, oyun oynayan çocuk-
ların konuştuklarına tanık olur. Çocuklardan biri “Yıllardır 
bir cami yapıyorlar ama yaptıkları caminin minaresi eğik.” 
der. Bunu duyan Sinan, çocuğun yanına giderek hangi 
minarenin eğik olduğunu sorar. Çocuk “Görmüyor 
musunuz? Sağdaki.” der. Bunun üzerine Sinan, usta ve 
kalfalara işi bıraktırarak yamuk olan minareye halat 
bağlatıp çektirmeye başlar. Usta ve kalfalar, kızgın bir 
şekilde Sinan’a “Sinan Efendi, minarenin eğik olmadığını 
sen de biliyorsun. Neden küçük bir çocuğun aklına uyup 
bizi işimizden alıkoyarsın?” derler. Usta ve kalfalar, uzun 
süre halatlarla minareyi çekseler de çocuk bir türlü ikna 
olmaz. Uzun uğraşlardan sonra çocuk ikna olarak “Ha! 
Şimdi oldu.”  der. Sinan usta ve kalfalarını toplayarak 
“Ben, minarenin yamuk olmadığını biliyordum ancak 
çocuk da olsa bu söylenti kulaktan kulağa yayılır ve 
camimiz ‘Yamuk Minareli Cami’ olarak anılabilirdi. Oysa 
şimdi onun da gönlünü almış ve böyle bir söylentiyi 
ortadan kaldırmış olduk.” der. 

MİMAR SİNAN VE EĞİK MİNARE

Bu okuma parçasından çıkardığınız sonuçlar nelerdir? Söyleyiniz.
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bizi işimizden alıkoyarsın?” derler. Usta ve kalfalar, uzun 
süre halatlarla minareyi çekseler de çocuk bir türlü ikna 
olmaz. Uzun uğraşlardan sonra çocuk ikna olarak “Ha! 
Şimdi oldu.”  der. Sinan usta ve kalfalarını toplayarak 
“Ben, minarenin yamuk olmadığını biliyordum ancak 
çocuk da olsa bu söylenti kulaktan kulağa yayılır ve 
camimiz ‘Yamuk Minareli Cami’ olarak anılabilirdi. Oysa 
şimdi onun da gönlünü almış ve böyle bir söylentiyi 
ortadan kaldırmış olduk.” der. 

MİMAR SİNAN VE EĞİK MİNARE

Bu okuma parçasından çıkardığınız sonuçlar nelerdir? Söyleyiniz.
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Selimiye Camisi
 

 Mimar Sinan‘ın 80 yaşından sonra 
yaptığı ve “ustalık eserim“ diye nitelediği 
yapıt olan Selimiye Camisi, Osmanlı-Türk 
mimarlık tarihinin olduğu kadar, dünya 
mimarlık tarihinin de başyapıtları arasın-
da gösterilmektedir. Edirne’nin ve aynı 
zamanda Osmanlı Dönemi’nin simgesi olan 
cami; 1569-1575 yılları arasında II. Selim’in 
emriyle yaptırılmıştır. Çok uzaklardan dört 
minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu 

yerin   seçimiyle Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösterir. Kesme taştan 
yapılan cami, iç bölümüyle 1620 metrekare, tümüyle ise toplam 2475 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 
Selimiye Camisi, yerden yüksekliği 43,28 metre olan 31,30 metre çapındaki kubbesiyle ilgi çeker.      
        Kubbe 8 büyük paye üzerine oturur. Caminin 3,80 cm çapında, 70,89 m yüksekliğindeki üçer  
şerefeli dört zarif minaresi vardır. Giriş yönündeki her şerefeye ayrı ayrı yollardan, diğer ikisine ise tek 
yolla çıkılmaktadır.
       Cami, mimari özelliklerinin yanında taş, mermer, çini, ahşap ve sedef işçiliği özellikleriyle de son 
derece dikkat çekmektedir. Mihrap ve minberi mermer işçiliğinin başyapıtlarındandır. Ortasındaki 12 
mermer sütuna oturan müezzin mah�li bulunur. Yapının çini süslemelerinin, Osmanlı ve dünya 
sanatında ayrı bir yeri vardır. 16. yy. çiniciliğinin en güzel örnekleri olan bu çiniler İznik’te yapılmıştır. 
        Selimiye Camisi’nin külliyesinde günümüzde farklı amaçlarla kullanılan birçok yapı bulunmak-
tadır. Arasta çarşısı, III. Murat zamanında Selimiye’ye gelir sağlaması amacıyla yaptırılmıştır. Mimar 
Davut Ağa tarafından yapılmıştır.
       Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi, 2011 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından Dünya 
Miras Listesi’ne dâhil edilmiştir.

Bunu biliyor musunuz? 

Edirne’de bulunan Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli, Muradiye, 
Dar’ül - Hadis, Yıldırım camileri ‘’Selâtin Camileri’’ olarak bilinir.
Selâtin Cami: Bizzat padişahlar tarafından yaptırılan ve tüm     
masra�arını padişahların karşıladığı camilere verilen isimdir.

Görsel 123 

98

Okuma Parçası

 Mimar Sinan, bir eseri yaparken mutlaka 
çevresinde dolaşır ve halkın eser hakkındaki konuşma-
larını dinleyerek bunlardan dersler çıkarırdı. Selimiye 
Camisi inşa edilirken bir gün Sinan, oyun oynayan çocuk-
ların konuştuklarına tanık olur. Çocuklardan biri “Yıllardır 
bir cami yapıyorlar ama yaptıkları caminin minaresi eğik.” 
der. Bunu duyan Sinan, çocuğun yanına giderek hangi 
minarenin eğik olduğunu sorar. Çocuk “Görmüyor 
musunuz? Sağdaki.” der. Bunun üzerine Sinan, usta ve 
kalfalara işi bıraktırarak yamuk olan minareye halat 
bağlatıp çektirmeye başlar. Usta ve kalfalar, kızgın bir 
şekilde Sinan’a “Sinan Efendi, minarenin eğik olmadığını 
sen de biliyorsun. Neden küçük bir çocuğun aklına uyup 
bizi işimizden alıkoyarsın?” derler. Usta ve kalfalar, uzun 
süre halatlarla minareyi çekseler de çocuk bir türlü ikna 
olmaz. Uzun uğraşlardan sonra çocuk ikna olarak “Ha! 
Şimdi oldu.”  der. Sinan usta ve kalfalarını toplayarak 
“Ben, minarenin yamuk olmadığını biliyordum ancak 
çocuk da olsa bu söylenti kulaktan kulağa yayılır ve 
camimiz ‘Yamuk Minareli Cami’ olarak anılabilirdi. Oysa 
şimdi onun da gönlünü almış ve böyle bir söylentiyi 
ortadan kaldırmış olduk.” der. 

MİMAR SİNAN VE EĞİK MİNARE

Bu okuma parçasından çıkardığınız sonuçlar nelerdir? Söyleyiniz.
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Edirne Büyük Sinagogu
 Edirne Büyük Sinagog’u, Edirne'de bulu-
nan ve Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 
üçüncü büyük sinagogu olan ibadethanedir. 
1905 yılında Edirne Kaleiçi’nde  çıkan büyük 
yangından sonra bölgedeki küçük sinagogların 
yanması üzerine Yahudi cemaati ve Padişah    
II.Abdülhamit’in maddi, manevi katkılarıyla 
yaptırılmıştır. 
      Bu sinagog, Viyana Sinagogu örnek alınarak 
Fransız Mimar France Depre tarafından yapılmış, 
1907 yılında da ibadete açılmıştır.  
      Bu sinagogun en büyük özelliği mükemmel 
akustiğidir. Tavan bezemelerinde; balkonda çiçek 
moti�erine, gökyüzünü betimleyen yıldız          
�gürlerine ve Musevi inancına ait �gürlere yer 

verilmiştir.

Ergene Köprüsü
         Türkiye'nin ve Edirne'nin en önemli kültür 
miraslarından biridir. Uzunköprü adıyla anılır          
II. Murad döneminde 1427 yılında yapımına 
başlanan köprü, on altı yılda bitirilmiş ve 1443 
yılında hizmete girmiştir. Mimarı Muslihittin 
Ağa’dır.
        Dünyanın en uzun taş köprüsüdür. Bu köprü,  
UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer almaktadır. 

Daha önce Cisr-i Ergene olarak anılan köprü aynı zamanda ilçeye adını vermiştir. 

Meriç Köprüsü
 Meriç Köprüsü, 1847 yılında Sultan Abdülme-
cid tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden  Mecidiye Köprüsü 
adıyla anılmaktadır. Köprü, 263 metre olup genişliği  
7 metredir. 12 kemer üzerine inşa edilmiştir. 
Köprünün ortasında yer alan Tarih Köşkü        
(Seyir Köşkü) padişahların güneşin batışını 
seyrettikleri yer olarak bilinmektedir. Meriç 

Köprüsü,  Edirne il sınırları içerisinde Meriç Nehri üzerindeki tek tarihi köprüdür.  

 

Köprüler
Gazimihal Köprüsü, Fatih (Bönce) Köprüsü, Saraçhane (Şahabettin Paşa

Sultan Mustafa) Köprüsü, Saray Köprüsü (Kanuni Köprüsü), Tunca Köprüsü, Meriç  (Mecidiye) 
Köprüsü, Ergene Köprüsü, Yeni İmaret Köprüsü, Yıldırım Köprüsü. 

Görsel 124 

Görsel 125 

Görsel 126 

100

Etkinlik 

     “Karaağaç’tan çıktım, Mimar Sinan’ın Selimiye Camisi’nde  ters laleyi gördüm.
     Üç Şerefeli Cami’nin minarelerini inceledim. 
                   II.Bayezıd Külliyesi  Sağlık Müzesi’nde  ney dinleyerek huzur buldum ve
                   kendimi Gazimihal Camisi’nde buldum.”

1. Aykız, Karaağaç’ tan çıkıp Selimiye Camisi’ne gitmek için hangi köprüleri ve nehirleri geçmiştir?
2. Aykız, Selimiye Camisi’nden  çıkıp Adalet Kasrı’na gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?
3. Aykız , Eski Cami’den Darüşşifa Sağlık  Müzesi’ne gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?
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Selimiye Camisi
 

 Mimar Sinan‘ın 80 yaşından sonra 
yaptığı ve “ustalık eserim“ diye nitelediği 
yapıt olan Selimiye Camisi, Osmanlı-Türk 
mimarlık tarihinin olduğu kadar, dünya 
mimarlık tarihinin de başyapıtları arasın-
da gösterilmektedir. Edirne’nin ve aynı 
zamanda Osmanlı Dönemi’nin simgesi olan 
cami; 1569-1575 yılları arasında II. Selim’in 
emriyle yaptırılmıştır. Çok uzaklardan dört 
minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu 

yerin   seçimiyle Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösterir. Kesme taştan 
yapılan cami, iç bölümüyle 1620 metrekare, tümüyle ise toplam 2475 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 
Selimiye Camisi, yerden yüksekliği 43,28 metre olan 31,30 metre çapındaki kubbesiyle ilgi çeker.      
        Kubbe 8 büyük paye üzerine oturur. Caminin 3,80 cm çapında, 70,89 m yüksekliğindeki üçer  
şerefeli dört zarif minaresi vardır. Giriş yönündeki her şerefeye ayrı ayrı yollardan, diğer ikisine ise tek 
yolla çıkılmaktadır.
       Cami, mimari özelliklerinin yanında taş, mermer, çini, ahşap ve sedef işçiliği özellikleriyle de son 
derece dikkat çekmektedir. Mihrap ve minberi mermer işçiliğinin başyapıtlarındandır. Ortasındaki 12 
mermer sütuna oturan müezzin mah�li bulunur. Yapının çini süslemelerinin, Osmanlı ve dünya 
sanatında ayrı bir yeri vardır. 16. yy. çiniciliğinin en güzel örnekleri olan bu çiniler İznik’te yapılmıştır. 
        Selimiye Camisi’nin külliyesinde günümüzde farklı amaçlarla kullanılan birçok yapı bulunmak-
tadır. Arasta çarşısı, III. Murat zamanında Selimiye’ye gelir sağlaması amacıyla yaptırılmıştır. Mimar 
Davut Ağa tarafından yapılmıştır.
       Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi, 2011 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından Dünya 
Miras Listesi’ne dâhil edilmiştir.

Bunu biliyor musunuz? 

Edirne’de bulunan Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli, Muradiye, 
Dar’ül - Hadis, Yıldırım camileri ‘’Selâtin Camileri’’ olarak bilinir.
Selâtin Cami: Bizzat padişahlar tarafından yaptırılan ve tüm     
masra�arını padişahların karşıladığı camilere verilen isimdir.

Görsel 123 

98

Okuma Parçası

 Mimar Sinan, bir eseri yaparken mutlaka 
çevresinde dolaşır ve halkın eser hakkındaki konuşma-
larını dinleyerek bunlardan dersler çıkarırdı. Selimiye 
Camisi inşa edilirken bir gün Sinan, oyun oynayan çocuk-
ların konuştuklarına tanık olur. Çocuklardan biri “Yıllardır 
bir cami yapıyorlar ama yaptıkları caminin minaresi eğik.” 
der. Bunu duyan Sinan, çocuğun yanına giderek hangi 
minarenin eğik olduğunu sorar. Çocuk “Görmüyor 
musunuz? Sağdaki.” der. Bunun üzerine Sinan, usta ve 
kalfalara işi bıraktırarak yamuk olan minareye halat 
bağlatıp çektirmeye başlar. Usta ve kalfalar, kızgın bir 
şekilde Sinan’a “Sinan Efendi, minarenin eğik olmadığını 
sen de biliyorsun. Neden küçük bir çocuğun aklına uyup 
bizi işimizden alıkoyarsın?” derler. Usta ve kalfalar, uzun 
süre halatlarla minareyi çekseler de çocuk bir türlü ikna 
olmaz. Uzun uğraşlardan sonra çocuk ikna olarak “Ha! 
Şimdi oldu.”  der. Sinan usta ve kalfalarını toplayarak 
“Ben, minarenin yamuk olmadığını biliyordum ancak 
çocuk da olsa bu söylenti kulaktan kulağa yayılır ve 
camimiz ‘Yamuk Minareli Cami’ olarak anılabilirdi. Oysa 
şimdi onun da gönlünü almış ve böyle bir söylentiyi 
ortadan kaldırmış olduk.” der. 
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Davut Ağa tarafından yapılmıştır.
       Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi, 2011 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından Dünya 
Miras Listesi’ne dâhil edilmiştir.

Bunu biliyor musunuz? 

Edirne’de bulunan Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli, Muradiye, 
Dar’ül - Hadis, Yıldırım camileri ‘’Selâtin Camileri’’ olarak bilinir.
Selâtin Cami: Bizzat padişahlar tarafından yaptırılan ve tüm     
masra�arını padişahların karşıladığı camilere verilen isimdir.

Görsel 123 
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Okuma Parçası

 Mimar Sinan, bir eseri yaparken mutlaka 
çevresinde dolaşır ve halkın eser hakkındaki konuşma-
larını dinleyerek bunlardan dersler çıkarırdı. Selimiye 
Camisi inşa edilirken bir gün Sinan, oyun oynayan çocuk-
ların konuştuklarına tanık olur. Çocuklardan biri “Yıllardır 
bir cami yapıyorlar ama yaptıkları caminin minaresi eğik.” 
der. Bunu duyan Sinan, çocuğun yanına giderek hangi 
minarenin eğik olduğunu sorar. Çocuk “Görmüyor 
musunuz? Sağdaki.” der. Bunun üzerine Sinan, usta ve 
kalfalara işi bıraktırarak yamuk olan minareye halat 
bağlatıp çektirmeye başlar. Usta ve kalfalar, kızgın bir 
şekilde Sinan’a “Sinan Efendi, minarenin eğik olmadığını 
sen de biliyorsun. Neden küçük bir çocuğun aklına uyup 
bizi işimizden alıkoyarsın?” derler. Usta ve kalfalar, uzun 
süre halatlarla minareyi çekseler de çocuk bir türlü ikna 
olmaz. Uzun uğraşlardan sonra çocuk ikna olarak “Ha! 
Şimdi oldu.”  der. Sinan usta ve kalfalarını toplayarak 
“Ben, minarenin yamuk olmadığını biliyordum ancak 
çocuk da olsa bu söylenti kulaktan kulağa yayılır ve 
camimiz ‘Yamuk Minareli Cami’ olarak anılabilirdi. Oysa 
şimdi onun da gönlünü almış ve böyle bir söylentiyi 
ortadan kaldırmış olduk.” der. 

MİMAR SİNAN VE EĞİK MİNARE
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Edirne Büyük Sinagogu
 Edirne Büyük Sinagog’u, Edirne'de bulu-
nan ve Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 
üçüncü büyük sinagogu olan ibadethanedir. 
1905 yılında Edirne Kaleiçi’nde  çıkan büyük 
yangından sonra bölgedeki küçük sinagogların 
yanması üzerine Yahudi cemaati ve Padişah    
II.Abdülhamit’in maddi, manevi katkılarıyla 
yaptırılmıştır. 
      Bu sinagog, Viyana Sinagogu örnek alınarak 
Fransız Mimar France Depre tarafından yapılmış, 
1907 yılında da ibadete açılmıştır.  
      Bu sinagogun en büyük özelliği mükemmel 
akustiğidir. Tavan bezemelerinde; balkonda çiçek 
moti�erine, gökyüzünü betimleyen yıldız          
�gürlerine ve Musevi inancına ait �gürlere yer 

verilmiştir.

Ergene Köprüsü
         Türkiye'nin ve Edirne'nin en önemli kültür 
miraslarından biridir. Uzunköprü adıyla anılır          
II. Murad döneminde 1427 yılında yapımına 
başlanan köprü, on altı yılda bitirilmiş ve 1443 
yılında hizmete girmiştir. Mimarı Muslihittin 
Ağa’dır.
        Dünyanın en uzun taş köprüsüdür. Bu köprü,  
UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer almaktadır. 

Daha önce Cisr-i Ergene olarak anılan köprü aynı zamanda ilçeye adını vermiştir. 

Meriç Köprüsü
 Meriç Köprüsü, 1847 yılında Sultan Abdülme-
cid tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden  Mecidiye Köprüsü 
adıyla anılmaktadır. Köprü, 263 metre olup genişliği  
7 metredir. 12 kemer üzerine inşa edilmiştir. 
Köprünün ortasında yer alan Tarih Köşkü        
(Seyir Köşkü) padişahların güneşin batışını 
seyrettikleri yer olarak bilinmektedir. Meriç 

Köprüsü,  Edirne il sınırları içerisinde Meriç Nehri üzerindeki tek tarihi köprüdür.  

 

Köprüler
Gazimihal Köprüsü, Fatih (Bönce) Köprüsü, Saraçhane (Şahabettin Paşa

Sultan Mustafa) Köprüsü, Saray Köprüsü (Kanuni Köprüsü), Tunca Köprüsü, Meriç  (Mecidiye) 
Köprüsü, Ergene Köprüsü, Yeni İmaret Köprüsü, Yıldırım Köprüsü. 

Görsel 124 

Görsel 125 

Görsel 126 

100

Etkinlik 

     “Karaağaç’tan çıktım, Mimar Sinan’ın Selimiye Camisi’nde  ters laleyi gördüm.
     Üç Şerefeli Cami’nin minarelerini inceledim. 
                   II.Bayezıd Külliyesi  Sağlık Müzesi’nde  ney dinleyerek huzur buldum ve
                   kendimi Gazimihal Camisi’nde buldum.”

1. Aykız, Karaağaç’ tan çıkıp Selimiye Camisi’ne gitmek için hangi köprüleri ve nehirleri geçmiştir?
2. Aykız, Selimiye Camisi’nden  çıkıp Adalet Kasrı’na gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?
3. Aykız , Eski Cami’den Darüşşifa Sağlık  Müzesi’ne gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?

Karaağaç
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Edirne Büyük Sinagogu
 Edirne Büyük Sinagog’u, Edirne'de bulu-
nan ve Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 
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moti�erine, gökyüzünü betimleyen yıldız          
�gürlerine ve Musevi inancına ait �gürlere yer 

verilmiştir.

Ergene Köprüsü
         Türkiye'nin ve Edirne'nin en önemli kültür 
miraslarından biridir. Uzunköprü adıyla anılır          
II. Murad döneminde 1427 yılında yapımına 
başlanan köprü, on altı yılda bitirilmiş ve 1443 
yılında hizmete girmiştir. Mimarı Muslihittin 
Ağa’dır.
        Dünyanın en uzun taş köprüsüdür. Bu köprü,  
UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer almaktadır. 

Daha önce Cisr-i Ergene olarak anılan köprü aynı zamanda ilçeye adını vermiştir. 

Meriç Köprüsü
 Meriç Köprüsü, 1847 yılında Sultan Abdülme-
cid tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden  Mecidiye Köprüsü 
adıyla anılmaktadır. Köprü, 263 metre olup genişliği  
7 metredir. 12 kemer üzerine inşa edilmiştir. 
Köprünün ortasında yer alan Tarih Köşkü        
(Seyir Köşkü) padişahların güneşin batışını 
seyrettikleri yer olarak bilinmektedir. Meriç 

Köprüsü,  Edirne il sınırları içerisinde Meriç Nehri üzerindeki tek tarihi köprüdür.  

 

Köprüler
Gazimihal Köprüsü, Fatih (Bönce) Köprüsü, Saraçhane (Şahabettin Paşa

Sultan Mustafa) Köprüsü, Saray Köprüsü (Kanuni Köprüsü), Tunca Köprüsü, Meriç  (Mecidiye) 
Köprüsü, Ergene Köprüsü, Yeni İmaret Köprüsü, Yıldırım Köprüsü. 

Görsel 124 

Görsel 125 

Görsel 126 

100

Etkinlik 

     “Karaağaç’tan çıktım, Mimar Sinan’ın Selimiye Camisi’nde  ters laleyi gördüm.
     Üç Şerefeli Cami’nin minarelerini inceledim. 
                   II.Bayezıd Külliyesi  Sağlık Müzesi’nde  ney dinleyerek huzur buldum ve
                   kendimi Gazimihal Camisi’nde buldum.”

1. Aykız, Karaağaç’ tan çıkıp Selimiye Camisi’ne gitmek için hangi köprüleri ve nehirleri geçmiştir?
2. Aykız, Selimiye Camisi’nden  çıkıp Adalet Kasrı’na gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?
3. Aykız , Eski Cami’den Darüşşifa Sağlık  Müzesi’ne gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?

Karaağaç
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Edirne Büyük Sinagogu
 Edirne Büyük Sinagog’u, Edirne'de bulu-
nan ve Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 
üçüncü büyük sinagogu olan ibadethanedir. 
1905 yılında Edirne Kaleiçi’nde  çıkan büyük 
yangından sonra bölgedeki küçük sinagogların 
yanması üzerine Yahudi cemaati ve Padişah    
II.Abdülhamit’in maddi, manevi katkılarıyla 
yaptırılmıştır. 
      Bu sinagog, Viyana Sinagogu örnek alınarak 
Fransız Mimar France Depre tarafından yapılmış, 
1907 yılında da ibadete açılmıştır.  
      Bu sinagogun en büyük özelliği mükemmel 
akustiğidir. Tavan bezemelerinde; balkonda çiçek 
moti�erine, gökyüzünü betimleyen yıldız          
�gürlerine ve Musevi inancına ait �gürlere yer 

verilmiştir.

Ergene Köprüsü
         Türkiye'nin ve Edirne'nin en önemli kültür 
miraslarından biridir. Uzunköprü adıyla anılır          
II. Murad döneminde 1427 yılında yapımına 
başlanan köprü, on altı yılda bitirilmiş ve 1443 
yılında hizmete girmiştir. Mimarı Muslihittin 
Ağa’dır.
        Dünyanın en uzun taş köprüsüdür. Bu köprü,  
UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer almaktadır. 

Daha önce Cisr-i Ergene olarak anılan köprü aynı zamanda ilçeye adını vermiştir. 

Meriç Köprüsü
 Meriç Köprüsü, 1847 yılında Sultan Abdülme-
cid tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden  Mecidiye Köprüsü 
adıyla anılmaktadır. Köprü, 263 metre olup genişliği  
7 metredir. 12 kemer üzerine inşa edilmiştir. 
Köprünün ortasında yer alan Tarih Köşkü        
(Seyir Köşkü) padişahların güneşin batışını 
seyrettikleri yer olarak bilinmektedir. Meriç 

Köprüsü,  Edirne il sınırları içerisinde Meriç Nehri üzerindeki tek tarihi köprüdür.  

 

Köprüler
Gazimihal Köprüsü, Fatih (Bönce) Köprüsü, Saraçhane (Şahabettin Paşa

Sultan Mustafa) Köprüsü, Saray Köprüsü (Kanuni Köprüsü), Tunca Köprüsü, Meriç  (Mecidiye) 
Köprüsü, Ergene Köprüsü, Yeni İmaret Köprüsü, Yıldırım Köprüsü. 

Görsel 124 

Görsel 125 

Görsel 126 

100

Etkinlik 

     “Karaağaç’tan çıktım, Mimar Sinan’ın Selimiye Camisi’nde  ters laleyi gördüm.
     Üç Şerefeli Cami’nin minarelerini inceledim. 
                   II.Bayezıd Külliyesi  Sağlık Müzesi’nde  ney dinleyerek huzur buldum ve
                   kendimi Gazimihal Camisi’nde buldum.”

1. Aykız, Karaağaç’ tan çıkıp Selimiye Camisi’ne gitmek için hangi köprüleri ve nehirleri geçmiştir?
2. Aykız, Selimiye Camisi’nden  çıkıp Adalet Kasrı’na gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?
3. Aykız , Eski Cami’den Darüşşifa Sağlık  Müzesi’ne gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?
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Edirne Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi
         Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci başkenti durumundaki Edirne'yi, bir darrüşifaya kavuşturmak 
amacıyla temeli 1484 yılında atılan ve 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek 1488 yılında hizmete açılan 
bu külliyenin kurucusu II. Bayezid'tir.
            Külliyenin önemli bir bölümünü oluşturan tıp medresesi, medrese ve şifahane bölümlerinden 
oluşmaktadır. Medrese, öğrencilerin eğitim gördükleri yerdir. Burada on sekiz öğrenci odası, bir 
dershane ve bunların açıldığı bir orta avlu vardır. Şifahane bölümüne iki avludan geçilerek girilir.          
Şifahanenin ana mekânı ise hastanesinin yataklı bölümüdür. Bu bölüm altı yatak odası ile bir musiki 
sahnesinden oluşmaktadır.
Musikiyle Tedavi
 Bu bölümün akustiği oldukça hassastır. On kişiden oluşan musiki topluluğunun haftada üç 
gün verdiği musiki konserleri yankılanmadan binanın her tarafından rahatlıkla dinlenebilir.
 Musikiyle hasta tedavisi bu hastanenin özellikleri arasındadır. Tedavide musikinin yanı sıra su 
sesi ve güzel kokudan da yararlanılmaktaydı. Şadırvandan fışkıran suların çıkardığı ses, tedavinin 
önemli bir kısmını oluşturmakta hastayı huzura kavuşturmaktaydı. Bu şifahanede tedavi parasızdı ve 
haftada iki gün şehirdeki hastalara parasız ilaç dağıtılırdı.

Müzeler 
1.  Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi  5. Selimiye Vakıf Müzesi
2.  Türk İslam Eserleri Müzesi     6. Milli Mücadele ve Lozan Müzesi
3.  Edirne Kent Müzesi      7. Özel Osman İnci Müzesi
4.  İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi  8. Sultan İkinci Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesi

Edirne; camileri ve diğer dini yapıları, köprüleri, eski pazar yerleri ve kervansarayları ile adeta 
bir açık hava müzesidir.
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Tarihi Yapılar
Edirne Adalet Kasrı, Rüstempaşa Kervansarayı, Ekmekçizâde Ahmetpaşa Kervansarayı 
(Ayşekadın Hanı) Deveci Han, Hafızağa Konağı, Enez Kalesi, Makedonya Saat Kulesi ve 
Edirne tarihi evleri bu tarihi yapılar arasındadır.

Şehitlikler ve Anıtlar
Şükrüpaşa Anıtı, Lozan Anıtı, Balkan Şehitliği, Kapıkule Şehitliği, Jandarma Şehitliği.  

Görsel 132 

Görsel 133 
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Edirne Büyük Sinagogu
 Edirne Büyük Sinagog’u, Edirne'de bulu-
nan ve Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 
üçüncü büyük sinagogu olan ibadethanedir. 
1905 yılında Edirne Kaleiçi’nde  çıkan büyük 
yangından sonra bölgedeki küçük sinagogların 
yanması üzerine Yahudi cemaati ve Padişah    
II.Abdülhamit’in maddi, manevi katkılarıyla 
yaptırılmıştır. 
      Bu sinagog, Viyana Sinagogu örnek alınarak 
Fransız Mimar France Depre tarafından yapılmış, 
1907 yılında da ibadete açılmıştır.  
      Bu sinagogun en büyük özelliği mükemmel 
akustiğidir. Tavan bezemelerinde; balkonda çiçek 
moti�erine, gökyüzünü betimleyen yıldız          
�gürlerine ve Musevi inancına ait �gürlere yer 

verilmiştir.

Ergene Köprüsü
         Türkiye'nin ve Edirne'nin en önemli kültür 
miraslarından biridir. Uzunköprü adıyla anılır          
II. Murad döneminde 1427 yılında yapımına 
başlanan köprü, on altı yılda bitirilmiş ve 1443 
yılında hizmete girmiştir. Mimarı Muslihittin 
Ağa’dır.
        Dünyanın en uzun taş köprüsüdür. Bu köprü,  
UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer almaktadır. 

Daha önce Cisr-i Ergene olarak anılan köprü aynı zamanda ilçeye adını vermiştir. 

Meriç Köprüsü
 Meriç Köprüsü, 1847 yılında Sultan Abdülme-
cid tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden  Mecidiye Köprüsü 
adıyla anılmaktadır. Köprü, 263 metre olup genişliği  
7 metredir. 12 kemer üzerine inşa edilmiştir. 
Köprünün ortasında yer alan Tarih Köşkü        
(Seyir Köşkü) padişahların güneşin batışını 
seyrettikleri yer olarak bilinmektedir. Meriç 

Köprüsü,  Edirne il sınırları içerisinde Meriç Nehri üzerindeki tek tarihi köprüdür.  

 

Köprüler
Gazimihal Köprüsü, Fatih (Bönce) Köprüsü, Saraçhane (Şahabettin Paşa

Sultan Mustafa) Köprüsü, Saray Köprüsü (Kanuni Köprüsü), Tunca Köprüsü, Meriç  (Mecidiye) 
Köprüsü, Ergene Köprüsü, Yeni İmaret Köprüsü, Yıldırım Köprüsü. 

Görsel 124 

Görsel 125 

Görsel 126 

100

Etkinlik 

     “Karaağaç’tan çıktım, Mimar Sinan’ın Selimiye Camisi’nde  ters laleyi gördüm.
     Üç Şerefeli Cami’nin minarelerini inceledim. 
                   II.Bayezıd Külliyesi  Sağlık Müzesi’nde  ney dinleyerek huzur buldum ve
                   kendimi Gazimihal Camisi’nde buldum.”

1. Aykız, Karaağaç’ tan çıkıp Selimiye Camisi’ne gitmek için hangi köprüleri ve nehirleri geçmiştir?
2. Aykız, Selimiye Camisi’nden  çıkıp Adalet Kasrı’na gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?
3. Aykız , Eski Cami’den Darüşşifa Sağlık  Müzesi’ne gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?

Karaağaç
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 Edirne Büyük Sinagog’u, Edirne'de bulu-
nan ve Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 
üçüncü büyük sinagogu olan ibadethanedir. 
1905 yılında Edirne Kaleiçi’nde  çıkan büyük 
yangından sonra bölgedeki küçük sinagogların 
yanması üzerine Yahudi cemaati ve Padişah    
II.Abdülhamit’in maddi, manevi katkılarıyla 
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      Bu sinagogun en büyük özelliği mükemmel 
akustiğidir. Tavan bezemelerinde; balkonda çiçek 
moti�erine, gökyüzünü betimleyen yıldız          
�gürlerine ve Musevi inancına ait �gürlere yer 

verilmiştir.

Ergene Köprüsü
         Türkiye'nin ve Edirne'nin en önemli kültür 
miraslarından biridir. Uzunköprü adıyla anılır          
II. Murad döneminde 1427 yılında yapımına 
başlanan köprü, on altı yılda bitirilmiş ve 1443 
yılında hizmete girmiştir. Mimarı Muslihittin 
Ağa’dır.
        Dünyanın en uzun taş köprüsüdür. Bu köprü,  
UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer almaktadır. 

Daha önce Cisr-i Ergene olarak anılan köprü aynı zamanda ilçeye adını vermiştir. 

Meriç Köprüsü
 Meriç Köprüsü, 1847 yılında Sultan Abdülme-
cid tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden  Mecidiye Köprüsü 
adıyla anılmaktadır. Köprü, 263 metre olup genişliği  
7 metredir. 12 kemer üzerine inşa edilmiştir. 
Köprünün ortasında yer alan Tarih Köşkü        
(Seyir Köşkü) padişahların güneşin batışını 
seyrettikleri yer olarak bilinmektedir. Meriç 

Köprüsü,  Edirne il sınırları içerisinde Meriç Nehri üzerindeki tek tarihi köprüdür.  

 

Köprüler
Gazimihal Köprüsü, Fatih (Bönce) Köprüsü, Saraçhane (Şahabettin Paşa

Sultan Mustafa) Köprüsü, Saray Köprüsü (Kanuni Köprüsü), Tunca Köprüsü, Meriç  (Mecidiye) 
Köprüsü, Ergene Köprüsü, Yeni İmaret Köprüsü, Yıldırım Köprüsü. 
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Etkinlik 

     “Karaağaç’tan çıktım, Mimar Sinan’ın Selimiye Camisi’nde  ters laleyi gördüm.
     Üç Şerefeli Cami’nin minarelerini inceledim. 
                   II.Bayezıd Külliyesi  Sağlık Müzesi’nde  ney dinleyerek huzur buldum ve
                   kendimi Gazimihal Camisi’nde buldum.”

1. Aykız, Karaağaç’ tan çıkıp Selimiye Camisi’ne gitmek için hangi köprüleri ve nehirleri geçmiştir?
2. Aykız, Selimiye Camisi’nden  çıkıp Adalet Kasrı’na gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?
3. Aykız , Eski Cami’den Darüşşifa Sağlık  Müzesi’ne gitmek için hangi nehirleri geçmiştir?
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Edirne Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi
         Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci başkenti durumundaki Edirne'yi, bir darrüşifaya kavuşturmak 
amacıyla temeli 1484 yılında atılan ve 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek 1488 yılında hizmete açılan 
bu külliyenin kurucusu II. Bayezid'tir.
            Külliyenin önemli bir bölümünü oluşturan tıp medresesi, medrese ve şifahane bölümlerinden 
oluşmaktadır. Medrese, öğrencilerin eğitim gördükleri yerdir. Burada on sekiz öğrenci odası, bir 
dershane ve bunların açıldığı bir orta avlu vardır. Şifahane bölümüne iki avludan geçilerek girilir.          
Şifahanenin ana mekânı ise hastanesinin yataklı bölümüdür. Bu bölüm altı yatak odası ile bir musiki 
sahnesinden oluşmaktadır.
Musikiyle Tedavi
 Bu bölümün akustiği oldukça hassastır. On kişiden oluşan musiki topluluğunun haftada üç 
gün verdiği musiki konserleri yankılanmadan binanın her tarafından rahatlıkla dinlenebilir.
 Musikiyle hasta tedavisi bu hastanenin özellikleri arasındadır. Tedavide musikinin yanı sıra su 
sesi ve güzel kokudan da yararlanılmaktaydı. Şadırvandan fışkıran suların çıkardığı ses, tedavinin 
önemli bir kısmını oluşturmakta hastayı huzura kavuşturmaktaydı. Bu şifahanede tedavi parasızdı ve 
haftada iki gün şehirdeki hastalara parasız ilaç dağıtılırdı.

Müzeler 
1.  Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi  5. Selimiye Vakıf Müzesi
2.  Türk İslam Eserleri Müzesi     6. Milli Mücadele ve Lozan Müzesi
3.  Edirne Kent Müzesi      7. Özel Osman İnci Müzesi
4.  İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi  8. Sultan İkinci Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesi

Edirne; camileri ve diğer dini yapıları, köprüleri, eski pazar yerleri ve kervansarayları ile adeta 
bir açık hava müzesidir.

Görsel 128 

G
ör

se
l 1

30
 

G
ör

se
l 1

31
 

Görsel 129 

102

Tarihi Yapılar
Edirne Adalet Kasrı, Rüstempaşa Kervansarayı, Ekmekçizâde Ahmetpaşa Kervansarayı 
(Ayşekadın Hanı) Deveci Han, Hafızağa Konağı, Enez Kalesi, Makedonya Saat Kulesi ve 
Edirne tarihi evleri bu tarihi yapılar arasındadır.

Şehitlikler ve Anıtlar
Şükrüpaşa Anıtı, Lozan Anıtı, Balkan Şehitliği, Kapıkule Şehitliği, Jandarma Şehitliği.  

Görsel 132 

Görsel 133 
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Edirne Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi
         Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci başkenti durumundaki Edirne'yi, bir darrüşifaya kavuşturmak 
amacıyla temeli 1484 yılında atılan ve 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek 1488 yılında hizmete açılan 
bu külliyenin kurucusu II. Bayezid'tir.
            Külliyenin önemli bir bölümünü oluşturan tıp medresesi, medrese ve şifahane bölümlerinden 
oluşmaktadır. Medrese, öğrencilerin eğitim gördükleri yerdir. Burada on sekiz öğrenci odası, bir 
dershane ve bunların açıldığı bir orta avlu vardır. Şifahane bölümüne iki avludan geçilerek girilir.          
Şifahanenin ana mekânı ise hastanesinin yataklı bölümüdür. Bu bölüm altı yatak odası ile bir musiki 
sahnesinden oluşmaktadır.
Musikiyle Tedavi
 Bu bölümün akustiği oldukça hassastır. On kişiden oluşan musiki topluluğunun haftada üç 
gün verdiği musiki konserleri yankılanmadan binanın her tarafından rahatlıkla dinlenebilir.
 Musikiyle hasta tedavisi bu hastanenin özellikleri arasındadır. Tedavide musikinin yanı sıra su 
sesi ve güzel kokudan da yararlanılmaktaydı. Şadırvandan fışkıran suların çıkardığı ses, tedavinin 
önemli bir kısmını oluşturmakta hastayı huzura kavuşturmaktaydı. Bu şifahanede tedavi parasızdı ve 
haftada iki gün şehirdeki hastalara parasız ilaç dağıtılırdı.

Müzeler 
1.  Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi  5. Selimiye Vakıf Müzesi
2.  Türk İslam Eserleri Müzesi     6. Milli Mücadele ve Lozan Müzesi
3.  Edirne Kent Müzesi      7. Özel Osman İnci Müzesi
4.  İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi  8. Sultan İkinci Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesi

Edirne; camileri ve diğer dini yapıları, köprüleri, eski pazar yerleri ve kervansarayları ile adeta 
bir açık hava müzesidir.
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Tarihi Yapılar
Edirne Adalet Kasrı, Rüstempaşa Kervansarayı, Ekmekçizâde Ahmetpaşa Kervansarayı 
(Ayşekadın Hanı) Deveci Han, Hafızağa Konağı, Enez Kalesi, Makedonya Saat Kulesi ve 
Edirne tarihi evleri bu tarihi yapılar arasındadır.

Şehitlikler ve Anıtlar
Şükrüpaşa Anıtı, Lozan Anıtı, Balkan Şehitliği, Kapıkule Şehitliği, Jandarma Şehitliği.  
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Edirne Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi
         Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci başkenti durumundaki Edirne'yi, bir darrüşifaya kavuşturmak 
amacıyla temeli 1484 yılında atılan ve 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek 1488 yılında hizmete açılan 
bu külliyenin kurucusu II. Bayezid'tir.
            Külliyenin önemli bir bölümünü oluşturan tıp medresesi, medrese ve şifahane bölümlerinden 
oluşmaktadır. Medrese, öğrencilerin eğitim gördükleri yerdir. Burada on sekiz öğrenci odası, bir 
dershane ve bunların açıldığı bir orta avlu vardır. Şifahane bölümüne iki avludan geçilerek girilir.          
Şifahanenin ana mekânı ise hastanesinin yataklı bölümüdür. Bu bölüm altı yatak odası ile bir musiki 
sahnesinden oluşmaktadır.
Musikiyle Tedavi
 Bu bölümün akustiği oldukça hassastır. On kişiden oluşan musiki topluluğunun haftada üç 
gün verdiği musiki konserleri yankılanmadan binanın her tarafından rahatlıkla dinlenebilir.
 Musikiyle hasta tedavisi bu hastanenin özellikleri arasındadır. Tedavide musikinin yanı sıra su 
sesi ve güzel kokudan da yararlanılmaktaydı. Şadırvandan fışkıran suların çıkardığı ses, tedavinin 
önemli bir kısmını oluşturmakta hastayı huzura kavuşturmaktaydı. Bu şifahanede tedavi parasızdı ve 
haftada iki gün şehirdeki hastalara parasız ilaç dağıtılırdı.

Müzeler 
1.  Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi  5. Selimiye Vakıf Müzesi
2.  Türk İslam Eserleri Müzesi     6. Milli Mücadele ve Lozan Müzesi
3.  Edirne Kent Müzesi      7. Özel Osman İnci Müzesi
4.  İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi  8. Sultan İkinci Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesi

Edirne; camileri ve diğer dini yapıları, köprüleri, eski pazar yerleri ve kervansarayları ile adeta 
bir açık hava müzesidir.
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Tarihi Yapılar
Edirne Adalet Kasrı, Rüstempaşa Kervansarayı, Ekmekçizâde Ahmetpaşa Kervansarayı 
(Ayşekadın Hanı) Deveci Han, Hafızağa Konağı, Enez Kalesi, Makedonya Saat Kulesi ve 
Edirne tarihi evleri bu tarihi yapılar arasındadır.

Şehitlikler ve Anıtlar
Şükrüpaşa Anıtı, Lozan Anıtı, Balkan Şehitliği, Kapıkule Şehitliği, Jandarma Şehitliği.  
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Görsel 133 
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Çarşılar
Alipaşa Çarşısı, Bedesten Çarşısı, Arasta Çarşısı.

Gala Gölü Milli Parkı 
Enez ilçesine yaklaşık 10 km mesafede bulunan Gala Gölü Milli Parkı, Edirne’nin eşsiz doğal 
güzelliklerinden biridir.

Plajlar
Keşan’da: Sazlıdere, Gökçetepe, Mecidiye, Erikli, Danişment ve Yayla plajları. 
Enez’de: Karaincirli, Vakıf, Gülçavuş, Sultaniçe ve Enez plajları.
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Bulmaca

                 Soruların cevaplarını uygun olan kutulara yerleştiriniz.

1.Uzunköprü’nün diğer adı.
2.Mimar Sinan’ın ustalık eserinin adı.
3.Farklı minare süslemeleri ile dikkat çeken caminin adı.
4.Cuma hutbesine imamın kılıç ile çıkma geleneği olan caminin adı.
5.Enez’e yakın tabiatı koruma alanı olan gölün adı.
6.Edirne’nin tarihi çarşılarından birinin adı.
7.Edirne’de su taşkınlarına göğüs geren Mecidiye Köprüsü’nün diğer adı.
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Çarşılar
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Gala Gölü Milli Parkı 
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                 Soruların cevaplarını uygun olan kutulara yerleştiriniz.
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6.Edirne’nin tarihi çarşılarından birinin adı.
7.Edirne’de su taşkınlarına göğüs geren Mecidiye Köprüsü’nün diğer adı.
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Bulmaca

                 Soruların cevaplarını uygun olan kutulara yerleştiriniz.

1.Uzunköprü’nün diğer adı.
2.Mimar Sinan’ın ustalık eserinin adı.
3.Farklı minare süslemeleri ile dikkat çeken caminin adı.
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            ‘’Sultanlar Şehri Şehirler Sultanı’’ olan Edirne’de, geçmişten günümüze bakıldığında birçok 
tanınmış kişi karşımıza çıkmaktadır. Bu konumuzda Edirne’de doğmuş olan ve başka şehirlerde 
doğup Edirne’ye hizmet etmiş veya Edirne sayesinde tanınmış kişiler hakkında bilgi edineceğiz.

Edirneli olan veya şehir ile özdeşleşmiş ünlülerden bildiklerinizi yazınız.  

Edirne’nin tarihinde ve kültüründe önemli rolü olan Edirne doğumlu veya Edirneli olmayıp 
şehre büyük katkı sağlamış olan ünlüleri tanıyacağım.

 Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 1893 ile 1896 yılları arasında 

 Edirne’de veterinerlik yapmıştır. 
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EDİRNE’NİN ÜNLÜLERİ

Bunu Biliyor musunuz? 

Neler  Öğreneceğim ?

106

Fatih Sultan Mehmet (1432–1481): Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 
tarihinde Edirne’de doğmuş, ilk eğitimini burada almıştır. Fatih’in çocukluk 
yılları, 11 yaşına kadar Edirne’de sarayda geçmiştir. Sultan Mehmet, 1442 yılın-
da henüz 12 yaşında iken Edirne’de tahta çıkmıştır. Ancak beliren tehlikeler 
karşısında tahtı babası II. Murat’a bırakmıştır. Sultan Mehmet 1444 ile1446 
yılları arasındaki süreyi de Edirne’de geçirmiştir. Onun 1450 yılının Aralık ayında 
yapılan ve üç ay süren Sitti Şah Sultan ile evliliği de Edirne’de gerçekleşmiştir. 
1451 yılında babasının ölümü üzerine bir kez daha Edirne’de tahta çıkan Fatih, 

İstanbul’un fethinin planlarını yeni sarayda yapmıştır. II. Mehmet 23 Mart 1453 Cuma günü İstanbul 
kuşatması için Edirne’den yola çıkmıştır. İstanbul’un fethini gerçekleştirdikten 17 gün sonra Edirne’ye 
gelen Fatih’in oğulları Bayezid ve Mustafa’nın 1457 yılındaki sünnet düğünleri de Edirne’de olmuştur. 
Bu düğün münasebeti ile gelen Mora, Sırp ve Rum elçilerini burada kabul etmiştir. Fatih’in bir diğer 
oğlu Cem Sultan da Edirne’de doğmuştur. Ayrıca Enez ilçemiz de Fatih tarafından Osmanlı toprakları-
na katılmıştır.

 Büyük bir padişah olmanın yanında şairlik vasfı da bulunan ve şiirlerinde ‘’Avni’’ mahlasını 
kullanan Fatih Sultan Mehmet’e ait bir beyit ve açıklaması şöyledir:

‘’Bizümle saltanat lâfın idermiş ol Karamâni
Hüdâ fursat virürse ger kara yire karam anı’’ 

O Karaman Beyi bizimle saltanat davasının sözünü edip duruyormuş.
 Eğer Allah fırsat verirse,(pek yakında varıp) onu kara toprağa karacağım. 
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Çarşılar
Alipaşa Çarşısı, Bedesten Çarşısı, Arasta Çarşısı.

Gala Gölü Milli Parkı 
Enez ilçesine yaklaşık 10 km mesafede bulunan Gala Gölü Milli Parkı, Edirne’nin eşsiz doğal 
güzelliklerinden biridir.

Plajlar
Keşan’da: Sazlıdere, Gökçetepe, Mecidiye, Erikli, Danişment ve Yayla plajları. 
Enez’de: Karaincirli, Vakıf, Gülçavuş, Sultaniçe ve Enez plajları.
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Bulmaca

                 Soruların cevaplarını uygun olan kutulara yerleştiriniz.

1.Uzunköprü’nün diğer adı.
2.Mimar Sinan’ın ustalık eserinin adı.
3.Farklı minare süslemeleri ile dikkat çeken caminin adı.
4.Cuma hutbesine imamın kılıç ile çıkma geleneği olan caminin adı.
5.Enez’e yakın tabiatı koruma alanı olan gölün adı.
6.Edirne’nin tarihi çarşılarından birinin adı.
7.Edirne’de su taşkınlarına göğüs geren Mecidiye Köprüsü’nün diğer adı.
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kuşatması için Edirne’den yola çıkmıştır. İstanbul’un fethini gerçekleştirdikten 17 gün sonra Edirne’ye 
gelen Fatih’in oğulları Bayezid ve Mustafa’nın 1457 yılındaki sünnet düğünleri de Edirne’de olmuştur. 
Bu düğün münasebeti ile gelen Mora, Sırp ve Rum elçilerini burada kabul etmiştir. Fatih’in bir diğer 
oğlu Cem Sultan da Edirne’de doğmuştur. Ayrıca Enez ilçemiz de Fatih tarafından Osmanlı toprakları-
na katılmıştır.

 Büyük bir padişah olmanın yanında şairlik vasfı da bulunan ve şiirlerinde ‘’Avni’’ mahlasını 
kullanan Fatih Sultan Mehmet’e ait bir beyit ve açıklaması şöyledir:

‘’Bizümle saltanat lâfın idermiş ol Karamâni
Hüdâ fursat virürse ger kara yire karam anı’’ 

O Karaman Beyi bizimle saltanat davasının sözünü edip duruyormuş.
 Eğer Allah fırsat verirse,(pek yakında varıp) onu kara toprağa karacağım. 
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            ‘’Sultanlar Şehri Şehirler Sultanı’’ olan Edirne’de, geçmişten günümüze bakıldığında birçok 
tanınmış kişi karşımıza çıkmaktadır. Bu konumuzda Edirne’de doğmuş olan ve başka şehirlerde 
doğup Edirne’ye hizmet etmiş veya Edirne sayesinde tanınmış kişiler hakkında bilgi edineceğiz.

Edirneli olan veya şehir ile özdeşleşmiş ünlülerden bildiklerinizi yazınız.  

Edirne’nin tarihinde ve kültüründe önemli rolü olan Edirne doğumlu veya Edirneli olmayıp 
şehre büyük katkı sağlamış olan ünlüleri tanıyacağım.

 Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 1893 ile 1896 yılları arasında 

 Edirne’de veterinerlik yapmıştır. 
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Fatih Sultan Mehmet (1432–1481): Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 
tarihinde Edirne’de doğmuş, ilk eğitimini burada almıştır. Fatih’in çocukluk 
yılları, 11 yaşına kadar Edirne’de sarayda geçmiştir. Sultan Mehmet, 1442 yılın-
da henüz 12 yaşında iken Edirne’de tahta çıkmıştır. Ancak beliren tehlikeler 
karşısında tahtı babası II. Murat’a bırakmıştır. Sultan Mehmet 1444 ile1446 
yılları arasındaki süreyi de Edirne’de geçirmiştir. Onun 1450 yılının Aralık ayında 
yapılan ve üç ay süren Sitti Şah Sultan ile evliliği de Edirne’de gerçekleşmiştir. 
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İstanbul’un fethinin planlarını yeni sarayda yapmıştır. II. Mehmet 23 Mart 1453 Cuma günü İstanbul 
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‘’Bizümle saltanat lâfın idermiş ol Karamâni
Hüdâ fursat virürse ger kara yire karam anı’’ 

O Karaman Beyi bizimle saltanat davasının sözünü edip duruyormuş.
 Eğer Allah fırsat verirse,(pek yakında varıp) onu kara toprağa karacağım. 
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Fatih Sultan Mehmet (1432–1481): Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 
tarihinde Edirne’de doğmuş, ilk eğitimini burada almıştır. Fatih’in çocukluk 
yılları, 11 yaşına kadar Edirne’de sarayda geçmiştir. Sultan Mehmet, 1442 yılın-
da henüz 12 yaşında iken Edirne’de tahta çıkmıştır. Ancak beliren tehlikeler 
karşısında tahtı babası II. Murat’a bırakmıştır. Sultan Mehmet 1444 ile1446 
yılları arasındaki süreyi de Edirne’de geçirmiştir. Onun 1450 yılının Aralık ayında 
yapılan ve üç ay süren Sitti Şah Sultan ile evliliği de Edirne’de gerçekleşmiştir. 
1451 yılında babasının ölümü üzerine bir kez daha Edirne’de tahta çıkan Fatih, 

İstanbul’un fethinin planlarını yeni sarayda yapmıştır. II. Mehmet 23 Mart 1453 Cuma günü İstanbul 
kuşatması için Edirne’den yola çıkmıştır. İstanbul’un fethini gerçekleştirdikten 17 gün sonra Edirne’ye 
gelen Fatih’in oğulları Bayezid ve Mustafa’nın 1457 yılındaki sünnet düğünleri de Edirne’de olmuştur. 
Bu düğün münasebeti ile gelen Mora, Sırp ve Rum elçilerini burada kabul etmiştir. Fatih’in bir diğer 
oğlu Cem Sultan da Edirne’de doğmuştur. Ayrıca Enez ilçemiz de Fatih tarafından Osmanlı toprakları-
na katılmıştır.

 Büyük bir padişah olmanın yanında şairlik vasfı da bulunan ve şiirlerinde ‘’Avni’’ mahlasını 
kullanan Fatih Sultan Mehmet’e ait bir beyit ve açıklaması şöyledir:

‘’Bizümle saltanat lâfın idermiş ol Karamâni
Hüdâ fursat virürse ger kara yire karam anı’’ 

O Karaman Beyi bizimle saltanat davasının sözünü edip duruyormuş.
 Eğer Allah fırsat verirse,(pek yakında varıp) onu kara toprağa karacağım. 
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Levni (? –1732) : Ünlü nakkaş ve minyatür sanatçısı Levni, Edirne doğumlu-
dur. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan sanatçı İstanbul’da nakkaşhaneye girerek kısa 
sürede sanatını ilerletmiştir. II. Mustafa ve III. Ahmet dönemlerinde saray 
nakkaşlığı yapmış, çok sayıda minyatüre imza atmıştır. Levni resimde perspek-
tife yer vermiş, canlı renkler yerine olgun ve ahenkli tonları kullanmıştır. Lale 
Devri’nde yaşayan sanatçı minyatürlerinde eğlence sahnelerine ağırlık vermiştir. 
1733 yılında ölen Levni’nin; Vehbi’nin Surnamesi, Padişahlar Albümü, Beşiktaş 
Mevlevihane’si, Kırk Minyatürlü Albüm adlı eserleri vardır. Renk dünyası anlamı-
na gelen Levni mahlasını kullanmış olan sanatçının hattatlık ve şairlik yönü de 

vardır. Onun, Atalar Sözü Destanı ve İstanbul - Selanik yolculuğunu anlatan tekerlemesi de mevcuttur.

Adalı Halil (1871–1927) : Adalı Halil 1871 yılında Adaiçi kasabasının 
Kilise köyünde doğdu. Babası Kara Mehmet de meşhur bir pehlivandı. Güreşe 
babasının desteği ile küçük yaşta başlamış, Kel Aliço’dan dersler alarak güreşin 
bütün inceliklerini öğrenmiştir. 1,98 cm boyunda ve 130 kg ağırlığında olan 
Adalı Halil, ilki 25 yaşında olmak üzere 18 yıl Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 
Halil pehlivan rakibini ezerek yenmeyi yeğleyen oyunları ile tanınır. Adalı Halil 
huzur peşrevini en iyi uygulayan pehlivandır. ‘’Türk Aslanı” diye anılan Adalı 
Halil, 7 Şubat 1927 tarihinde Kirişhane ’de bulunan evinde ölmüş ve Kasımpaşa 

Cami‘sinin avlusuna gömülmüştür.

Sa�ye Erol (1902–1964) : Sa�ye Erol, Makedonya’dan göç etmiş bir 
ailenin kızı olarak 1902 yılında Uzunköprü’de doğmuştur. Annesi Emine İkbal 
Hanım, babası Sami Bey’dir. Sa�ye Erol, ailesinin 1906 yılında İstanbul’a taşın-
ması ile önce bir Fransız mektebine daha sonra Alman Lisesine gitmiştir. 1917 
yılında Türk- Alman Derneği tarafından Almanya’ya gönderilmiş, Münih Üniver-
sitesinde felsefe ve edebiyat eğitimi almıştır. Yurda döndükten sonra Milli 
Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde kadın sorunlarına ağırlık veren makaleler 
yayımlamıştır. ‘’Dilara’’ takma adını kullanarak yazılar yazmıştır. 1938 yılında ilk 

romanı olan ‘’Kadıköy’ün Romanı’’nı yayımlamış, aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde ‘’Ülker Fırtınası’’ adlı 
romanı tefrika edilmiştir. 1946 yılında en tanınmış romanı ‘’Ciğerdelen’’ yayımlanmıştır. 1 Ekim 1964 
tarihinde İstanbul’da vefat eden yazarın başlıca eserleri şunlardır: Kadıköy’ün Romanı, Ülker Fırtınası, 
Ciğerdelen, Leylak Mevsimi, Çölde Biten Rahmet Ağacı ve çok sayıda gazete ve dergilerde yayımlanan 
makaleler. Sa�ye Erol Edirne ile ilgili yazılar da yazmıştır.
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İlhan Koman (1924–1986) : Dünyaca ünlü heykeltıraş ve yontu 
sanatçısı İlhan Koman, 17 Haziran 1921 tarihinde Edirne’de doğmuştur. 
Annesi Leman Hanım, Edirne’nin tanınmış simalarından Mehmet Şeref 
Aykut’un kızıdır. Babası ise Ahmet Fuat Bey’dir. Koman, küçük yaştan              
itibaren sanata ilgi duymuş, Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim 
almıştır. Mezun olduktan sonra bir süre Zühtü Müridoğlu’nun atölyesinde 
dersler vermiştir. 1940 yılında İsveç’e giden sanatçı buraya yerleşmiş, Stock-
holm Güzel Sanatlar Akademisinde öğretmenlik yapmıştır. Avrupa’nın önde 
gelen heykeltıraşları arasında kabul edilen İlhan Koman, birçok uluslararası 
yarışmada ödül kazanmıştır. 30 Aralık 1986 tarihinde İsveç’te ölen İlhan 

Koman’ın başlıca eserleri şunlardır: Akdeniz Heykeli, Anıtkabir girişindeki rölyef ile çok sayıda metal 
heykeller. Ayrıca onun İsveç, Belçika ve ABD’de de önemli eserleri vardır.
 

İlhan Koman’ın Akdeniz Heykeli
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            ‘’Sultanlar Şehri Şehirler Sultanı’’ olan Edirne’de, geçmişten günümüze bakıldığında birçok 
tanınmış kişi karşımıza çıkmaktadır. Bu konumuzda Edirne’de doğmuş olan ve başka şehirlerde 
doğup Edirne’ye hizmet etmiş veya Edirne sayesinde tanınmış kişiler hakkında bilgi edineceğiz.

Edirneli olan veya şehir ile özdeşleşmiş ünlülerden bildiklerinizi yazınız.  

Edirne’nin tarihinde ve kültüründe önemli rolü olan Edirne doğumlu veya Edirneli olmayıp 
şehre büyük katkı sağlamış olan ünlüleri tanıyacağım.

 Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 1893 ile 1896 yılları arasında 

 Edirne’de veterinerlik yapmıştır. 
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Fatih Sultan Mehmet (1432–1481): Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 
tarihinde Edirne’de doğmuş, ilk eğitimini burada almıştır. Fatih’in çocukluk 
yılları, 11 yaşına kadar Edirne’de sarayda geçmiştir. Sultan Mehmet, 1442 yılın-
da henüz 12 yaşında iken Edirne’de tahta çıkmıştır. Ancak beliren tehlikeler 
karşısında tahtı babası II. Murat’a bırakmıştır. Sultan Mehmet 1444 ile1446 
yılları arasındaki süreyi de Edirne’de geçirmiştir. Onun 1450 yılının Aralık ayında 
yapılan ve üç ay süren Sitti Şah Sultan ile evliliği de Edirne’de gerçekleşmiştir. 
1451 yılında babasının ölümü üzerine bir kez daha Edirne’de tahta çıkan Fatih, 

İstanbul’un fethinin planlarını yeni sarayda yapmıştır. II. Mehmet 23 Mart 1453 Cuma günü İstanbul 
kuşatması için Edirne’den yola çıkmıştır. İstanbul’un fethini gerçekleştirdikten 17 gün sonra Edirne’ye 
gelen Fatih’in oğulları Bayezid ve Mustafa’nın 1457 yılındaki sünnet düğünleri de Edirne’de olmuştur. 
Bu düğün münasebeti ile gelen Mora, Sırp ve Rum elçilerini burada kabul etmiştir. Fatih’in bir diğer 
oğlu Cem Sultan da Edirne’de doğmuştur. Ayrıca Enez ilçemiz de Fatih tarafından Osmanlı toprakları-
na katılmıştır.

 Büyük bir padişah olmanın yanında şairlik vasfı da bulunan ve şiirlerinde ‘’Avni’’ mahlasını 
kullanan Fatih Sultan Mehmet’e ait bir beyit ve açıklaması şöyledir:

‘’Bizümle saltanat lâfın idermiş ol Karamâni
Hüdâ fursat virürse ger kara yire karam anı’’ 

O Karaman Beyi bizimle saltanat davasının sözünü edip duruyormuş.
 Eğer Allah fırsat verirse,(pek yakında varıp) onu kara toprağa karacağım. 
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Fatih Sultan Mehmet (1432–1481): Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 
tarihinde Edirne’de doğmuş, ilk eğitimini burada almıştır. Fatih’in çocukluk 
yılları, 11 yaşına kadar Edirne’de sarayda geçmiştir. Sultan Mehmet, 1442 yılın-
da henüz 12 yaşında iken Edirne’de tahta çıkmıştır. Ancak beliren tehlikeler 
karşısında tahtı babası II. Murat’a bırakmıştır. Sultan Mehmet 1444 ile1446 
yılları arasındaki süreyi de Edirne’de geçirmiştir. Onun 1450 yılının Aralık ayında 
yapılan ve üç ay süren Sitti Şah Sultan ile evliliği de Edirne’de gerçekleşmiştir. 
1451 yılında babasının ölümü üzerine bir kez daha Edirne’de tahta çıkan Fatih, 

İstanbul’un fethinin planlarını yeni sarayda yapmıştır. II. Mehmet 23 Mart 1453 Cuma günü İstanbul 
kuşatması için Edirne’den yola çıkmıştır. İstanbul’un fethini gerçekleştirdikten 17 gün sonra Edirne’ye 
gelen Fatih’in oğulları Bayezid ve Mustafa’nın 1457 yılındaki sünnet düğünleri de Edirne’de olmuştur. 
Bu düğün münasebeti ile gelen Mora, Sırp ve Rum elçilerini burada kabul etmiştir. Fatih’in bir diğer 
oğlu Cem Sultan da Edirne’de doğmuştur. Ayrıca Enez ilçemiz de Fatih tarafından Osmanlı toprakları-
na katılmıştır.

 Büyük bir padişah olmanın yanında şairlik vasfı da bulunan ve şiirlerinde ‘’Avni’’ mahlasını 
kullanan Fatih Sultan Mehmet’e ait bir beyit ve açıklaması şöyledir:

‘’Bizümle saltanat lâfın idermiş ol Karamâni
Hüdâ fursat virürse ger kara yire karam anı’’ 

O Karaman Beyi bizimle saltanat davasının sözünü edip duruyormuş.
 Eğer Allah fırsat verirse,(pek yakında varıp) onu kara toprağa karacağım. 
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Levni (? –1732) : Ünlü nakkaş ve minyatür sanatçısı Levni, Edirne doğumlu-
dur. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan sanatçı İstanbul’da nakkaşhaneye girerek kısa 
sürede sanatını ilerletmiştir. II. Mustafa ve III. Ahmet dönemlerinde saray 
nakkaşlığı yapmış, çok sayıda minyatüre imza atmıştır. Levni resimde perspek-
tife yer vermiş, canlı renkler yerine olgun ve ahenkli tonları kullanmıştır. Lale 
Devri’nde yaşayan sanatçı minyatürlerinde eğlence sahnelerine ağırlık vermiştir. 
1733 yılında ölen Levni’nin; Vehbi’nin Surnamesi, Padişahlar Albümü, Beşiktaş 
Mevlevihane’si, Kırk Minyatürlü Albüm adlı eserleri vardır. Renk dünyası anlamı-
na gelen Levni mahlasını kullanmış olan sanatçının hattatlık ve şairlik yönü de 

vardır. Onun, Atalar Sözü Destanı ve İstanbul - Selanik yolculuğunu anlatan tekerlemesi de mevcuttur.

Adalı Halil (1871–1927) : Adalı Halil 1871 yılında Adaiçi kasabasının 
Kilise köyünde doğdu. Babası Kara Mehmet de meşhur bir pehlivandı. Güreşe 
babasının desteği ile küçük yaşta başlamış, Kel Aliço’dan dersler alarak güreşin 
bütün inceliklerini öğrenmiştir. 1,98 cm boyunda ve 130 kg ağırlığında olan 
Adalı Halil, ilki 25 yaşında olmak üzere 18 yıl Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 
Halil pehlivan rakibini ezerek yenmeyi yeğleyen oyunları ile tanınır. Adalı Halil 
huzur peşrevini en iyi uygulayan pehlivandır. ‘’Türk Aslanı” diye anılan Adalı 
Halil, 7 Şubat 1927 tarihinde Kirişhane ’de bulunan evinde ölmüş ve Kasımpaşa 

Cami‘sinin avlusuna gömülmüştür.

Sa�ye Erol (1902–1964) : Sa�ye Erol, Makedonya’dan göç etmiş bir 
ailenin kızı olarak 1902 yılında Uzunköprü’de doğmuştur. Annesi Emine İkbal 
Hanım, babası Sami Bey’dir. Sa�ye Erol, ailesinin 1906 yılında İstanbul’a taşın-
ması ile önce bir Fransız mektebine daha sonra Alman Lisesine gitmiştir. 1917 
yılında Türk- Alman Derneği tarafından Almanya’ya gönderilmiş, Münih Üniver-
sitesinde felsefe ve edebiyat eğitimi almıştır. Yurda döndükten sonra Milli 
Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde kadın sorunlarına ağırlık veren makaleler 
yayımlamıştır. ‘’Dilara’’ takma adını kullanarak yazılar yazmıştır. 1938 yılında ilk 

romanı olan ‘’Kadıköy’ün Romanı’’nı yayımlamış, aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde ‘’Ülker Fırtınası’’ adlı 
romanı tefrika edilmiştir. 1946 yılında en tanınmış romanı ‘’Ciğerdelen’’ yayımlanmıştır. 1 Ekim 1964 
tarihinde İstanbul’da vefat eden yazarın başlıca eserleri şunlardır: Kadıköy’ün Romanı, Ülker Fırtınası, 
Ciğerdelen, Leylak Mevsimi, Çölde Biten Rahmet Ağacı ve çok sayıda gazete ve dergilerde yayımlanan 
makaleler. Sa�ye Erol Edirne ile ilgili yazılar da yazmıştır.
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İlhan Koman (1924–1986) : Dünyaca ünlü heykeltıraş ve yontu 
sanatçısı İlhan Koman, 17 Haziran 1921 tarihinde Edirne’de doğmuştur. 
Annesi Leman Hanım, Edirne’nin tanınmış simalarından Mehmet Şeref 
Aykut’un kızıdır. Babası ise Ahmet Fuat Bey’dir. Koman, küçük yaştan              
itibaren sanata ilgi duymuş, Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim 
almıştır. Mezun olduktan sonra bir süre Zühtü Müridoğlu’nun atölyesinde 
dersler vermiştir. 1940 yılında İsveç’e giden sanatçı buraya yerleşmiş, Stock-
holm Güzel Sanatlar Akademisinde öğretmenlik yapmıştır. Avrupa’nın önde 
gelen heykeltıraşları arasında kabul edilen İlhan Koman, birçok uluslararası 
yarışmada ödül kazanmıştır. 30 Aralık 1986 tarihinde İsveç’te ölen İlhan 

Koman’ın başlıca eserleri şunlardır: Akdeniz Heykeli, Anıtkabir girişindeki rölyef ile çok sayıda metal 
heykeller. Ayrıca onun İsveç, Belçika ve ABD’de de önemli eserleri vardır.
 

İlhan Koman’ın Akdeniz Heykeli

Görsel 141

Görsel 142
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Levni (? –1732) : Ünlü nakkaş ve minyatür sanatçısı Levni, Edirne doğumlu-
dur. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan sanatçı İstanbul’da nakkaşhaneye girerek kısa 
sürede sanatını ilerletmiştir. II. Mustafa ve III. Ahmet dönemlerinde saray 
nakkaşlığı yapmış, çok sayıda minyatüre imza atmıştır. Levni resimde perspek-
tife yer vermiş, canlı renkler yerine olgun ve ahenkli tonları kullanmıştır. Lale 
Devri’nde yaşayan sanatçı minyatürlerinde eğlence sahnelerine ağırlık vermiştir. 
1733 yılında ölen Levni’nin; Vehbi’nin Surnamesi, Padişahlar Albümü, Beşiktaş 
Mevlevihane’si, Kırk Minyatürlü Albüm adlı eserleri vardır. Renk dünyası anlamı-
na gelen Levni mahlasını kullanmış olan sanatçının hattatlık ve şairlik yönü de 

vardır. Onun, Atalar Sözü Destanı ve İstanbul - Selanik yolculuğunu anlatan tekerlemesi de mevcuttur.

Adalı Halil (1871–1927) : Adalı Halil 1871 yılında Adaiçi kasabasının 
Kilise köyünde doğdu. Babası Kara Mehmet de meşhur bir pehlivandı. Güreşe 
babasının desteği ile küçük yaşta başlamış, Kel Aliço’dan dersler alarak güreşin 
bütün inceliklerini öğrenmiştir. 1,98 cm boyunda ve 130 kg ağırlığında olan 
Adalı Halil, ilki 25 yaşında olmak üzere 18 yıl Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 
Halil pehlivan rakibini ezerek yenmeyi yeğleyen oyunları ile tanınır. Adalı Halil 
huzur peşrevini en iyi uygulayan pehlivandır. ‘’Türk Aslanı” diye anılan Adalı 
Halil, 7 Şubat 1927 tarihinde Kirişhane ’de bulunan evinde ölmüş ve Kasımpaşa 

Cami‘sinin avlusuna gömülmüştür.

Sa�ye Erol (1902–1964) : Sa�ye Erol, Makedonya’dan göç etmiş bir 
ailenin kızı olarak 1902 yılında Uzunköprü’de doğmuştur. Annesi Emine İkbal 
Hanım, babası Sami Bey’dir. Sa�ye Erol, ailesinin 1906 yılında İstanbul’a taşın-
ması ile önce bir Fransız mektebine daha sonra Alman Lisesine gitmiştir. 1917 
yılında Türk- Alman Derneği tarafından Almanya’ya gönderilmiş, Münih Üniver-
sitesinde felsefe ve edebiyat eğitimi almıştır. Yurda döndükten sonra Milli 
Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde kadın sorunlarına ağırlık veren makaleler 
yayımlamıştır. ‘’Dilara’’ takma adını kullanarak yazılar yazmıştır. 1938 yılında ilk 

romanı olan ‘’Kadıköy’ün Romanı’’nı yayımlamış, aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde ‘’Ülker Fırtınası’’ adlı 
romanı tefrika edilmiştir. 1946 yılında en tanınmış romanı ‘’Ciğerdelen’’ yayımlanmıştır. 1 Ekim 1964 
tarihinde İstanbul’da vefat eden yazarın başlıca eserleri şunlardır: Kadıköy’ün Romanı, Ülker Fırtınası, 
Ciğerdelen, Leylak Mevsimi, Çölde Biten Rahmet Ağacı ve çok sayıda gazete ve dergilerde yayımlanan 
makaleler. Sa�ye Erol Edirne ile ilgili yazılar da yazmıştır.
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İlhan Koman (1924–1986) : Dünyaca ünlü heykeltıraş ve yontu 
sanatçısı İlhan Koman, 17 Haziran 1921 tarihinde Edirne’de doğmuştur. 
Annesi Leman Hanım, Edirne’nin tanınmış simalarından Mehmet Şeref 
Aykut’un kızıdır. Babası ise Ahmet Fuat Bey’dir. Koman, küçük yaştan              
itibaren sanata ilgi duymuş, Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim 
almıştır. Mezun olduktan sonra bir süre Zühtü Müridoğlu’nun atölyesinde 
dersler vermiştir. 1940 yılında İsveç’e giden sanatçı buraya yerleşmiş, Stock-
holm Güzel Sanatlar Akademisinde öğretmenlik yapmıştır. Avrupa’nın önde 
gelen heykeltıraşları arasında kabul edilen İlhan Koman, birçok uluslararası 
yarışmada ödül kazanmıştır. 30 Aralık 1986 tarihinde İsveç’te ölen İlhan 

Koman’ın başlıca eserleri şunlardır: Akdeniz Heykeli, Anıtkabir girişindeki rölyef ile çok sayıda metal 
heykeller. Ayrıca onun İsveç, Belçika ve ABD’de de önemli eserleri vardır.
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Levni (? –1732) : Ünlü nakkaş ve minyatür sanatçısı Levni, Edirne doğumlu-
dur. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan sanatçı İstanbul’da nakkaşhaneye girerek kısa 
sürede sanatını ilerletmiştir. II. Mustafa ve III. Ahmet dönemlerinde saray 
nakkaşlığı yapmış, çok sayıda minyatüre imza atmıştır. Levni resimde perspek-
tife yer vermiş, canlı renkler yerine olgun ve ahenkli tonları kullanmıştır. Lale 
Devri’nde yaşayan sanatçı minyatürlerinde eğlence sahnelerine ağırlık vermiştir. 
1733 yılında ölen Levni’nin; Vehbi’nin Surnamesi, Padişahlar Albümü, Beşiktaş 
Mevlevihane’si, Kırk Minyatürlü Albüm adlı eserleri vardır. Renk dünyası anlamı-
na gelen Levni mahlasını kullanmış olan sanatçının hattatlık ve şairlik yönü de 

vardır. Onun, Atalar Sözü Destanı ve İstanbul - Selanik yolculuğunu anlatan tekerlemesi de mevcuttur.

Adalı Halil (1871–1927) : Adalı Halil 1871 yılında Adaiçi kasabasının 
Kilise köyünde doğdu. Babası Kara Mehmet de meşhur bir pehlivandı. Güreşe 
babasının desteği ile küçük yaşta başlamış, Kel Aliço’dan dersler alarak güreşin 
bütün inceliklerini öğrenmiştir. 1,98 cm boyunda ve 130 kg ağırlığında olan 
Adalı Halil, ilki 25 yaşında olmak üzere 18 yıl Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 
Halil pehlivan rakibini ezerek yenmeyi yeğleyen oyunları ile tanınır. Adalı Halil 
huzur peşrevini en iyi uygulayan pehlivandır. ‘’Türk Aslanı” diye anılan Adalı 
Halil, 7 Şubat 1927 tarihinde Kirişhane ’de bulunan evinde ölmüş ve Kasımpaşa 

Cami‘sinin avlusuna gömülmüştür.

Sa�ye Erol (1902–1964) : Sa�ye Erol, Makedonya’dan göç etmiş bir 
ailenin kızı olarak 1902 yılında Uzunköprü’de doğmuştur. Annesi Emine İkbal 
Hanım, babası Sami Bey’dir. Sa�ye Erol, ailesinin 1906 yılında İstanbul’a taşın-
ması ile önce bir Fransız mektebine daha sonra Alman Lisesine gitmiştir. 1917 
yılında Türk- Alman Derneği tarafından Almanya’ya gönderilmiş, Münih Üniver-
sitesinde felsefe ve edebiyat eğitimi almıştır. Yurda döndükten sonra Milli 
Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde kadın sorunlarına ağırlık veren makaleler 
yayımlamıştır. ‘’Dilara’’ takma adını kullanarak yazılar yazmıştır. 1938 yılında ilk 

romanı olan ‘’Kadıköy’ün Romanı’’nı yayımlamış, aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde ‘’Ülker Fırtınası’’ adlı 
romanı tefrika edilmiştir. 1946 yılında en tanınmış romanı ‘’Ciğerdelen’’ yayımlanmıştır. 1 Ekim 1964 
tarihinde İstanbul’da vefat eden yazarın başlıca eserleri şunlardır: Kadıköy’ün Romanı, Ülker Fırtınası, 
Ciğerdelen, Leylak Mevsimi, Çölde Biten Rahmet Ağacı ve çok sayıda gazete ve dergilerde yayımlanan 
makaleler. Sa�ye Erol Edirne ile ilgili yazılar da yazmıştır.
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İlhan Koman (1924–1986) : Dünyaca ünlü heykeltıraş ve yontu 
sanatçısı İlhan Koman, 17 Haziran 1921 tarihinde Edirne’de doğmuştur. 
Annesi Leman Hanım, Edirne’nin tanınmış simalarından Mehmet Şeref 
Aykut’un kızıdır. Babası ise Ahmet Fuat Bey’dir. Koman, küçük yaştan              
itibaren sanata ilgi duymuş, Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim 
almıştır. Mezun olduktan sonra bir süre Zühtü Müridoğlu’nun atölyesinde 
dersler vermiştir. 1940 yılında İsveç’e giden sanatçı buraya yerleşmiş, Stock-
holm Güzel Sanatlar Akademisinde öğretmenlik yapmıştır. Avrupa’nın önde 
gelen heykeltıraşları arasında kabul edilen İlhan Koman, birçok uluslararası 
yarışmada ödül kazanmıştır. 30 Aralık 1986 tarihinde İsveç’te ölen İlhan 

Koman’ın başlıca eserleri şunlardır: Akdeniz Heykeli, Anıtkabir girişindeki rölyef ile çok sayıda metal 
heykeller. Ayrıca onun İsveç, Belçika ve ABD’de de önemli eserleri vardır.
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Mimar Sinan (1490-1588) : Mimar Sinan, 1490 yılında Kayseri, Ağırnas’ta 
doğmuş, 1588 yılında İstanbul’da ölmüştür. Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde 
devşirme olarak İstanbul’a getirilmiş, taşra hizmetinde çalışmıştır. Irak Seferi 
sırasında Van Gölü’nü aşacak üç geminin yapımında gösterdiği başarı nedeni 
ile hasekiliğe yükseltilmiştir. Boğdan Seferi sırasında Prut Nehri üzerine on üç 
günde kurduğu köprü ile dikkati çekmiş, Acem Ali’nin ölümü üzerine saray 
başmimarı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu dönemde 
yaşayan Sinan, gerçekleştirdiği abidevi eserlerle Osmanlı mimarisine büyük 

katkı sağlamıştır. O, günümüzde Türkiye sınırları içinde ve dışında toplam 389 eser meydana 
getirmiştir. Bu eserlerin dağılımı şöyledir: 100 civarında cami, 58 medrese, 7 dar’ül kurra, 20 türbe, 17 
imaret, 3 darüşşifa, 7 su yolu ve kemerleri, 12 köprü, 37 saray, 8 mahzen, 49 hamam, 21 kervansaray, 
53 mescit. Mimar Sinan’ın Edirne’de bulunan eserleri şunlardır: Selimiye Camisi, Defterdar Mustafa 
Paşa Camisi, Şeyh Çelebi Camisi, Taşlık (Mahmutpaşa) Camisi, Kanuni Köprüsü, Adalet Kasrı, Alipaşa 
Çarşısı, Rüstempaşa Kervansarayı, Yalnızgöz Köprüsü, Selimiye Medresesi, Sokullu Hamamı, 
Taşlımüsellim su kemeri ve yolları.

Hasan Rıza (1860–1913) : Ressam Hasan Rıza,1860 yılında Üsküdar’da 
doğmuştur. 1881 yılında Bahriye Mektebinden mezun olmuş, 1877’de çıkan 
Rus Harbi’ne gönüllü olarak katılmıştır. Savaş sırasında tanıştığı bir İtalyan 
ressamdan çok etkilenmiş, daha sonra İtalya’ya giderek on yıl boyunca Napoli, 
Roma ve Floransa’da resim eğitimi almıştır. İki yıl da Mısır’da kalan sanatçı  
İstanbul’a döndükten sonra çalışmalarını burada sürdürmüş, ardından 
Edirne’ye gelerek Karaağaç’ta bir atölye kurarak burada önemli resimler 
yapmıştır. Daha sonra Edirne Sanat Okulu Müdürlüğüne getirilen ressam    
eserlerinin büyük çoğunluğunu bu görevi sırasında yapmıştır. Balkan Savaşı 

sırasında Edirne Hastanesinin müdürlüğünü üstlenen Hasan Rıza, Bulgar ordusunun şehre girmesi 
üzerine atölyesinde bulunan ve yıllarını verdiği resimlerini kurtarmak için hastaneden Karaağaç’a 
gitmek üzere yola çıkmış ancak atölyesinin yağmalanmasına engel olamamıştır. Bulgar askerleri 
tarafından esir alınan Hasan Rıza tren istasyonu yakınında bulunan tarlaya götürülerek burada şehit 
edilmiştir. 

Mehmet Şükrü Paşa (1857–1916) : Mehmet Şükrü Paşa, 1857 yılında 
Erzurum’da doğmuştur. Babası Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Bey, annesi Muhsine 
Hanım’dır. İlk ve ortaokulu Erzurum’da okumuştur. Daha sonra Erzincan Askeri 
Lisesi, İstanbul Sütlüce Topçu Okulunda eğitim görmüştür. 1887 yılında 
binbaşı,1888’de yarbay, 1889’da albay olan Şükrü Paşa bir süre saray yaverliği 
yapmış; 1893 yılında tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1894 yılında Edirne’de          
bulunan İkinci Ordu, Birinci Fırka, Topçu Komutanlığı görevine atanmıştır. 1908 
yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a gelen Şükrü Paşa, 1912 yılına 
kadar Redif Müfettişliği ve Çanakkale Boğazı Muhafızlığı yapmış, Balkan Savaşı 

çıkınca Edirne Müstahkem Mevki Komutanlığı görevine tayin olmuştur. Balkan Savaşı sırasında 
Edirne’yi 155 gün kahramanca savunan Şükrü Paşa, yiyecek ve cephanenin tükenmesi sonucu teslim 
olmuştur. Şükrü Paşa 28 Mart 1913’te Sofya’ya götürülmüştür. Yaklaşık 100 gün Sofya’da esir kalan 
paşa İstanbul’a döndükten sonra 6 Ocak 1914’te emekliye sevk edilmiştir. Şükrü Paşa 5 Haziran 1916 
tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 

Edirneli Olmayıp Edirne Kültürüne Katkısı Olanlar
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ŞÜKRÜ PAŞA’NIN VASİYETİ

“Düşman hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. 
Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler fakat müda-
faa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, li�m, sabunum çantam-
dadır. Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir abide 
dikeceklerdir.” 

EDİRNE KAHRAMANI ŞÜKRÜ PAŞA

Edirne'yi kuşattı Bulgar,
Emretti, çekildi kılıçlar,
İstanbul'da tatlı rüya var,
Ama uykusuz, Şükrü Paşa.

Edirne, mabetler mahalli,
Açlığa mahkumdur ahali,
Yendi; ot, fare, kabuk, çalı...
Hem aç hem susuz, Şükrü Paşa.

Milletinin asker evladı,
Edirne'nin dilinde yâdı,
Çantasında kefen taşırdı,
Merhum korkusuz, Şükrü Paşa.
                                                          Ekrem ŞAMA
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Levni (? –1732) : Ünlü nakkaş ve minyatür sanatçısı Levni, Edirne doğumlu-
dur. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan sanatçı İstanbul’da nakkaşhaneye girerek kısa 
sürede sanatını ilerletmiştir. II. Mustafa ve III. Ahmet dönemlerinde saray 
nakkaşlığı yapmış, çok sayıda minyatüre imza atmıştır. Levni resimde perspek-
tife yer vermiş, canlı renkler yerine olgun ve ahenkli tonları kullanmıştır. Lale 
Devri’nde yaşayan sanatçı minyatürlerinde eğlence sahnelerine ağırlık vermiştir. 
1733 yılında ölen Levni’nin; Vehbi’nin Surnamesi, Padişahlar Albümü, Beşiktaş 
Mevlevihane’si, Kırk Minyatürlü Albüm adlı eserleri vardır. Renk dünyası anlamı-
na gelen Levni mahlasını kullanmış olan sanatçının hattatlık ve şairlik yönü de 

vardır. Onun, Atalar Sözü Destanı ve İstanbul - Selanik yolculuğunu anlatan tekerlemesi de mevcuttur.

Adalı Halil (1871–1927) : Adalı Halil 1871 yılında Adaiçi kasabasının 
Kilise köyünde doğdu. Babası Kara Mehmet de meşhur bir pehlivandı. Güreşe 
babasının desteği ile küçük yaşta başlamış, Kel Aliço’dan dersler alarak güreşin 
bütün inceliklerini öğrenmiştir. 1,98 cm boyunda ve 130 kg ağırlığında olan 
Adalı Halil, ilki 25 yaşında olmak üzere 18 yıl Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 
Halil pehlivan rakibini ezerek yenmeyi yeğleyen oyunları ile tanınır. Adalı Halil 
huzur peşrevini en iyi uygulayan pehlivandır. ‘’Türk Aslanı” diye anılan Adalı 
Halil, 7 Şubat 1927 tarihinde Kirişhane ’de bulunan evinde ölmüş ve Kasımpaşa 

Cami‘sinin avlusuna gömülmüştür.

Sa�ye Erol (1902–1964) : Sa�ye Erol, Makedonya’dan göç etmiş bir 
ailenin kızı olarak 1902 yılında Uzunköprü’de doğmuştur. Annesi Emine İkbal 
Hanım, babası Sami Bey’dir. Sa�ye Erol, ailesinin 1906 yılında İstanbul’a taşın-
ması ile önce bir Fransız mektebine daha sonra Alman Lisesine gitmiştir. 1917 
yılında Türk- Alman Derneği tarafından Almanya’ya gönderilmiş, Münih Üniver-
sitesinde felsefe ve edebiyat eğitimi almıştır. Yurda döndükten sonra Milli 
Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde kadın sorunlarına ağırlık veren makaleler 
yayımlamıştır. ‘’Dilara’’ takma adını kullanarak yazılar yazmıştır. 1938 yılında ilk 

romanı olan ‘’Kadıköy’ün Romanı’’nı yayımlamış, aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde ‘’Ülker Fırtınası’’ adlı 
romanı tefrika edilmiştir. 1946 yılında en tanınmış romanı ‘’Ciğerdelen’’ yayımlanmıştır. 1 Ekim 1964 
tarihinde İstanbul’da vefat eden yazarın başlıca eserleri şunlardır: Kadıköy’ün Romanı, Ülker Fırtınası, 
Ciğerdelen, Leylak Mevsimi, Çölde Biten Rahmet Ağacı ve çok sayıda gazete ve dergilerde yayımlanan 
makaleler. Sa�ye Erol Edirne ile ilgili yazılar da yazmıştır.
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İlhan Koman (1924–1986) : Dünyaca ünlü heykeltıraş ve yontu 
sanatçısı İlhan Koman, 17 Haziran 1921 tarihinde Edirne’de doğmuştur. 
Annesi Leman Hanım, Edirne’nin tanınmış simalarından Mehmet Şeref 
Aykut’un kızıdır. Babası ise Ahmet Fuat Bey’dir. Koman, küçük yaştan              
itibaren sanata ilgi duymuş, Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim 
almıştır. Mezun olduktan sonra bir süre Zühtü Müridoğlu’nun atölyesinde 
dersler vermiştir. 1940 yılında İsveç’e giden sanatçı buraya yerleşmiş, Stock-
holm Güzel Sanatlar Akademisinde öğretmenlik yapmıştır. Avrupa’nın önde 
gelen heykeltıraşları arasında kabul edilen İlhan Koman, birçok uluslararası 
yarışmada ödül kazanmıştır. 30 Aralık 1986 tarihinde İsveç’te ölen İlhan 

Koman’ın başlıca eserleri şunlardır: Akdeniz Heykeli, Anıtkabir girişindeki rölyef ile çok sayıda metal 
heykeller. Ayrıca onun İsveç, Belçika ve ABD’de de önemli eserleri vardır.
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Levni (? –1732) : Ünlü nakkaş ve minyatür sanatçısı Levni, Edirne doğumlu-
dur. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan sanatçı İstanbul’da nakkaşhaneye girerek kısa 
sürede sanatını ilerletmiştir. II. Mustafa ve III. Ahmet dönemlerinde saray 
nakkaşlığı yapmış, çok sayıda minyatüre imza atmıştır. Levni resimde perspek-
tife yer vermiş, canlı renkler yerine olgun ve ahenkli tonları kullanmıştır. Lale 
Devri’nde yaşayan sanatçı minyatürlerinde eğlence sahnelerine ağırlık vermiştir. 
1733 yılında ölen Levni’nin; Vehbi’nin Surnamesi, Padişahlar Albümü, Beşiktaş 
Mevlevihane’si, Kırk Minyatürlü Albüm adlı eserleri vardır. Renk dünyası anlamı-
na gelen Levni mahlasını kullanmış olan sanatçının hattatlık ve şairlik yönü de 

vardır. Onun, Atalar Sözü Destanı ve İstanbul - Selanik yolculuğunu anlatan tekerlemesi de mevcuttur.

Adalı Halil (1871–1927) : Adalı Halil 1871 yılında Adaiçi kasabasının 
Kilise köyünde doğdu. Babası Kara Mehmet de meşhur bir pehlivandı. Güreşe 
babasının desteği ile küçük yaşta başlamış, Kel Aliço’dan dersler alarak güreşin 
bütün inceliklerini öğrenmiştir. 1,98 cm boyunda ve 130 kg ağırlığında olan 
Adalı Halil, ilki 25 yaşında olmak üzere 18 yıl Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 
Halil pehlivan rakibini ezerek yenmeyi yeğleyen oyunları ile tanınır. Adalı Halil 
huzur peşrevini en iyi uygulayan pehlivandır. ‘’Türk Aslanı” diye anılan Adalı 
Halil, 7 Şubat 1927 tarihinde Kirişhane ’de bulunan evinde ölmüş ve Kasımpaşa 

Cami‘sinin avlusuna gömülmüştür.

Sa�ye Erol (1902–1964) : Sa�ye Erol, Makedonya’dan göç etmiş bir 
ailenin kızı olarak 1902 yılında Uzunköprü’de doğmuştur. Annesi Emine İkbal 
Hanım, babası Sami Bey’dir. Sa�ye Erol, ailesinin 1906 yılında İstanbul’a taşın-
ması ile önce bir Fransız mektebine daha sonra Alman Lisesine gitmiştir. 1917 
yılında Türk- Alman Derneği tarafından Almanya’ya gönderilmiş, Münih Üniver-
sitesinde felsefe ve edebiyat eğitimi almıştır. Yurda döndükten sonra Milli 
Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde kadın sorunlarına ağırlık veren makaleler 
yayımlamıştır. ‘’Dilara’’ takma adını kullanarak yazılar yazmıştır. 1938 yılında ilk 

romanı olan ‘’Kadıköy’ün Romanı’’nı yayımlamış, aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde ‘’Ülker Fırtınası’’ adlı 
romanı tefrika edilmiştir. 1946 yılında en tanınmış romanı ‘’Ciğerdelen’’ yayımlanmıştır. 1 Ekim 1964 
tarihinde İstanbul’da vefat eden yazarın başlıca eserleri şunlardır: Kadıköy’ün Romanı, Ülker Fırtınası, 
Ciğerdelen, Leylak Mevsimi, Çölde Biten Rahmet Ağacı ve çok sayıda gazete ve dergilerde yayımlanan 
makaleler. Sa�ye Erol Edirne ile ilgili yazılar da yazmıştır.
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İlhan Koman (1924–1986) : Dünyaca ünlü heykeltıraş ve yontu 
sanatçısı İlhan Koman, 17 Haziran 1921 tarihinde Edirne’de doğmuştur. 
Annesi Leman Hanım, Edirne’nin tanınmış simalarından Mehmet Şeref 
Aykut’un kızıdır. Babası ise Ahmet Fuat Bey’dir. Koman, küçük yaştan              
itibaren sanata ilgi duymuş, Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim 
almıştır. Mezun olduktan sonra bir süre Zühtü Müridoğlu’nun atölyesinde 
dersler vermiştir. 1940 yılında İsveç’e giden sanatçı buraya yerleşmiş, Stock-
holm Güzel Sanatlar Akademisinde öğretmenlik yapmıştır. Avrupa’nın önde 
gelen heykeltıraşları arasında kabul edilen İlhan Koman, birçok uluslararası 
yarışmada ödül kazanmıştır. 30 Aralık 1986 tarihinde İsveç’te ölen İlhan 

Koman’ın başlıca eserleri şunlardır: Akdeniz Heykeli, Anıtkabir girişindeki rölyef ile çok sayıda metal 
heykeller. Ayrıca onun İsveç, Belçika ve ABD’de de önemli eserleri vardır.
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Mimar Sinan (1490-1588) : Mimar Sinan, 1490 yılında Kayseri, Ağırnas’ta 
doğmuş, 1588 yılında İstanbul’da ölmüştür. Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde 
devşirme olarak İstanbul’a getirilmiş, taşra hizmetinde çalışmıştır. Irak Seferi 
sırasında Van Gölü’nü aşacak üç geminin yapımında gösterdiği başarı nedeni 
ile hasekiliğe yükseltilmiştir. Boğdan Seferi sırasında Prut Nehri üzerine on üç 
günde kurduğu köprü ile dikkati çekmiş, Acem Ali’nin ölümü üzerine saray 
başmimarı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu dönemde 
yaşayan Sinan, gerçekleştirdiği abidevi eserlerle Osmanlı mimarisine büyük 

katkı sağlamıştır. O, günümüzde Türkiye sınırları içinde ve dışında toplam 389 eser meydana 
getirmiştir. Bu eserlerin dağılımı şöyledir: 100 civarında cami, 58 medrese, 7 dar’ül kurra, 20 türbe, 17 
imaret, 3 darüşşifa, 7 su yolu ve kemerleri, 12 köprü, 37 saray, 8 mahzen, 49 hamam, 21 kervansaray, 
53 mescit. Mimar Sinan’ın Edirne’de bulunan eserleri şunlardır: Selimiye Camisi, Defterdar Mustafa 
Paşa Camisi, Şeyh Çelebi Camisi, Taşlık (Mahmutpaşa) Camisi, Kanuni Köprüsü, Adalet Kasrı, Alipaşa 
Çarşısı, Rüstempaşa Kervansarayı, Yalnızgöz Köprüsü, Selimiye Medresesi, Sokullu Hamamı, 
Taşlımüsellim su kemeri ve yolları.

Hasan Rıza (1860–1913) : Ressam Hasan Rıza,1860 yılında Üsküdar’da 
doğmuştur. 1881 yılında Bahriye Mektebinden mezun olmuş, 1877’de çıkan 
Rus Harbi’ne gönüllü olarak katılmıştır. Savaş sırasında tanıştığı bir İtalyan 
ressamdan çok etkilenmiş, daha sonra İtalya’ya giderek on yıl boyunca Napoli, 
Roma ve Floransa’da resim eğitimi almıştır. İki yıl da Mısır’da kalan sanatçı  
İstanbul’a döndükten sonra çalışmalarını burada sürdürmüş, ardından 
Edirne’ye gelerek Karaağaç’ta bir atölye kurarak burada önemli resimler 
yapmıştır. Daha sonra Edirne Sanat Okulu Müdürlüğüne getirilen ressam    
eserlerinin büyük çoğunluğunu bu görevi sırasında yapmıştır. Balkan Savaşı 

sırasında Edirne Hastanesinin müdürlüğünü üstlenen Hasan Rıza, Bulgar ordusunun şehre girmesi 
üzerine atölyesinde bulunan ve yıllarını verdiği resimlerini kurtarmak için hastaneden Karaağaç’a 
gitmek üzere yola çıkmış ancak atölyesinin yağmalanmasına engel olamamıştır. Bulgar askerleri 
tarafından esir alınan Hasan Rıza tren istasyonu yakınında bulunan tarlaya götürülerek burada şehit 
edilmiştir. 

Mehmet Şükrü Paşa (1857–1916) : Mehmet Şükrü Paşa, 1857 yılında 
Erzurum’da doğmuştur. Babası Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Bey, annesi Muhsine 
Hanım’dır. İlk ve ortaokulu Erzurum’da okumuştur. Daha sonra Erzincan Askeri 
Lisesi, İstanbul Sütlüce Topçu Okulunda eğitim görmüştür. 1887 yılında 
binbaşı,1888’de yarbay, 1889’da albay olan Şükrü Paşa bir süre saray yaverliği 
yapmış; 1893 yılında tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1894 yılında Edirne’de          
bulunan İkinci Ordu, Birinci Fırka, Topçu Komutanlığı görevine atanmıştır. 1908 
yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a gelen Şükrü Paşa, 1912 yılına 
kadar Redif Müfettişliği ve Çanakkale Boğazı Muhafızlığı yapmış, Balkan Savaşı 

çıkınca Edirne Müstahkem Mevki Komutanlığı görevine tayin olmuştur. Balkan Savaşı sırasında 
Edirne’yi 155 gün kahramanca savunan Şükrü Paşa, yiyecek ve cephanenin tükenmesi sonucu teslim 
olmuştur. Şükrü Paşa 28 Mart 1913’te Sofya’ya götürülmüştür. Yaklaşık 100 gün Sofya’da esir kalan 
paşa İstanbul’a döndükten sonra 6 Ocak 1914’te emekliye sevk edilmiştir. Şükrü Paşa 5 Haziran 1916 
tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 

Edirneli Olmayıp Edirne Kültürüne Katkısı Olanlar
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ŞÜKRÜ PAŞA’NIN VASİYETİ

“Düşman hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. 
Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler fakat müda-
faa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, li�m, sabunum çantam-
dadır. Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir abide 
dikeceklerdir.” 

EDİRNE KAHRAMANI ŞÜKRÜ PAŞA

Edirne'yi kuşattı Bulgar,
Emretti, çekildi kılıçlar,
İstanbul'da tatlı rüya var,
Ama uykusuz, Şükrü Paşa.

Edirne, mabetler mahalli,
Açlığa mahkumdur ahali,
Yendi; ot, fare, kabuk, çalı...
Hem aç hem susuz, Şükrü Paşa.

Milletinin asker evladı,
Edirne'nin dilinde yâdı,
Çantasında kefen taşırdı,
Merhum korkusuz, Şükrü Paşa.
                                                          Ekrem ŞAMA
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Mimar Sinan (1490-1588) : Mimar Sinan, 1490 yılında Kayseri, Ağırnas’ta 
doğmuş, 1588 yılında İstanbul’da ölmüştür. Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde 
devşirme olarak İstanbul’a getirilmiş, taşra hizmetinde çalışmıştır. Irak Seferi 
sırasında Van Gölü’nü aşacak üç geminin yapımında gösterdiği başarı nedeni 
ile hasekiliğe yükseltilmiştir. Boğdan Seferi sırasında Prut Nehri üzerine on üç 
günde kurduğu köprü ile dikkati çekmiş, Acem Ali’nin ölümü üzerine saray 
başmimarı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu dönemde 
yaşayan Sinan, gerçekleştirdiği abidevi eserlerle Osmanlı mimarisine büyük 

katkı sağlamıştır. O, günümüzde Türkiye sınırları içinde ve dışında toplam 389 eser meydana 
getirmiştir. Bu eserlerin dağılımı şöyledir: 100 civarında cami, 58 medrese, 7 dar’ül kurra, 20 türbe, 17 
imaret, 3 darüşşifa, 7 su yolu ve kemerleri, 12 köprü, 37 saray, 8 mahzen, 49 hamam, 21 kervansaray, 
53 mescit. Mimar Sinan’ın Edirne’de bulunan eserleri şunlardır: Selimiye Camisi, Defterdar Mustafa 
Paşa Camisi, Şeyh Çelebi Camisi, Taşlık (Mahmutpaşa) Camisi, Kanuni Köprüsü, Adalet Kasrı, Alipaşa 
Çarşısı, Rüstempaşa Kervansarayı, Yalnızgöz Köprüsü, Selimiye Medresesi, Sokullu Hamamı, 
Taşlımüsellim su kemeri ve yolları.

Hasan Rıza (1860–1913) : Ressam Hasan Rıza,1860 yılında Üsküdar’da 
doğmuştur. 1881 yılında Bahriye Mektebinden mezun olmuş, 1877’de çıkan 
Rus Harbi’ne gönüllü olarak katılmıştır. Savaş sırasında tanıştığı bir İtalyan 
ressamdan çok etkilenmiş, daha sonra İtalya’ya giderek on yıl boyunca Napoli, 
Roma ve Floransa’da resim eğitimi almıştır. İki yıl da Mısır’da kalan sanatçı  
İstanbul’a döndükten sonra çalışmalarını burada sürdürmüş, ardından 
Edirne’ye gelerek Karaağaç’ta bir atölye kurarak burada önemli resimler 
yapmıştır. Daha sonra Edirne Sanat Okulu Müdürlüğüne getirilen ressam    
eserlerinin büyük çoğunluğunu bu görevi sırasında yapmıştır. Balkan Savaşı 

sırasında Edirne Hastanesinin müdürlüğünü üstlenen Hasan Rıza, Bulgar ordusunun şehre girmesi 
üzerine atölyesinde bulunan ve yıllarını verdiği resimlerini kurtarmak için hastaneden Karaağaç’a 
gitmek üzere yola çıkmış ancak atölyesinin yağmalanmasına engel olamamıştır. Bulgar askerleri 
tarafından esir alınan Hasan Rıza tren istasyonu yakınında bulunan tarlaya götürülerek burada şehit 
edilmiştir. 

Mehmet Şükrü Paşa (1857–1916) : Mehmet Şükrü Paşa, 1857 yılında 
Erzurum’da doğmuştur. Babası Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Bey, annesi Muhsine 
Hanım’dır. İlk ve ortaokulu Erzurum’da okumuştur. Daha sonra Erzincan Askeri 
Lisesi, İstanbul Sütlüce Topçu Okulunda eğitim görmüştür. 1887 yılında 
binbaşı,1888’de yarbay, 1889’da albay olan Şükrü Paşa bir süre saray yaverliği 
yapmış; 1893 yılında tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1894 yılında Edirne’de          
bulunan İkinci Ordu, Birinci Fırka, Topçu Komutanlığı görevine atanmıştır. 1908 
yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a gelen Şükrü Paşa, 1912 yılına 
kadar Redif Müfettişliği ve Çanakkale Boğazı Muhafızlığı yapmış, Balkan Savaşı 

çıkınca Edirne Müstahkem Mevki Komutanlığı görevine tayin olmuştur. Balkan Savaşı sırasında 
Edirne’yi 155 gün kahramanca savunan Şükrü Paşa, yiyecek ve cephanenin tükenmesi sonucu teslim 
olmuştur. Şükrü Paşa 28 Mart 1913’te Sofya’ya götürülmüştür. Yaklaşık 100 gün Sofya’da esir kalan 
paşa İstanbul’a döndükten sonra 6 Ocak 1914’te emekliye sevk edilmiştir. Şükrü Paşa 5 Haziran 1916 
tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 
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G
ör

se
l 1

43
 

G
ör

se
l 1

44
 

G
ör

se
l 1

45
 

110

ŞÜKRÜ PAŞA’NIN VASİYETİ

“Düşman hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. 
Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler fakat müda-
faa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, li�m, sabunum çantam-
dadır. Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir abide 
dikeceklerdir.” 

EDİRNE KAHRAMANI ŞÜKRÜ PAŞA

Edirne'yi kuşattı Bulgar,
Emretti, çekildi kılıçlar,
İstanbul'da tatlı rüya var,
Ama uykusuz, Şükrü Paşa.

Edirne, mabetler mahalli,
Açlığa mahkumdur ahali,
Yendi; ot, fare, kabuk, çalı...
Hem aç hem susuz, Şükrü Paşa.

Milletinin asker evladı,
Edirne'nin dilinde yâdı,
Çantasında kefen taşırdı,
Merhum korkusuz, Şükrü Paşa.
                                                          Ekrem ŞAMA
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Mimar Sinan (1490-1588) : Mimar Sinan, 1490 yılında Kayseri, Ağırnas’ta 
doğmuş, 1588 yılında İstanbul’da ölmüştür. Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde 
devşirme olarak İstanbul’a getirilmiş, taşra hizmetinde çalışmıştır. Irak Seferi 
sırasında Van Gölü’nü aşacak üç geminin yapımında gösterdiği başarı nedeni 
ile hasekiliğe yükseltilmiştir. Boğdan Seferi sırasında Prut Nehri üzerine on üç 
günde kurduğu köprü ile dikkati çekmiş, Acem Ali’nin ölümü üzerine saray 
başmimarı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu dönemde 
yaşayan Sinan, gerçekleştirdiği abidevi eserlerle Osmanlı mimarisine büyük 

katkı sağlamıştır. O, günümüzde Türkiye sınırları içinde ve dışında toplam 389 eser meydana 
getirmiştir. Bu eserlerin dağılımı şöyledir: 100 civarında cami, 58 medrese, 7 dar’ül kurra, 20 türbe, 17 
imaret, 3 darüşşifa, 7 su yolu ve kemerleri, 12 köprü, 37 saray, 8 mahzen, 49 hamam, 21 kervansaray, 
53 mescit. Mimar Sinan’ın Edirne’de bulunan eserleri şunlardır: Selimiye Camisi, Defterdar Mustafa 
Paşa Camisi, Şeyh Çelebi Camisi, Taşlık (Mahmutpaşa) Camisi, Kanuni Köprüsü, Adalet Kasrı, Alipaşa 
Çarşısı, Rüstempaşa Kervansarayı, Yalnızgöz Köprüsü, Selimiye Medresesi, Sokullu Hamamı, 
Taşlımüsellim su kemeri ve yolları.

Hasan Rıza (1860–1913) : Ressam Hasan Rıza,1860 yılında Üsküdar’da 
doğmuştur. 1881 yılında Bahriye Mektebinden mezun olmuş, 1877’de çıkan 
Rus Harbi’ne gönüllü olarak katılmıştır. Savaş sırasında tanıştığı bir İtalyan 
ressamdan çok etkilenmiş, daha sonra İtalya’ya giderek on yıl boyunca Napoli, 
Roma ve Floransa’da resim eğitimi almıştır. İki yıl da Mısır’da kalan sanatçı  
İstanbul’a döndükten sonra çalışmalarını burada sürdürmüş, ardından 
Edirne’ye gelerek Karaağaç’ta bir atölye kurarak burada önemli resimler 
yapmıştır. Daha sonra Edirne Sanat Okulu Müdürlüğüne getirilen ressam    
eserlerinin büyük çoğunluğunu bu görevi sırasında yapmıştır. Balkan Savaşı 

sırasında Edirne Hastanesinin müdürlüğünü üstlenen Hasan Rıza, Bulgar ordusunun şehre girmesi 
üzerine atölyesinde bulunan ve yıllarını verdiği resimlerini kurtarmak için hastaneden Karaağaç’a 
gitmek üzere yola çıkmış ancak atölyesinin yağmalanmasına engel olamamıştır. Bulgar askerleri 
tarafından esir alınan Hasan Rıza tren istasyonu yakınında bulunan tarlaya götürülerek burada şehit 
edilmiştir. 

Mehmet Şükrü Paşa (1857–1916) : Mehmet Şükrü Paşa, 1857 yılında 
Erzurum’da doğmuştur. Babası Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Bey, annesi Muhsine 
Hanım’dır. İlk ve ortaokulu Erzurum’da okumuştur. Daha sonra Erzincan Askeri 
Lisesi, İstanbul Sütlüce Topçu Okulunda eğitim görmüştür. 1887 yılında 
binbaşı,1888’de yarbay, 1889’da albay olan Şükrü Paşa bir süre saray yaverliği 
yapmış; 1893 yılında tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1894 yılında Edirne’de          
bulunan İkinci Ordu, Birinci Fırka, Topçu Komutanlığı görevine atanmıştır. 1908 
yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a gelen Şükrü Paşa, 1912 yılına 
kadar Redif Müfettişliği ve Çanakkale Boğazı Muhafızlığı yapmış, Balkan Savaşı 

çıkınca Edirne Müstahkem Mevki Komutanlığı görevine tayin olmuştur. Balkan Savaşı sırasında 
Edirne’yi 155 gün kahramanca savunan Şükrü Paşa, yiyecek ve cephanenin tükenmesi sonucu teslim 
olmuştur. Şükrü Paşa 28 Mart 1913’te Sofya’ya götürülmüştür. Yaklaşık 100 gün Sofya’da esir kalan 
paşa İstanbul’a döndükten sonra 6 Ocak 1914’te emekliye sevk edilmiştir. Şükrü Paşa 5 Haziran 1916 
tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 
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ŞÜKRÜ PAŞA’NIN VASİYETİ

“Düşman hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. 
Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler fakat müda-
faa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, li�m, sabunum çantam-
dadır. Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir abide 
dikeceklerdir.” 

EDİRNE KAHRAMANI ŞÜKRÜ PAŞA

Edirne'yi kuşattı Bulgar,
Emretti, çekildi kılıçlar,
İstanbul'da tatlı rüya var,
Ama uykusuz, Şükrü Paşa.

Edirne, mabetler mahalli,
Açlığa mahkumdur ahali,
Yendi; ot, fare, kabuk, çalı...
Hem aç hem susuz, Şükrü Paşa.

Milletinin asker evladı,
Edirne'nin dilinde yâdı,
Çantasında kefen taşırdı,
Merhum korkusuz, Şükrü Paşa.
                                                          Ekrem ŞAMA
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Etkinlik               

  Aşağıdaki bulmacada Edirneli olan veya Edirne kültürüne katkısı olan önemli 
 şahsiyetlerin isimlerini bulup renkli kalemle işaretleyiniz.
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     *İlhan Koman                                       *Cem Sultan     *Levni
     *Mimar Sinan                                       *Talat Paşa                      *Hasan Rıza  
     *Fatih Sultan Mehmet                     *Adalı Halil           *Sa�ye Erol                          
     *Mehmet Şükrü Paşa               
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Mimar Sinan (1490-1588) : Mimar Sinan, 1490 yılında Kayseri, Ağırnas’ta 
doğmuş, 1588 yılında İstanbul’da ölmüştür. Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde 
devşirme olarak İstanbul’a getirilmiş, taşra hizmetinde çalışmıştır. Irak Seferi 
sırasında Van Gölü’nü aşacak üç geminin yapımında gösterdiği başarı nedeni 
ile hasekiliğe yükseltilmiştir. Boğdan Seferi sırasında Prut Nehri üzerine on üç 
günde kurduğu köprü ile dikkati çekmiş, Acem Ali’nin ölümü üzerine saray 
başmimarı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu dönemde 
yaşayan Sinan, gerçekleştirdiği abidevi eserlerle Osmanlı mimarisine büyük 

katkı sağlamıştır. O, günümüzde Türkiye sınırları içinde ve dışında toplam 389 eser meydana 
getirmiştir. Bu eserlerin dağılımı şöyledir: 100 civarında cami, 58 medrese, 7 dar’ül kurra, 20 türbe, 17 
imaret, 3 darüşşifa, 7 su yolu ve kemerleri, 12 köprü, 37 saray, 8 mahzen, 49 hamam, 21 kervansaray, 
53 mescit. Mimar Sinan’ın Edirne’de bulunan eserleri şunlardır: Selimiye Camisi, Defterdar Mustafa 
Paşa Camisi, Şeyh Çelebi Camisi, Taşlık (Mahmutpaşa) Camisi, Kanuni Köprüsü, Adalet Kasrı, Alipaşa 
Çarşısı, Rüstempaşa Kervansarayı, Yalnızgöz Köprüsü, Selimiye Medresesi, Sokullu Hamamı, 
Taşlımüsellim su kemeri ve yolları.

Hasan Rıza (1860–1913) : Ressam Hasan Rıza,1860 yılında Üsküdar’da 
doğmuştur. 1881 yılında Bahriye Mektebinden mezun olmuş, 1877’de çıkan 
Rus Harbi’ne gönüllü olarak katılmıştır. Savaş sırasında tanıştığı bir İtalyan 
ressamdan çok etkilenmiş, daha sonra İtalya’ya giderek on yıl boyunca Napoli, 
Roma ve Floransa’da resim eğitimi almıştır. İki yıl da Mısır’da kalan sanatçı  
İstanbul’a döndükten sonra çalışmalarını burada sürdürmüş, ardından 
Edirne’ye gelerek Karaağaç’ta bir atölye kurarak burada önemli resimler 
yapmıştır. Daha sonra Edirne Sanat Okulu Müdürlüğüne getirilen ressam    
eserlerinin büyük çoğunluğunu bu görevi sırasında yapmıştır. Balkan Savaşı 

sırasında Edirne Hastanesinin müdürlüğünü üstlenen Hasan Rıza, Bulgar ordusunun şehre girmesi 
üzerine atölyesinde bulunan ve yıllarını verdiği resimlerini kurtarmak için hastaneden Karaağaç’a 
gitmek üzere yola çıkmış ancak atölyesinin yağmalanmasına engel olamamıştır. Bulgar askerleri 
tarafından esir alınan Hasan Rıza tren istasyonu yakınında bulunan tarlaya götürülerek burada şehit 
edilmiştir. 

Mehmet Şükrü Paşa (1857–1916) : Mehmet Şükrü Paşa, 1857 yılında 
Erzurum’da doğmuştur. Babası Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Bey, annesi Muhsine 
Hanım’dır. İlk ve ortaokulu Erzurum’da okumuştur. Daha sonra Erzincan Askeri 
Lisesi, İstanbul Sütlüce Topçu Okulunda eğitim görmüştür. 1887 yılında 
binbaşı,1888’de yarbay, 1889’da albay olan Şükrü Paşa bir süre saray yaverliği 
yapmış; 1893 yılında tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1894 yılında Edirne’de          
bulunan İkinci Ordu, Birinci Fırka, Topçu Komutanlığı görevine atanmıştır. 1908 
yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a gelen Şükrü Paşa, 1912 yılına 
kadar Redif Müfettişliği ve Çanakkale Boğazı Muhafızlığı yapmış, Balkan Savaşı 

çıkınca Edirne Müstahkem Mevki Komutanlığı görevine tayin olmuştur. Balkan Savaşı sırasında 
Edirne’yi 155 gün kahramanca savunan Şükrü Paşa, yiyecek ve cephanenin tükenmesi sonucu teslim 
olmuştur. Şükrü Paşa 28 Mart 1913’te Sofya’ya götürülmüştür. Yaklaşık 100 gün Sofya’da esir kalan 
paşa İstanbul’a döndükten sonra 6 Ocak 1914’te emekliye sevk edilmiştir. Şükrü Paşa 5 Haziran 1916 
tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 

Edirneli Olmayıp Edirne Kültürüne Katkısı Olanlar
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ŞÜKRÜ PAŞA’NIN VASİYETİ

“Düşman hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. 
Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler fakat müda-
faa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, li�m, sabunum çantam-
dadır. Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir abide 
dikeceklerdir.” 

EDİRNE KAHRAMANI ŞÜKRÜ PAŞA

Edirne'yi kuşattı Bulgar,
Emretti, çekildi kılıçlar,
İstanbul'da tatlı rüya var,
Ama uykusuz, Şükrü Paşa.

Edirne, mabetler mahalli,
Açlığa mahkumdur ahali,
Yendi; ot, fare, kabuk, çalı...
Hem aç hem susuz, Şükrü Paşa.

Milletinin asker evladı,
Edirne'nin dilinde yâdı,
Çantasında kefen taşırdı,
Merhum korkusuz, Şükrü Paşa.
                                                          Ekrem ŞAMA
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ŞÜKRÜ PAŞA’NIN VASİYETİ

“Düşman hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. 
Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler fakat müda-
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Edirne'yi kuşattı Bulgar,
Emretti, çekildi kılıçlar,
İstanbul'da tatlı rüya var,
Ama uykusuz, Şükrü Paşa.

Edirne, mabetler mahalli,
Açlığa mahkumdur ahali,
Yendi; ot, fare, kabuk, çalı...
Hem aç hem susuz, Şükrü Paşa.

Milletinin asker evladı,
Edirne'nin dilinde yâdı,
Çantasında kefen taşırdı,
Merhum korkusuz, Şükrü Paşa.
                                                          Ekrem ŞAMA
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Etkinlik               

  Aşağıdaki bulmacada Edirneli olan veya Edirne kültürüne katkısı olan önemli 
 şahsiyetlerin isimlerini bulup renkli kalemle işaretleyiniz.
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ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDA EDİRNE      

 Ulu Önder Atatürk, yaşamı boyunca üç defa Edirne’ye gelmiştir. İlk gelişi 1913 
yılında olup binbaşı rütbesi ile 15. Kolordu komutanı olarak  şehirde 20 gün görev   
yapmıştır.1916 yılında albay rütbesi ile Edirne’ye tayin olan Mustafa Kemal,                          
14 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında görev yapmış ve bu süre zarfında okullardaki    kon-
feranslara katılıp ziyaretlerde bulunmuştur. Bu gelişindeki karşılamadan çok memnun 
kalan Mustafa Kemal, Edirne Belediye Başkanı’na şu telgrafı göndermiştir:

 Yurt gezileri çerçevesinde Mustafa Kemal, 21 Aralık 1930 tarihinde Cumhurbaşkanı 
olarak Edirne’ye gelmiş ve burada dört gün kalmıştır. Mustafa Kemal, bu ziyaretinde 
okulları ve camileri gezmiş, Kemalköy’de yaşanan bir arazi sorununu çözmek için bu 
köye gitmiştir. Mustafa Kemal, bu ziyaretinde bugünkü belediye binasında kalmıştır. 

“Değerli Edirne’mizin muhterem ahalisinin gerek şahsıma gerekse askeri 
birliğime gösterdiği samimi duygulardan fevkalade mutluyum. Askerim 
adına zati alilerinize teşekkürlerimi sunmaktan kıvanç duyarım.”

Mustafa Kemal Edirne Öğretmen Okulunda Ders Dinlerken

MUSTAFA KEMAL VE ÖĞRENCİ NURİ

 Mustafa Kemal, 24 Aralık Çarşamba günü 
Edirne’deki okulları gezer. Yanındakiler ile 
birlikte Sanat Okuluna gelen Mustafa Kemal, 
burada bayrak ve �ama ile selamlanır. 
Atatürk, demir-döküm atölyesini gezerken 
torna başında çalışan öğrenci Nuri’ye “ Niçin 
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Etkinlik               

  Aşağıdaki bulmacada Edirneli olan veya Edirne kültürüne katkısı olan önemli 
 şahsiyetlerin isimlerini bulup renkli kalemle işaretleyiniz.

N M M L O S S H I A A K K B H L N R O L 

S T K  L H A N K O M A N B A K L   E 

A I T A L A T P A  A O L L S I Y Y F V 

A A E E M L T T O O G R R L A A L R M N 

E Y N M  M A R S  N A N P N T L R P  

D D Y L N Y V V B H H L K Y R M R U M T 

R H F B N M Ö Ç  L L  P P I L M N E H 

G T Z E M A N E L T A E   Z L Ö Ç K D 

K L  Ç M N A S D F G G H J A G H K A A 

S D F G Y U I K L J H R T S T H F D L Ç 

F A T  H S U L T A N M E H M E T D S V 

E A D A L I H A L  L G G H J K L  Y P 

D C V A L S A T E S C V M A  G D G E  

D A C E M S U L T A N E Y  N K L  C T 

G H T Y U I O P P  J Ü T  E S A E E S 

E R T Y I Y F T D  D L P U Y D V B T U 

A B K S A F  Y E E R O L G F F G K   

 S C E S M E H M E T  Ü K R Ü P A  A 

 

     *İlhan Koman                                       *Cem Sultan     *Levni
     *Mimar Sinan                                       *Talat Paşa                      *Hasan Rıza  
     *Fatih Sultan Mehmet                     *Adalı Halil           *Sa�ye Erol                          
     *Mehmet Şükrü Paşa               
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ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDA EDİRNE      

 Ulu Önder Atatürk, yaşamı boyunca üç defa Edirne’ye gelmiştir. İlk gelişi 1913 
yılında olup binbaşı rütbesi ile 15. Kolordu komutanı olarak  şehirde 20 gün görev   
yapmıştır.1916 yılında albay rütbesi ile Edirne’ye tayin olan Mustafa Kemal,                          
14 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında görev yapmış ve bu süre zarfında okullardaki    kon-
feranslara katılıp ziyaretlerde bulunmuştur. Bu gelişindeki karşılamadan çok memnun 
kalan Mustafa Kemal, Edirne Belediye Başkanı’na şu telgrafı göndermiştir:

 Yurt gezileri çerçevesinde Mustafa Kemal, 21 Aralık 1930 tarihinde Cumhurbaşkanı 
olarak Edirne’ye gelmiş ve burada dört gün kalmıştır. Mustafa Kemal, bu ziyaretinde 
okulları ve camileri gezmiş, Kemalköy’de yaşanan bir arazi sorununu çözmek için bu 
köye gitmiştir. Mustafa Kemal, bu ziyaretinde bugünkü belediye binasında kalmıştır. 

“Değerli Edirne’mizin muhterem ahalisinin gerek şahsıma gerekse askeri 
birliğime gösterdiği samimi duygulardan fevkalade mutluyum. Askerim 
adına zati alilerinize teşekkürlerimi sunmaktan kıvanç duyarım.”

Mustafa Kemal Edirne Öğretmen Okulunda Ders Dinlerken

MUSTAFA KEMAL VE ÖĞRENCİ NURİ

 Mustafa Kemal, 24 Aralık Çarşamba günü 
Edirne’deki okulları gezer. Yanındakiler ile 
birlikte Sanat Okuluna gelen Mustafa Kemal, 
burada bayrak ve �ama ile selamlanır. 
Atatürk, demir-döküm atölyesini gezerken 
torna başında çalışan öğrenci Nuri’ye “ Niçin 
lise veya öğretmen okuluna gidip tertemiz 
giyinmek varken sen burada ateş ve      
kömürle uğraşıyorsun?” der. Bunun üzerine 
Nuri, elindeki çekici göstererek “ Paşam; siz 
bu vatanı kılıç ile kurtardınız, bizler çekiçle 
yükselteceğiz. Bu memleketin zanaatkâra da 
ihtiyacı var.” deyince Mustafa Kemal, bundan 

çok memnun kalır ve öğrenci Nuri’ye bir dolma kalem hediye eder. 
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Atatürk’ün  Edirne’yi ikinci ziyareti 
ne zaman gerçekleşmiştir?

Atatürk’ün Sanat Okulunda sohbet ettiği öğrenci kimdir?

 Atatürk’ün Edirne ziyaretleriyle ilgili 5N 1K çalışmasını yapınız.
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Neler Öğreneceğim?

Yaşadığım şehrin somut olmayan kültür varlıklarını öğrenirim.

Halk Oyunları
 Edirne, kendini çevreleyen toprakların müzik ve oyun kültüründen etkilenmiştir. Bu nedenle 
de kendine özgü bir renklilik gösterir. Edirne, halk oyunları yönünden hora ve karşılama oyunları 
bölgesinde yer almaktadır. Trakya Bölgesi’nin genel karakterini yansıtan bu danslar, kadın ve erkek 
olarak icra edilir. Hareketlerin canlı olduğu bu yörede aksak ritim yaygındır. Oyunlar,  meydanlarda 
çift davul zurnayla oynanır. Davul zurna dışındaki sazlarla daha çok karşılamalar oynanmaktadır.  Balkan 
ülkelerinin oyunlarıyla benzerlik gösterir. 

Edirne Yöresi Oyunlar      
 Erkek Oyunları: Kabadayı, Yarım Kasap, İstanbul Kasabı, Düz Kasap, Yarım Burgaz, Debreli 
Hasan ve Erkek Karşılama oyunları.  
 Kadın Oyunları: Kadın oyunları, yörenin bilinen türküleri ile çalınan ve söylenen oyunlardır. 
Genellikle karşılama olarak oynanır. Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Sülman Aga, Kızılcıklar 
Oldu mu, Bağa Gider Oduna gibi türküler çalınıp söylenen sözlü oyunlardır.
 Karma Oyunlar: Selanik, Arzu ile Kamber, Balkan Gaydası, Galamatya (Galamata), Kazibe’m, 
Zigoş, Pomak Gaydası, Fatoş, Gel Seyrek, İstefalka, Tulum.

Yörede Kullanılan Müzik Aletleri
 Meydan Sazları: Davul ve kaba zurna ( çift davul, çift zurna). Davullar iki tane olup birine ileri 
davul, diğerine takipçi davul denir. Zurnalar ise biri dem tutarken diğeri melodinin aslını çalar. Kendi 
aralarında birine ileri zurna, diğerine de demci denir. Ayrıca kadın halk oyunlarında dare, tef,            
dümbelek ve zilli maşa kullanılır.

Edirne yöresi halk 
oyunlarından örnek 
videolar bulup sınıfta 
arkadaşlarınızla 
paylaşınız.
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Başa Giyilenler
  Başörtüsü: Başa taktığı başörtüye; ipekten yapılmış ise "grep" (krep), pamuklu iplikten 

ve üzerine baskı vurularak yapılmışsa "yemeni" denilmektedir
 Grep (Krep): Has ipekten yapılmıştır, boyutları çok büyük değildir. Kenarında iğne, tığ, 
mekik, kozadan yapılmış oyalar bulunmaktadır.
 Yemeni: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, üzeri boyanmıştır, kenarlarında grep oyaları 
gibi moti�eri bol olan oyalar bulunmaktadır.

Sırta Giyilenler
 Bürümcük: Cepkenin altına, ten üzerine giyilen gömlektir. İpekten veya pamuk ipliğinden 
dokunmuştur. Dokunurken kollara ve beden kısmına çeşitli renklerde hat çekilir, yaka kapalı olarak 
dokunur, daha sonradan istenildiği şekilde açılırdı. Kendinden desenli ve kol ağızları ile boyun 
kısmında iğne oyası denilen işlemeleri vardır.

 Cepken: Bürümcüğün üzerine giyilen, kollu veya kolsuz 
bele kadar olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine simle 
veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü 
kumaşlardan olanları da vardır. Kolsuz cepkenlerin yaka-
ları diktir ve ön kısımları simle işlenmiştir. Kollu olan 
cepkenlerin önü, sırtı ve kolları da işlidir. Kollu cepkenlerin 
içe, kolsuzların dışa giyildiği de olmuştur.
 Şalvar: Edirne kadınının ata binmesi söz konusu olmadığından giydiği şalvarın 

ağı düşüktür. Ha�f oyuntulu ve paçaları dardır. Günlük giyilenlerin paçalarında 
kendi kumaşından pastalar (kırmalar) vardır. Özel günlerde giyilenlerde ise 
paçalar sim ve gaytan işlemelidir. Şalvarların beli uçkur geçebilecek kadar geniştir. 
Belin ön ve arka kısmında delik vardır. Bu delik bölümlerinden uçkur geçirilir. 
Arkadan bağlanarak şalvarın beli sıkılır. Şalvarlar pamuk kumaştan yapılırsa  işle-
mesizdir ancak saten gibi kumaştan yapılanların yan tara�arı, hatta ön ve arkaları 
aşağıya kadar işlidir.
 Uçkur: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, uçları boyanmış ipliklerle ve bol 
miktarda simle işlenmiştir. Dar olur ve şalvarın bel kısmından geçirilip arkaya 

bağlanır.
 Yağlık: Şalvarın üzerine ve ön tarafına, misa�rlere hizmet edilirken takıl-
maktadır. Uçkur gibi iki ucu da işlidir. Yünden yapılanı da vardır. Bunlar işli 
değildir.

Edirne’de Geleneksel Giyim Kuşam

Kadın Giysileri
 Edirne kadını kendine has, özelliğine uygun olarak sade ve rahat bir giyimi kullanmıştır. Onda 
Anadolu kadınının kullandığı kalın, üst üste bedenini saran, çok süslemeli giyimleri göremeyiz. 
Giyimde kullandığı hiçbir şey kalın ve kaba değildir. Az süslemeli, sade ve rahat olan giyimler onun 
karakterini ortaya koymaktadır.

Görsel 156 

Görsel 157 

Görsel 159 

Görsel 158 

Görsel 160 
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olarak Edirne’ye gelmiş ve burada dört gün kalmıştır. Mustafa Kemal, bu ziyaretinde 
okulları ve camileri gezmiş, Kemalköy’de yaşanan bir arazi sorununu çözmek için bu 
köye gitmiştir. Mustafa Kemal, bu ziyaretinde bugünkü belediye binasında kalmıştır. 

“Değerli Edirne’mizin muhterem ahalisinin gerek şahsıma gerekse askeri 
birliğime gösterdiği samimi duygulardan fevkalade mutluyum. Askerim 
adına zati alilerinize teşekkürlerimi sunmaktan kıvanç duyarım.”

Mustafa Kemal Edirne Öğretmen Okulunda Ders Dinlerken

MUSTAFA KEMAL VE ÖĞRENCİ NURİ

 Mustafa Kemal, 24 Aralık Çarşamba günü 
Edirne’deki okulları gezer. Yanındakiler ile 
birlikte Sanat Okuluna gelen Mustafa Kemal, 
burada bayrak ve �ama ile selamlanır. 
Atatürk, demir-döküm atölyesini gezerken 
torna başında çalışan öğrenci Nuri’ye “ Niçin 
lise veya öğretmen okuluna gidip tertemiz 
giyinmek varken sen burada ateş ve      
kömürle uğraşıyorsun?” der. Bunun üzerine 
Nuri, elindeki çekici göstererek “ Paşam; siz 
bu vatanı kılıç ile kurtardınız, bizler çekiçle 
yükselteceğiz. Bu memleketin zanaatkâra da 
ihtiyacı var.” deyince Mustafa Kemal, bundan 

çok memnun kalır ve öğrenci Nuri’ye bir dolma kalem hediye eder. 
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Atatürk ilk kez Edirne’ye 
ne görev ile gelmiştir?

Mustafa Kemal Sanat 
Okulunda nasıl karşılandı?

Atatürk  Edirne’yi son 
ziyaretinde nerede kalmıştır?

Atatürk ,1930 ziyaretinde niçin 
Kemalköy’e gitmiştir?

Atatürk’ün  Edirne’yi ikinci ziyareti 
ne zaman gerçekleşmiştir?

Atatürk’ün Sanat Okulunda sohbet ettiği öğrenci kimdir?

 Atatürk’ün Edirne ziyaretleriyle ilgili 5N 1K çalışmasını yapınız.
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ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDA EDİRNE      

 Ulu Önder Atatürk, yaşamı boyunca üç defa Edirne’ye gelmiştir. İlk gelişi 1913 
yılında olup binbaşı rütbesi ile 15. Kolordu komutanı olarak  şehirde 20 gün görev   
yapmıştır.1916 yılında albay rütbesi ile Edirne’ye tayin olan Mustafa Kemal,                          
14 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında görev yapmış ve bu süre zarfında okullardaki    kon-
feranslara katılıp ziyaretlerde bulunmuştur. Bu gelişindeki karşılamadan çok memnun 
kalan Mustafa Kemal, Edirne Belediye Başkanı’na şu telgrafı göndermiştir:

 Yurt gezileri çerçevesinde Mustafa Kemal, 21 Aralık 1930 tarihinde Cumhurbaşkanı 
olarak Edirne’ye gelmiş ve burada dört gün kalmıştır. Mustafa Kemal, bu ziyaretinde 
okulları ve camileri gezmiş, Kemalköy’de yaşanan bir arazi sorununu çözmek için bu 
köye gitmiştir. Mustafa Kemal, bu ziyaretinde bugünkü belediye binasında kalmıştır. 

“Değerli Edirne’mizin muhterem ahalisinin gerek şahsıma gerekse askeri 
birliğime gösterdiği samimi duygulardan fevkalade mutluyum. Askerim 
adına zati alilerinize teşekkürlerimi sunmaktan kıvanç duyarım.”

Mustafa Kemal Edirne Öğretmen Okulunda Ders Dinlerken

MUSTAFA KEMAL VE ÖĞRENCİ NURİ

 Mustafa Kemal, 24 Aralık Çarşamba günü 
Edirne’deki okulları gezer. Yanındakiler ile 
birlikte Sanat Okuluna gelen Mustafa Kemal, 
burada bayrak ve �ama ile selamlanır. 
Atatürk, demir-döküm atölyesini gezerken 
torna başında çalışan öğrenci Nuri’ye “ Niçin 
lise veya öğretmen okuluna gidip tertemiz 
giyinmek varken sen burada ateş ve      
kömürle uğraşıyorsun?” der. Bunun üzerine 
Nuri, elindeki çekici göstererek “ Paşam; siz 
bu vatanı kılıç ile kurtardınız, bizler çekiçle 
yükselteceğiz. Bu memleketin zanaatkâra da 
ihtiyacı var.” deyince Mustafa Kemal, bundan 

çok memnun kalır ve öğrenci Nuri’ye bir dolma kalem hediye eder. 
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Atatürk  Edirne’yi son 
ziyaretinde nerede kalmıştır?

Atatürk ,1930 ziyaretinde niçin 
Kemalköy’e gitmiştir?

Atatürk’ün  Edirne’yi ikinci ziyareti 
ne zaman gerçekleşmiştir?

Atatürk’ün Sanat Okulunda sohbet ettiği öğrenci kimdir?

 Atatürk’ün Edirne ziyaretleriyle ilgili 5N 1K çalışmasını yapınız.
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Neler Öğreneceğim?

Yaşadığım şehrin somut olmayan kültür varlıklarını öğrenirim.

Halk Oyunları
 Edirne, kendini çevreleyen toprakların müzik ve oyun kültüründen etkilenmiştir. Bu nedenle 
de kendine özgü bir renklilik gösterir. Edirne, halk oyunları yönünden hora ve karşılama oyunları 
bölgesinde yer almaktadır. Trakya Bölgesi’nin genel karakterini yansıtan bu danslar, kadın ve erkek 
olarak icra edilir. Hareketlerin canlı olduğu bu yörede aksak ritim yaygındır. Oyunlar,  meydanlarda 
çift davul zurnayla oynanır. Davul zurna dışındaki sazlarla daha çok karşılamalar oynanmaktadır.  Balkan 
ülkelerinin oyunlarıyla benzerlik gösterir. 

Edirne Yöresi Oyunlar      
 Erkek Oyunları: Kabadayı, Yarım Kasap, İstanbul Kasabı, Düz Kasap, Yarım Burgaz, Debreli 
Hasan ve Erkek Karşılama oyunları.  
 Kadın Oyunları: Kadın oyunları, yörenin bilinen türküleri ile çalınan ve söylenen oyunlardır. 
Genellikle karşılama olarak oynanır. Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Sülman Aga, Kızılcıklar 
Oldu mu, Bağa Gider Oduna gibi türküler çalınıp söylenen sözlü oyunlardır.
 Karma Oyunlar: Selanik, Arzu ile Kamber, Balkan Gaydası, Galamatya (Galamata), Kazibe’m, 
Zigoş, Pomak Gaydası, Fatoş, Gel Seyrek, İstefalka, Tulum.

Yörede Kullanılan Müzik Aletleri
 Meydan Sazları: Davul ve kaba zurna ( çift davul, çift zurna). Davullar iki tane olup birine ileri 
davul, diğerine takipçi davul denir. Zurnalar ise biri dem tutarken diğeri melodinin aslını çalar. Kendi 
aralarında birine ileri zurna, diğerine de demci denir. Ayrıca kadın halk oyunlarında dare, tef,            
dümbelek ve zilli maşa kullanılır.

Edirne yöresi halk 
oyunlarından örnek 
videolar bulup sınıfta 
arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

Görsel 152 Görsel 153 
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Başa Giyilenler
  Başörtüsü: Başa taktığı başörtüye; ipekten yapılmış ise "grep" (krep), pamuklu iplikten 

ve üzerine baskı vurularak yapılmışsa "yemeni" denilmektedir
 Grep (Krep): Has ipekten yapılmıştır, boyutları çok büyük değildir. Kenarında iğne, tığ, 
mekik, kozadan yapılmış oyalar bulunmaktadır.
 Yemeni: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, üzeri boyanmıştır, kenarlarında grep oyaları 
gibi moti�eri bol olan oyalar bulunmaktadır.

Sırta Giyilenler
 Bürümcük: Cepkenin altına, ten üzerine giyilen gömlektir. İpekten veya pamuk ipliğinden 
dokunmuştur. Dokunurken kollara ve beden kısmına çeşitli renklerde hat çekilir, yaka kapalı olarak 
dokunur, daha sonradan istenildiği şekilde açılırdı. Kendinden desenli ve kol ağızları ile boyun 
kısmında iğne oyası denilen işlemeleri vardır.

 Cepken: Bürümcüğün üzerine giyilen, kollu veya kolsuz 
bele kadar olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine simle 
veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü 
kumaşlardan olanları da vardır. Kolsuz cepkenlerin yaka-
ları diktir ve ön kısımları simle işlenmiştir. Kollu olan 
cepkenlerin önü, sırtı ve kolları da işlidir. Kollu cepkenlerin 
içe, kolsuzların dışa giyildiği de olmuştur.
 Şalvar: Edirne kadınının ata binmesi söz konusu olmadığından giydiği şalvarın 

ağı düşüktür. Ha�f oyuntulu ve paçaları dardır. Günlük giyilenlerin paçalarında 
kendi kumaşından pastalar (kırmalar) vardır. Özel günlerde giyilenlerde ise 
paçalar sim ve gaytan işlemelidir. Şalvarların beli uçkur geçebilecek kadar geniştir. 
Belin ön ve arka kısmında delik vardır. Bu delik bölümlerinden uçkur geçirilir. 
Arkadan bağlanarak şalvarın beli sıkılır. Şalvarlar pamuk kumaştan yapılırsa  işle-
mesizdir ancak saten gibi kumaştan yapılanların yan tara�arı, hatta ön ve arkaları 
aşağıya kadar işlidir.
 Uçkur: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, uçları boyanmış ipliklerle ve bol 
miktarda simle işlenmiştir. Dar olur ve şalvarın bel kısmından geçirilip arkaya 

bağlanır.
 Yağlık: Şalvarın üzerine ve ön tarafına, misa�rlere hizmet edilirken takıl-
maktadır. Uçkur gibi iki ucu da işlidir. Yünden yapılanı da vardır. Bunlar işli 
değildir.

Edirne’de Geleneksel Giyim Kuşam

Kadın Giysileri
 Edirne kadını kendine has, özelliğine uygun olarak sade ve rahat bir giyimi kullanmıştır. Onda 
Anadolu kadınının kullandığı kalın, üst üste bedenini saran, çok süslemeli giyimleri göremeyiz. 
Giyimde kullandığı hiçbir şey kalın ve kaba değildir. Az süslemeli, sade ve rahat olan giyimler onun 
karakterini ortaya koymaktadır.

Görsel 156 

Görsel 157 

Görsel 159 

Görsel 158 

Görsel 160 
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Neler Öğreneceğim?

Yaşadığım şehrin somut olmayan kültür varlıklarını öğrenirim.

Halk Oyunları
 Edirne, kendini çevreleyen toprakların müzik ve oyun kültüründen etkilenmiştir. Bu nedenle 
de kendine özgü bir renklilik gösterir. Edirne, halk oyunları yönünden hora ve karşılama oyunları 
bölgesinde yer almaktadır. Trakya Bölgesi’nin genel karakterini yansıtan bu danslar, kadın ve erkek 
olarak icra edilir. Hareketlerin canlı olduğu bu yörede aksak ritim yaygındır. Oyunlar,  meydanlarda 
çift davul zurnayla oynanır. Davul zurna dışındaki sazlarla daha çok karşılamalar oynanmaktadır.  Balkan 
ülkelerinin oyunlarıyla benzerlik gösterir. 

Edirne Yöresi Oyunlar      
 Erkek Oyunları: Kabadayı, Yarım Kasap, İstanbul Kasabı, Düz Kasap, Yarım Burgaz, Debreli 
Hasan ve Erkek Karşılama oyunları.  
 Kadın Oyunları: Kadın oyunları, yörenin bilinen türküleri ile çalınan ve söylenen oyunlardır. 
Genellikle karşılama olarak oynanır. Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Sülman Aga, Kızılcıklar 
Oldu mu, Bağa Gider Oduna gibi türküler çalınıp söylenen sözlü oyunlardır.
 Karma Oyunlar: Selanik, Arzu ile Kamber, Balkan Gaydası, Galamatya (Galamata), Kazibe’m, 
Zigoş, Pomak Gaydası, Fatoş, Gel Seyrek, İstefalka, Tulum.

Yörede Kullanılan Müzik Aletleri
 Meydan Sazları: Davul ve kaba zurna ( çift davul, çift zurna). Davullar iki tane olup birine ileri 
davul, diğerine takipçi davul denir. Zurnalar ise biri dem tutarken diğeri melodinin aslını çalar. Kendi 
aralarında birine ileri zurna, diğerine de demci denir. Ayrıca kadın halk oyunlarında dare, tef,            
dümbelek ve zilli maşa kullanılır.

Edirne yöresi halk 
oyunlarından örnek 
videolar bulup sınıfta 
arkadaşlarınızla 
paylaşınız.
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Başa Giyilenler
  Başörtüsü: Başa taktığı başörtüye; ipekten yapılmış ise "grep" (krep), pamuklu iplikten 

ve üzerine baskı vurularak yapılmışsa "yemeni" denilmektedir
 Grep (Krep): Has ipekten yapılmıştır, boyutları çok büyük değildir. Kenarında iğne, tığ, 
mekik, kozadan yapılmış oyalar bulunmaktadır.
 Yemeni: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, üzeri boyanmıştır, kenarlarında grep oyaları 
gibi moti�eri bol olan oyalar bulunmaktadır.

Sırta Giyilenler
 Bürümcük: Cepkenin altına, ten üzerine giyilen gömlektir. İpekten veya pamuk ipliğinden 
dokunmuştur. Dokunurken kollara ve beden kısmına çeşitli renklerde hat çekilir, yaka kapalı olarak 
dokunur, daha sonradan istenildiği şekilde açılırdı. Kendinden desenli ve kol ağızları ile boyun 
kısmında iğne oyası denilen işlemeleri vardır.

 Cepken: Bürümcüğün üzerine giyilen, kollu veya kolsuz 
bele kadar olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine simle 
veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü 
kumaşlardan olanları da vardır. Kolsuz cepkenlerin yaka-
ları diktir ve ön kısımları simle işlenmiştir. Kollu olan 
cepkenlerin önü, sırtı ve kolları da işlidir. Kollu cepkenlerin 
içe, kolsuzların dışa giyildiği de olmuştur.
 Şalvar: Edirne kadınının ata binmesi söz konusu olmadığından giydiği şalvarın 

ağı düşüktür. Ha�f oyuntulu ve paçaları dardır. Günlük giyilenlerin paçalarında 
kendi kumaşından pastalar (kırmalar) vardır. Özel günlerde giyilenlerde ise 
paçalar sim ve gaytan işlemelidir. Şalvarların beli uçkur geçebilecek kadar geniştir. 
Belin ön ve arka kısmında delik vardır. Bu delik bölümlerinden uçkur geçirilir. 
Arkadan bağlanarak şalvarın beli sıkılır. Şalvarlar pamuk kumaştan yapılırsa  işle-
mesizdir ancak saten gibi kumaştan yapılanların yan tara�arı, hatta ön ve arkaları 
aşağıya kadar işlidir.
 Uçkur: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, uçları boyanmış ipliklerle ve bol 
miktarda simle işlenmiştir. Dar olur ve şalvarın bel kısmından geçirilip arkaya 

bağlanır.
 Yağlık: Şalvarın üzerine ve ön tarafına, misa�rlere hizmet edilirken takıl-
maktadır. Uçkur gibi iki ucu da işlidir. Yünden yapılanı da vardır. Bunlar işli 
değildir.

Edirne’de Geleneksel Giyim Kuşam

Başa Giyilenler

gibi moti�eri bol olan oyalar bulunmaktadır.

 Bürümcüğün üzerine giyilen, kollu veya kolsuz 
bele kadar olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine simle 
veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü 

Şalvarın üzerine ve ön tarafına, misa�rlere hizmet edilirken takıl-

Kadın Giysileri
 Edirne kadını kendine has, özelliğine uygun olarak sade ve rahat bir giyimi kullanmıştır. Onda 
Anadolu kadınının kullandığı kalın, üst üste bedenini saran, çok süslemeli giyimleri göremeyiz. 
Giyimde kullandığı hiçbir şey kalın ve kaba değildir. Az süslemeli, sade ve rahat olan giyimler onun 
karakterini ortaya koymaktadır.
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Neler Öğreneceğim?

Yaşadığım şehrin somut olmayan kültür varlıklarını öğrenirim.

Halk Oyunları
 Edirne, kendini çevreleyen toprakların müzik ve oyun kültüründen etkilenmiştir. Bu nedenle 
de kendine özgü bir renklilik gösterir. Edirne, halk oyunları yönünden hora ve karşılama oyunları 
bölgesinde yer almaktadır. Trakya Bölgesi’nin genel karakterini yansıtan bu danslar, kadın ve erkek 
olarak icra edilir. Hareketlerin canlı olduğu bu yörede aksak ritim yaygındır. Oyunlar,  meydanlarda 
çift davul zurnayla oynanır. Davul zurna dışındaki sazlarla daha çok karşılamalar oynanmaktadır.  Balkan 
ülkelerinin oyunlarıyla benzerlik gösterir. 

Edirne Yöresi Oyunlar      
 Erkek Oyunları: Kabadayı, Yarım Kasap, İstanbul Kasabı, Düz Kasap, Yarım Burgaz, Debreli 
Hasan ve Erkek Karşılama oyunları.  
 Kadın Oyunları: Kadın oyunları, yörenin bilinen türküleri ile çalınan ve söylenen oyunlardır. 
Genellikle karşılama olarak oynanır. Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Sülman Aga, Kızılcıklar 
Oldu mu, Bağa Gider Oduna gibi türküler çalınıp söylenen sözlü oyunlardır.
 Karma Oyunlar: Selanik, Arzu ile Kamber, Balkan Gaydası, Galamatya (Galamata), Kazibe’m, 
Zigoş, Pomak Gaydası, Fatoş, Gel Seyrek, İstefalka, Tulum.

Yörede Kullanılan Müzik Aletleri
 Meydan Sazları: Davul ve kaba zurna ( çift davul, çift zurna). Davullar iki tane olup birine ileri 
davul, diğerine takipçi davul denir. Zurnalar ise biri dem tutarken diğeri melodinin aslını çalar. Kendi 
aralarında birine ileri zurna, diğerine de demci denir. Ayrıca kadın halk oyunlarında dare, tef,            
dümbelek ve zilli maşa kullanılır.

Edirne yöresi halk 
oyunlarından örnek 
videolar bulup sınıfta 
arkadaşlarınızla 
paylaşınız.
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Başa Giyilenler
  Başörtüsü: Başa taktığı başörtüye; ipekten yapılmış ise "grep" (krep), pamuklu iplikten 

ve üzerine baskı vurularak yapılmışsa "yemeni" denilmektedir
 Grep (Krep): Has ipekten yapılmıştır, boyutları çok büyük değildir. Kenarında iğne, tığ, 
mekik, kozadan yapılmış oyalar bulunmaktadır.
 Yemeni: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, üzeri boyanmıştır, kenarlarında grep oyaları 
gibi moti�eri bol olan oyalar bulunmaktadır.

Sırta Giyilenler
 Bürümcük: Cepkenin altına, ten üzerine giyilen gömlektir. İpekten veya pamuk ipliğinden 
dokunmuştur. Dokunurken kollara ve beden kısmına çeşitli renklerde hat çekilir, yaka kapalı olarak 
dokunur, daha sonradan istenildiği şekilde açılırdı. Kendinden desenli ve kol ağızları ile boyun 
kısmında iğne oyası denilen işlemeleri vardır.

 Cepken: Bürümcüğün üzerine giyilen, kollu veya kolsuz 
bele kadar olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine simle 
veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü 
kumaşlardan olanları da vardır. Kolsuz cepkenlerin yaka-
ları diktir ve ön kısımları simle işlenmiştir. Kollu olan 
cepkenlerin önü, sırtı ve kolları da işlidir. Kollu cepkenlerin 
içe, kolsuzların dışa giyildiği de olmuştur.
 Şalvar: Edirne kadınının ata binmesi söz konusu olmadığından giydiği şalvarın 

ağı düşüktür. Ha�f oyuntulu ve paçaları dardır. Günlük giyilenlerin paçalarında 
kendi kumaşından pastalar (kırmalar) vardır. Özel günlerde giyilenlerde ise 
paçalar sim ve gaytan işlemelidir. Şalvarların beli uçkur geçebilecek kadar geniştir. 
Belin ön ve arka kısmında delik vardır. Bu delik bölümlerinden uçkur geçirilir. 
Arkadan bağlanarak şalvarın beli sıkılır. Şalvarlar pamuk kumaştan yapılırsa  işle-
mesizdir ancak saten gibi kumaştan yapılanların yan tara�arı, hatta ön ve arkaları 
aşağıya kadar işlidir.
 Uçkur: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, uçları boyanmış ipliklerle ve bol 
miktarda simle işlenmiştir. Dar olur ve şalvarın bel kısmından geçirilip arkaya 

bağlanır.
 Yağlık: Şalvarın üzerine ve ön tarafına, misa�rlere hizmet edilirken takıl-
maktadır. Uçkur gibi iki ucu da işlidir. Yünden yapılanı da vardır. Bunlar işli 
değildir.

Edirne’de Geleneksel Giyim Kuşam

Başa Giyilenler

gibi moti�eri bol olan oyalar bulunmaktadır.

 Bürümcüğün üzerine giyilen, kollu veya kolsuz 
bele kadar olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine simle 
veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü 

Şalvarın üzerine ve ön tarafına, misa�rlere hizmet edilirken takıl-

Kadın Giysileri
 Edirne kadını kendine has, özelliğine uygun olarak sade ve rahat bir giyimi kullanmıştır. Onda 
Anadolu kadınının kullandığı kalın, üst üste bedenini saran, çok süslemeli giyimleri göremeyiz. 
Giyimde kullandığı hiçbir şey kalın ve kaba değildir. Az süslemeli, sade ve rahat olan giyimler onun 
karakterini ortaya koymaktadır.
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Ayağa Giyilenler
 Çorap: Pamuktan veya yünden yapılmış çorap giyilir.
 Ayakkabı: Kısa topuklu, atkılı, kundura ayakkabı giyilir.
Takılar
 Beşi bir yerde, küpe ve bilezik takı olarak takılmaktadır. Kırmızı kurdeleye bağlı, dizili                 
beşibiryerde veya yedi adetten oluşan altın takılır.

Erkek Giysileri
Başa Giyilenler
 Fes: Edirne'de erkekler başlarına çok önceleri çeşitli tipte sarıklar, külah ve 
takkeler, giymişlerdir. Daha sonraları fes takıp fesin üzerine çember veya ipekli 
ke�ye sarıldıkları görülmektedir.

Sırta Giyilenler
 İç Gömlek: İpekten yapılmış, desenli gömlektir.

 Potur: Lacivert, gri, mavi bazen de siyah çuhadan yapılmıştır. Ayak bilekleri ve cepleri 
gaytan işlemelidir. Poturların bazılarının ağı oyuk, bazılarının ağı daha boldur. Potur bu 
biçimlere göre de isimlendirilir. Karapınar, Rusçuk ve kulaklı olmak üzere üç çeşittir.

 Kollu Camadan: Yakası kaytanlı, kollar ve kolçaklar (dirsekler) çiçek işlemelidir. 
İşlemeler iki türlüdür. Biri kesme çiçek, diğeri selvi çiçektir. Bu elbiselerde dikiş ekleri 

kaytanla tutturulur ve parçalar bu şekilde eklenir.
 Fermane: Kolsuz olup, kollu camadan üzerine giyilir. Yelek gibi olup, fermane giyilince, salta 
giyilmez. Kesme veya selvi çiçek işlidir.
 Cepken: Fermane gibidir. Kollar istendiğinde takılır, çıkarılır. Kolları iki omuz başından arkaya 
sarkar. Cepken giyenlerin poturların ağları boldur. Diz bağı denilen püsküllü şeritler baldırların         
üzerine bağlanır.
 Mintan: Tene giyilen bir gömlektir. Çizgili veya çizgisiz kumaştan olan-
ları vardır. Yakasız ve yandan düğmelidir.
 Kuşak: Belde yünden veya ipekten yapılmış kuşak kullanılır. Yünden olan 
kışın takılır, yazın kullanılan ise ipektendir.

Ayağa Giyilenler
 Çorap: Beyaz çorap giyilir. Bazen aralarında pembe, yeşil renkli olanları da 
görülür.
 Yemeni: Ayakkabı olarak deriden yapılmış, altı köseleli ve ökçeli yemeni 
giyilir. Tulumbacı yemeni adı da verilir.

Aksesuar
 Aksesuar olarak tek ve kalın zincirli veya 4-5 sıra gümüş zincirli, göğüste asılı gümüş saat 
kösteği, cepken, potur giyenlerin kuşakları üzerine bağladıkları silahlıklar kullanılmıştır. Ayrıca     
boyunlarına, köşelerinde işleme bulunan çevreler de takmışlardır.

 Potur:
gaytan işlemelidir. Poturların bazılarının ağı oyuk, bazılarının ağı daha boldur. Potur bu 
biçimlere göre de isimlendirilir. Karapınar, Rusçuk ve kulaklı olmak üzere üç çeşittir.

İşlemeler iki türlüdür. Biri kesme çiçek, diğeri selvi çiçektir. Bu elbiselerde dikiş ekleri 

 Belde yünden veya ipekten yapılmış kuşak kullanılır. Yünden olan 
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Etkinlik

Yöresel Lezzetler
 Birçok kültürün buluşma noktası olan Edirne, mutfak kültürü olarak da çok geniş bir yelpazeye 
sahiptir. Bu lezzetler içinde öne çıkanlar: mutancana, tava ciğeri, zerde, akıtma, mamzana, ciğer 
sarma, kuskus, kandilli mantı, kapama, kaçamak.

Yukarıda adı geçen yemeklerin isimlerini  resimlerin altına yazınız.
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Neler Öğreneceğim?

Yaşadığım şehrin somut olmayan kültür varlıklarını öğrenirim.

Halk Oyunları
 Edirne, kendini çevreleyen toprakların müzik ve oyun kültüründen etkilenmiştir. Bu nedenle 
de kendine özgü bir renklilik gösterir. Edirne, halk oyunları yönünden hora ve karşılama oyunları 
bölgesinde yer almaktadır. Trakya Bölgesi’nin genel karakterini yansıtan bu danslar, kadın ve erkek 
olarak icra edilir. Hareketlerin canlı olduğu bu yörede aksak ritim yaygındır. Oyunlar,  meydanlarda 
çift davul zurnayla oynanır. Davul zurna dışındaki sazlarla daha çok karşılamalar oynanmaktadır.  Balkan 
ülkelerinin oyunlarıyla benzerlik gösterir. 

Edirne Yöresi Oyunlar      
 Erkek Oyunları: Kabadayı, Yarım Kasap, İstanbul Kasabı, Düz Kasap, Yarım Burgaz, Debreli 
Hasan ve Erkek Karşılama oyunları.  
 Kadın Oyunları: Kadın oyunları, yörenin bilinen türküleri ile çalınan ve söylenen oyunlardır. 
Genellikle karşılama olarak oynanır. Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Sülman Aga, Kızılcıklar 
Oldu mu, Bağa Gider Oduna gibi türküler çalınıp söylenen sözlü oyunlardır.
 Karma Oyunlar: Selanik, Arzu ile Kamber, Balkan Gaydası, Galamatya (Galamata), Kazibe’m, 
Zigoş, Pomak Gaydası, Fatoş, Gel Seyrek, İstefalka, Tulum.

Yörede Kullanılan Müzik Aletleri
 Meydan Sazları: Davul ve kaba zurna ( çift davul, çift zurna). Davullar iki tane olup birine ileri 
davul, diğerine takipçi davul denir. Zurnalar ise biri dem tutarken diğeri melodinin aslını çalar. Kendi 
aralarında birine ileri zurna, diğerine de demci denir. Ayrıca kadın halk oyunlarında dare, tef,            
dümbelek ve zilli maşa kullanılır.

Edirne yöresi halk 
oyunlarından örnek 
videolar bulup sınıfta 
arkadaşlarınızla 
paylaşınız.
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Başa Giyilenler
  Başörtüsü: Başa taktığı başörtüye; ipekten yapılmış ise "grep" (krep), pamuklu iplikten 

ve üzerine baskı vurularak yapılmışsa "yemeni" denilmektedir
 Grep (Krep): Has ipekten yapılmıştır, boyutları çok büyük değildir. Kenarında iğne, tığ, 
mekik, kozadan yapılmış oyalar bulunmaktadır.
 Yemeni: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, üzeri boyanmıştır, kenarlarında grep oyaları 
gibi moti�eri bol olan oyalar bulunmaktadır.

Sırta Giyilenler
 Bürümcük: Cepkenin altına, ten üzerine giyilen gömlektir. İpekten veya pamuk ipliğinden 
dokunmuştur. Dokunurken kollara ve beden kısmına çeşitli renklerde hat çekilir, yaka kapalı olarak 
dokunur, daha sonradan istenildiği şekilde açılırdı. Kendinden desenli ve kol ağızları ile boyun 
kısmında iğne oyası denilen işlemeleri vardır.

 Cepken: Bürümcüğün üzerine giyilen, kollu veya kolsuz 
bele kadar olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine simle 
veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü 
kumaşlardan olanları da vardır. Kolsuz cepkenlerin yaka-
ları diktir ve ön kısımları simle işlenmiştir. Kollu olan 
cepkenlerin önü, sırtı ve kolları da işlidir. Kollu cepkenlerin 
içe, kolsuzların dışa giyildiği de olmuştur.
 Şalvar: Edirne kadınının ata binmesi söz konusu olmadığından giydiği şalvarın 

ağı düşüktür. Ha�f oyuntulu ve paçaları dardır. Günlük giyilenlerin paçalarında 
kendi kumaşından pastalar (kırmalar) vardır. Özel günlerde giyilenlerde ise 
paçalar sim ve gaytan işlemelidir. Şalvarların beli uçkur geçebilecek kadar geniştir. 
Belin ön ve arka kısmında delik vardır. Bu delik bölümlerinden uçkur geçirilir. 
Arkadan bağlanarak şalvarın beli sıkılır. Şalvarlar pamuk kumaştan yapılırsa  işle-
mesizdir ancak saten gibi kumaştan yapılanların yan tara�arı, hatta ön ve arkaları 
aşağıya kadar işlidir.
 Uçkur: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, uçları boyanmış ipliklerle ve bol 
miktarda simle işlenmiştir. Dar olur ve şalvarın bel kısmından geçirilip arkaya 

bağlanır.
 Yağlık: Şalvarın üzerine ve ön tarafına, misa�rlere hizmet edilirken takıl-
maktadır. Uçkur gibi iki ucu da işlidir. Yünden yapılanı da vardır. Bunlar işli 
değildir.

Edirne’de Geleneksel Giyim Kuşam

Başa Giyilenler

gibi moti�eri bol olan oyalar bulunmaktadır.

 Bürümcüğün üzerine giyilen, kollu veya kolsuz 
bele kadar olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine simle 
veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü 

Şalvarın üzerine ve ön tarafına, misa�rlere hizmet edilirken takıl-

Kadın Giysileri
 Edirne kadını kendine has, özelliğine uygun olarak sade ve rahat bir giyimi kullanmıştır. Onda 
Anadolu kadınının kullandığı kalın, üst üste bedenini saran, çok süslemeli giyimleri göremeyiz. 
Giyimde kullandığı hiçbir şey kalın ve kaba değildir. Az süslemeli, sade ve rahat olan giyimler onun 
karakterini ortaya koymaktadır.
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Neler Öğreneceğim?

Yaşadığım şehrin somut olmayan kültür varlıklarını öğrenirim.

Halk Oyunları
 Edirne, kendini çevreleyen toprakların müzik ve oyun kültüründen etkilenmiştir. Bu nedenle 
de kendine özgü bir renklilik gösterir. Edirne, halk oyunları yönünden hora ve karşılama oyunları 
bölgesinde yer almaktadır. Trakya Bölgesi’nin genel karakterini yansıtan bu danslar, kadın ve erkek 
olarak icra edilir. Hareketlerin canlı olduğu bu yörede aksak ritim yaygındır. Oyunlar,  meydanlarda 
çift davul zurnayla oynanır. Davul zurna dışındaki sazlarla daha çok karşılamalar oynanmaktadır.  Balkan 
ülkelerinin oyunlarıyla benzerlik gösterir. 

Edirne Yöresi Oyunlar      
 Erkek Oyunları: Kabadayı, Yarım Kasap, İstanbul Kasabı, Düz Kasap, Yarım Burgaz, Debreli 
Hasan ve Erkek Karşılama oyunları.  
 Kadın Oyunları: Kadın oyunları, yörenin bilinen türküleri ile çalınan ve söylenen oyunlardır. 
Genellikle karşılama olarak oynanır. Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Sülman Aga, Kızılcıklar 
Oldu mu, Bağa Gider Oduna gibi türküler çalınıp söylenen sözlü oyunlardır.
 Karma Oyunlar: Selanik, Arzu ile Kamber, Balkan Gaydası, Galamatya (Galamata), Kazibe’m, 
Zigoş, Pomak Gaydası, Fatoş, Gel Seyrek, İstefalka, Tulum.

Yörede Kullanılan Müzik Aletleri
 Meydan Sazları: Davul ve kaba zurna ( çift davul, çift zurna). Davullar iki tane olup birine ileri 
davul, diğerine takipçi davul denir. Zurnalar ise biri dem tutarken diğeri melodinin aslını çalar. Kendi 
aralarında birine ileri zurna, diğerine de demci denir. Ayrıca kadın halk oyunlarında dare, tef,            
dümbelek ve zilli maşa kullanılır.

Edirne yöresi halk 
oyunlarından örnek 
videolar bulup sınıfta 
arkadaşlarınızla 
paylaşınız.
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Başa Giyilenler
  Başörtüsü: Başa taktığı başörtüye; ipekten yapılmış ise "grep" (krep), pamuklu iplikten 

ve üzerine baskı vurularak yapılmışsa "yemeni" denilmektedir
 Grep (Krep): Has ipekten yapılmıştır, boyutları çok büyük değildir. Kenarında iğne, tığ, 
mekik, kozadan yapılmış oyalar bulunmaktadır.
 Yemeni: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, üzeri boyanmıştır, kenarlarında grep oyaları 
gibi moti�eri bol olan oyalar bulunmaktadır.

Sırta Giyilenler
 Bürümcük: Cepkenin altına, ten üzerine giyilen gömlektir. İpekten veya pamuk ipliğinden 
dokunmuştur. Dokunurken kollara ve beden kısmına çeşitli renklerde hat çekilir, yaka kapalı olarak 
dokunur, daha sonradan istenildiği şekilde açılırdı. Kendinden desenli ve kol ağızları ile boyun 
kısmında iğne oyası denilen işlemeleri vardır.

 Cepken: Bürümcüğün üzerine giyilen, kollu veya kolsuz 
bele kadar olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine simle 
veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü 
kumaşlardan olanları da vardır. Kolsuz cepkenlerin yaka-
ları diktir ve ön kısımları simle işlenmiştir. Kollu olan 
cepkenlerin önü, sırtı ve kolları da işlidir. Kollu cepkenlerin 
içe, kolsuzların dışa giyildiği de olmuştur.
 Şalvar: Edirne kadınının ata binmesi söz konusu olmadığından giydiği şalvarın 

ağı düşüktür. Ha�f oyuntulu ve paçaları dardır. Günlük giyilenlerin paçalarında 
kendi kumaşından pastalar (kırmalar) vardır. Özel günlerde giyilenlerde ise 
paçalar sim ve gaytan işlemelidir. Şalvarların beli uçkur geçebilecek kadar geniştir. 
Belin ön ve arka kısmında delik vardır. Bu delik bölümlerinden uçkur geçirilir. 
Arkadan bağlanarak şalvarın beli sıkılır. Şalvarlar pamuk kumaştan yapılırsa  işle-
mesizdir ancak saten gibi kumaştan yapılanların yan tara�arı, hatta ön ve arkaları 
aşağıya kadar işlidir.
 Uçkur: Pamuk ipliğinden dokunmuştur, uçları boyanmış ipliklerle ve bol 
miktarda simle işlenmiştir. Dar olur ve şalvarın bel kısmından geçirilip arkaya 

bağlanır.
 Yağlık: Şalvarın üzerine ve ön tarafına, misa�rlere hizmet edilirken takıl-
maktadır. Uçkur gibi iki ucu da işlidir. Yünden yapılanı da vardır. Bunlar işli 
değildir.

Edirne’de Geleneksel Giyim Kuşam

Başa Giyilenler

gibi moti�eri bol olan oyalar bulunmaktadır.

 Bürümcüğün üzerine giyilen, kollu veya kolsuz 
bele kadar olan bir giyim parçasıdır. Kadife üzerine simle 
veya gaytanla işlenmiş olanları olduğu gibi atlas ve yünlü 

Şalvarın üzerine ve ön tarafına, misa�rlere hizmet edilirken takıl-

Kadın Giysileri
 Edirne kadını kendine has, özelliğine uygun olarak sade ve rahat bir giyimi kullanmıştır. Onda 
Anadolu kadınının kullandığı kalın, üst üste bedenini saran, çok süslemeli giyimleri göremeyiz. 
Giyimde kullandığı hiçbir şey kalın ve kaba değildir. Az süslemeli, sade ve rahat olan giyimler onun 
karakterini ortaya koymaktadır.
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Ayağa Giyilenler
 Çorap: Pamuktan veya yünden yapılmış çorap giyilir.
 Ayakkabı: Kısa topuklu, atkılı, kundura ayakkabı giyilir.
Takılar
 Beşi bir yerde, küpe ve bilezik takı olarak takılmaktadır. Kırmızı kurdeleye bağlı, dizili                 
beşibiryerde veya yedi adetten oluşan altın takılır.

Erkek Giysileri
Başa Giyilenler
 Fes: Edirne'de erkekler başlarına çok önceleri çeşitli tipte sarıklar, külah ve 
takkeler, giymişlerdir. Daha sonraları fes takıp fesin üzerine çember veya ipekli 
ke�ye sarıldıkları görülmektedir.

Sırta Giyilenler
 İç Gömlek: İpekten yapılmış, desenli gömlektir.

 Potur: Lacivert, gri, mavi bazen de siyah çuhadan yapılmıştır. Ayak bilekleri ve cepleri 
gaytan işlemelidir. Poturların bazılarının ağı oyuk, bazılarının ağı daha boldur. Potur bu 
biçimlere göre de isimlendirilir. Karapınar, Rusçuk ve kulaklı olmak üzere üç çeşittir.

 Kollu Camadan: Yakası kaytanlı, kollar ve kolçaklar (dirsekler) çiçek işlemelidir. 
İşlemeler iki türlüdür. Biri kesme çiçek, diğeri selvi çiçektir. Bu elbiselerde dikiş ekleri 

kaytanla tutturulur ve parçalar bu şekilde eklenir.
 Fermane: Kolsuz olup, kollu camadan üzerine giyilir. Yelek gibi olup, fermane giyilince, salta 
giyilmez. Kesme veya selvi çiçek işlidir.
 Cepken: Fermane gibidir. Kollar istendiğinde takılır, çıkarılır. Kolları iki omuz başından arkaya 
sarkar. Cepken giyenlerin poturların ağları boldur. Diz bağı denilen püsküllü şeritler baldırların         
üzerine bağlanır.
 Mintan: Tene giyilen bir gömlektir. Çizgili veya çizgisiz kumaştan olan-
ları vardır. Yakasız ve yandan düğmelidir.
 Kuşak: Belde yünden veya ipekten yapılmış kuşak kullanılır. Yünden olan 
kışın takılır, yazın kullanılan ise ipektendir.

Ayağa Giyilenler
 Çorap: Beyaz çorap giyilir. Bazen aralarında pembe, yeşil renkli olanları da 
görülür.
 Yemeni: Ayakkabı olarak deriden yapılmış, altı köseleli ve ökçeli yemeni 
giyilir. Tulumbacı yemeni adı da verilir.

Aksesuar
 Aksesuar olarak tek ve kalın zincirli veya 4-5 sıra gümüş zincirli, göğüste asılı gümüş saat 
kösteği, cepken, potur giyenlerin kuşakları üzerine bağladıkları silahlıklar kullanılmıştır. Ayrıca     
boyunlarına, köşelerinde işleme bulunan çevreler de takmışlardır.

 Potur:
gaytan işlemelidir. Poturların bazılarının ağı oyuk, bazılarının ağı daha boldur. Potur bu 
biçimlere göre de isimlendirilir. Karapınar, Rusçuk ve kulaklı olmak üzere üç çeşittir.

İşlemeler iki türlüdür. Biri kesme çiçek, diğeri selvi çiçektir. Bu elbiselerde dikiş ekleri 

 Belde yünden veya ipekten yapılmış kuşak kullanılır. Yünden olan 
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Etkinlik

Yöresel Lezzetler
 Birçok kültürün buluşma noktası olan Edirne, mutfak kültürü olarak da çok geniş bir yelpazeye 
sahiptir. Bu lezzetler içinde öne çıkanlar: mutancana, tava ciğeri, zerde, akıtma, mamzana, ciğer 
sarma, kuskus, kandilli mantı, kapama, kaçamak.

Yukarıda adı geçen yemeklerin isimlerini  resimlerin altına yazınız.
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Ayağa Giyilenler
 Çorap: Pamuktan veya yünden yapılmış çorap giyilir.
 Ayakkabı: Kısa topuklu, atkılı, kundura ayakkabı giyilir.
Takılar
 Beşi bir yerde, küpe ve bilezik takı olarak takılmaktadır. Kırmızı kurdeleye bağlı, dizili                 
beşibiryerde veya yedi adetten oluşan altın takılır.

Erkek Giysileri
Başa Giyilenler
 Fes: Edirne'de erkekler başlarına çok önceleri çeşitli tipte sarıklar, külah ve 
takkeler, giymişlerdir. Daha sonraları fes takıp fesin üzerine çember veya ipekli 
ke�ye sarıldıkları görülmektedir.

Sırta Giyilenler
 İç Gömlek: İpekten yapılmış, desenli gömlektir.

 Potur: Lacivert, gri, mavi bazen de siyah çuhadan yapılmıştır. Ayak bilekleri ve cepleri 
gaytan işlemelidir. Poturların bazılarının ağı oyuk, bazılarının ağı daha boldur. Potur bu 
biçimlere göre de isimlendirilir. Karapınar, Rusçuk ve kulaklı olmak üzere üç çeşittir.

 Kollu Camadan: Yakası kaytanlı, kollar ve kolçaklar (dirsekler) çiçek işlemelidir. 
İşlemeler iki türlüdür. Biri kesme çiçek, diğeri selvi çiçektir. Bu elbiselerde dikiş ekleri 

kaytanla tutturulur ve parçalar bu şekilde eklenir.
 Fermane: Kolsuz olup, kollu camadan üzerine giyilir. Yelek gibi olup, fermane giyilince, salta 
giyilmez. Kesme veya selvi çiçek işlidir.
 Cepken: Fermane gibidir. Kollar istendiğinde takılır, çıkarılır. Kolları iki omuz başından arkaya 
sarkar. Cepken giyenlerin poturların ağları boldur. Diz bağı denilen püsküllü şeritler baldırların         
üzerine bağlanır.
 Mintan: Tene giyilen bir gömlektir. Çizgili veya çizgisiz kumaştan olan-
ları vardır. Yakasız ve yandan düğmelidir.
 Kuşak: Belde yünden veya ipekten yapılmış kuşak kullanılır. Yünden olan 
kışın takılır, yazın kullanılan ise ipektendir.

Ayağa Giyilenler
 Çorap: Beyaz çorap giyilir. Bazen aralarında pembe, yeşil renkli olanları da 
görülür.
 Yemeni: Ayakkabı olarak deriden yapılmış, altı köseleli ve ökçeli yemeni 
giyilir. Tulumbacı yemeni adı da verilir.

Aksesuar
 Aksesuar olarak tek ve kalın zincirli veya 4-5 sıra gümüş zincirli, göğüste asılı gümüş saat 
kösteği, cepken, potur giyenlerin kuşakları üzerine bağladıkları silahlıklar kullanılmıştır. Ayrıca     
boyunlarına, köşelerinde işleme bulunan çevreler de takmışlardır.
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Etkinlik

Yöresel Lezzetler
 Birçok kültürün buluşma noktası olan Edirne, mutfak kültürü olarak da çok geniş bir yelpazeye 
sahiptir. Bu lezzetler içinde öne çıkanlar: mutancana, tava ciğeri, zerde, akıtma, mamzana, ciğer 
sarma, kuskus, kandilli mantı, kapama, kaçamak.

Yukarıda adı geçen yemeklerin isimlerini  resimlerin altına yazınız.
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Ayağa Giyilenler
 Çorap: Pamuktan veya yünden yapılmış çorap giyilir.
 Ayakkabı: Kısa topuklu, atkılı, kundura ayakkabı giyilir.
Takılar
 Beşi bir yerde, küpe ve bilezik takı olarak takılmaktadır. Kırmızı kurdeleye bağlı, dizili                 
beşibiryerde veya yedi adetten oluşan altın takılır.

Erkek Giysileri
Başa Giyilenler
 Fes: Edirne'de erkekler başlarına çok önceleri çeşitli tipte sarıklar, külah ve 
takkeler, giymişlerdir. Daha sonraları fes takıp fesin üzerine çember veya ipekli 
ke�ye sarıldıkları görülmektedir.

Sırta Giyilenler
 İç Gömlek: İpekten yapılmış, desenli gömlektir.

 Potur: Lacivert, gri, mavi bazen de siyah çuhadan yapılmıştır. Ayak bilekleri ve cepleri 
gaytan işlemelidir. Poturların bazılarının ağı oyuk, bazılarının ağı daha boldur. Potur bu 
biçimlere göre de isimlendirilir. Karapınar, Rusçuk ve kulaklı olmak üzere üç çeşittir.

 Kollu Camadan: Yakası kaytanlı, kollar ve kolçaklar (dirsekler) çiçek işlemelidir. 
İşlemeler iki türlüdür. Biri kesme çiçek, diğeri selvi çiçektir. Bu elbiselerde dikiş ekleri 

kaytanla tutturulur ve parçalar bu şekilde eklenir.
 Fermane: Kolsuz olup, kollu camadan üzerine giyilir. Yelek gibi olup, fermane giyilince, salta 
giyilmez. Kesme veya selvi çiçek işlidir.
 Cepken: Fermane gibidir. Kollar istendiğinde takılır, çıkarılır. Kolları iki omuz başından arkaya 
sarkar. Cepken giyenlerin poturların ağları boldur. Diz bağı denilen püsküllü şeritler baldırların         
üzerine bağlanır.
 Mintan: Tene giyilen bir gömlektir. Çizgili veya çizgisiz kumaştan olan-
ları vardır. Yakasız ve yandan düğmelidir.
 Kuşak: Belde yünden veya ipekten yapılmış kuşak kullanılır. Yünden olan 
kışın takılır, yazın kullanılan ise ipektendir.

Ayağa Giyilenler
 Çorap: Beyaz çorap giyilir. Bazen aralarında pembe, yeşil renkli olanları da 
görülür.
 Yemeni: Ayakkabı olarak deriden yapılmış, altı köseleli ve ökçeli yemeni 
giyilir. Tulumbacı yemeni adı da verilir.

Aksesuar
 Aksesuar olarak tek ve kalın zincirli veya 4-5 sıra gümüş zincirli, göğüste asılı gümüş saat 
kösteği, cepken, potur giyenlerin kuşakları üzerine bağladıkları silahlıklar kullanılmıştır. Ayrıca     
boyunlarına, köşelerinde işleme bulunan çevreler de takmışlardır.
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Etkinlik

Yöresel Lezzetler
 Birçok kültürün buluşma noktası olan Edirne, mutfak kültürü olarak da çok geniş bir yelpazeye 
sahiptir. Bu lezzetler içinde öne çıkanlar: mutancana, tava ciğeri, zerde, akıtma, mamzana, ciğer 
sarma, kuskus, kandilli mantı, kapama, kaçamak.

Yukarıda adı geçen yemeklerin isimlerini  resimlerin altına yazınız.
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Etkinlik

Büyüklerinizden dinlediğiniz bir masalı sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

Masal
 Halk anlatmaları adını verdiğimiz türlerin içerisinde en eskisi hiç şüphesiz masallardır.             
Dinleyiciyi inandırmak gibi bir iddiası olmayan, yapısında kalıplaşmış ifadeler bulunan, “masal anası”, 
“masal ninesi” adı verilen kadınlar tarafından anlatılan hayal ürünü anlatmalara masal denir. Aslında 
masal, bir milletin aynasıdır. Bu aynada bir milletin folklorunu, kültürünü ve inançlarını  bulabiliriz. Böylece 
de geçmişimizi anlatarak geleceğe ışık tutarız. Edirne yöresi masal konusunda oldukça zengin bir kaynağa 
sahiptir. Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir masal örneği okuyacaksınız.

HAÇAN OLMAZ OLMAZ 
 Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde, bir bakırcı varmış. Bu bakırcı çok 
fakirmiş. Dükkânında bakır döverken, “Haçan olmaz 
olmaz.” dermiş. Bir gün bakırcı yine dükkânında bakır 
döverken aynı sözleri tekrarlıyormuş. Dükkânının 
önünden o sırada Padişah geçiyormuş. Bu adamın 
sözlerini işitmiş. Merakından tekrar aynı dükkânın 
önünden geçmiş. Adam yine aynı sözleri tekrarlayıp 
duruyormuş. Padişah saraya gitmiş, bu adamın tekrar-
ladığı sözleri düşünmüş. Niye böyle söylediğine akıl 
erdirememiş. Bakırcıyı sarayına çağırmış: “Haçan olmaz 
olmaz demenin sebebi nedir?” diye sormuş. Bakırcı, bu 
soruya karşılık olarak yine: “Haçan olmaz olmaz.” 
demiş. Padişah: “Olmayacak şey yoktur.” demiş. 
Bakırcıya bir kese altın vermiş. Adam altınları alıp evine 
varmış. Karısı o gün çömlekçiden veresiye bir çömlek 
almış. Adam, rafta boş gördüğü çömleğin içine altınları 
bırakmış. Karısına da söylememiş. Günler geçmiş, 
çömlekçi kapıya dikilip çömleğin parasını istemiş. 
Kadın da o sırada çamaşır yıkıyormuş. Parası olmadığı 
için çamaşırın başından kalkmayıp çömleğin rafta olduğunu, oradan almasını söylemiş. Çömlekçi 
altın dolu çömleği alıp gitmiş. Akşam bakırcı eve gelmiş. Çömleğin yerinde olmadığını görmüş. Karısı-
na sormuş. Karısı olanları anlatmış. Günler böyle geçmiş. Adam yine dükkânında bakır döverken: 
“Haçan olmaz olmaz.” diyormuş. Padişah dükkânın önünden geçerken adamın yine aynı şeyleri söyle-
diğini duymuş. Padişah, onu sarayına çağırmış. Adam olanları padişaha anlattıktan sonra: “Haçan 
olmaz olmaz.” demiş. Padişah, bu adamı şehrin bir sokağına götürmüş. Eline bir taş vermiş. “Taşı at, 
nereye giderse gittiği yere kadar olan evler, araziler senin.” demiş. Bakırcı taşı eline almış. Bir atmış, 
hemen önündeki evinin çatısının altına çarpan taş, gerisin geri gelip bakırcının kafasına düşmüş. 
Bakırcı yere yığılmış. Kendine gelince, Padişah’a dönüp: “ Haçan olmaz olmaz.” demiş.
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Etkinlik               

Efsane Nedir?
 Çok uzun bir süre halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı 
olağanüstü öykülere “efsane” denir. Her toplumda bu özellikleri içeren birçok öyküye şahit olabilirsiniz 
ancak bu efsanelerin ortak özellikleri, gerçeklikten uzak yani olağanüstü olmaları ve çok eski dönemlerden 
beri kimin anlattığı belli olmadan günümüze kadar gelmeleridir.
 “Efsane ” sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir. Osmanlı Dönemi’nde bu kavram “kıssa”,  “rivayet”, 
“menkıbe”, “esatir”  gibi kelimelerle karşılanmıştır. Günümüzde bu anlatılar aynı zamanda “söylence” olarak 
da bilinmektedir.
Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir efsane örneği okuyacaksınız.

TEKGÖZ (YALNIZ GÖZ) KÖPRÜSÜ EFSANESİ
 Tekgöz (Yalnız Göz) Köprüsü Edirne’nin Yeni İmaret 
Mahallesi’nde bulunan darü’ş-şifayı, tarihimizde kimi zaman 
Sultan Bayezid-i Veli, kimi zaman da Sofu Bayezid olarak anılan   
II. Bayezid inşa ettirmiştir. Rivayet odur ki: II. Bayezid Edirneliler 
için hayır yapmak istemiş. Bununla ilgili vezirlere, şeyhülislama 
danışmış, onların �kirlerini almış. Biri cami yaptırmasının daha 
doğru olacağını, diğeri imaret, diğeri medrese, diğeri hastane 
yaptırmasının daha doğru olacağını söylemiş. II. Bayezid de bütün bunların hepsinin bir arada bulunacağı 
bir külliye yaptırmaya karar vermiş. Yeri düşünülmeye başlanmış. En nihayetinde Yeni İmaret mevkiine 
yaptırılmaya karar kılınmış ancak bir engel varmış. Külliyenin yapılacağı yerin şehirle kısa yoldan bağlantısını 
sağlayacak yerde Tunca Nehri akmaktaymış. Bunun üzerine II. Bayezid köprü yapılması için hemen emir 
verip kendisi de bu hayır işinden daha fazla nasiplenmek adına köprü inşaatında çalışmaya başlamış. Bir 
müddet  sonra II. Bayezid’e yabancı bir elçinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini haber vermişler.  
II. Bayezid “Buraya gelsin!” diyerek elçiyi yanına çağırtmış. Elçi, II. Bayezid’in yanına vardığında padişahın üstü 
başı toz içinde çalıştığını görünce mağrur bir ifadeyle onu baştan ayağa süzmüş ve şöyle demiş: “Benim 
ülkemin kralı size savaş ilan ediyor, çok yakında gelip buraları başınıza yıkacak.” Bu sözleri duyan II. Bayezid 
hiddetlenip harca bulanmış iki parmağını öne doğru uzatarak: “ Git, padişahına söyle.  Burada çok önemli 
bir işle meşgulüm. Kendine gelsin yoksa iki parmağımla gözlerini çıkartırım.” demiş. Bu şekilde huzurdan 
ayrılan elçi ülkesine geri dönünce kralının sarayında büyük bir telaşın olduğunu görmüş. Ülkenin bütün 
hekimleri toplanmış, bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış. Meğerse kral, gözlerinin etrafında oluşan çapaklar 
yüzünden bir anda görmemeye başlamış. Elçi krala durumu bildirmek üzere ona yaklaştığında kralın 
gözlerine dikkatlice bakmış. Çapak denilen şeyin çapak değil de harç olduğunu anlayınca kafasına birden II. 
Bayezid’in uzattığı harçlı parmakları gelmiş. Olayı kralına anlatmış. Kral, Bayezid’e yalvaran bir özür mektubu 
ve değerli taşlardan oluşan hediyeler göndermiş. Elçi, tekrar Edirne’ye geldiğinde Bayezid hâlâ köprü 
inşaatında çalışmaya devam ediyormuş. Kralının mektubunu ve hediyelerini vermiş. Bayezid mektubu 
okuduktan sonra şöyle demiş: “Var git, kralına söyle. Bir kafaya bir göz yeter. Onun tek gözünü açtım. Bu 
köprüyü de onun gönderdiği taşların kıymetiyle ve onun hatırasına tek gözlü yaptıracağım. Dünya 
durdukça beni ve onu ansınlar.” (Sabriye CEMBOLUK)

Siz de Edirne yöresine ait bir efsane derleyiniz.
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Ayağa Giyilenler
 Çorap: Pamuktan veya yünden yapılmış çorap giyilir.
 Ayakkabı: Kısa topuklu, atkılı, kundura ayakkabı giyilir.
Takılar
 Beşi bir yerde, küpe ve bilezik takı olarak takılmaktadır. Kırmızı kurdeleye bağlı, dizili                 
beşibiryerde veya yedi adetten oluşan altın takılır.

Erkek Giysileri
Başa Giyilenler
 Fes: Edirne'de erkekler başlarına çok önceleri çeşitli tipte sarıklar, külah ve 
takkeler, giymişlerdir. Daha sonraları fes takıp fesin üzerine çember veya ipekli 
ke�ye sarıldıkları görülmektedir.

Sırta Giyilenler
 İç Gömlek: İpekten yapılmış, desenli gömlektir.

 Potur: Lacivert, gri, mavi bazen de siyah çuhadan yapılmıştır. Ayak bilekleri ve cepleri 
gaytan işlemelidir. Poturların bazılarının ağı oyuk, bazılarının ağı daha boldur. Potur bu 
biçimlere göre de isimlendirilir. Karapınar, Rusçuk ve kulaklı olmak üzere üç çeşittir.

 Kollu Camadan: Yakası kaytanlı, kollar ve kolçaklar (dirsekler) çiçek işlemelidir. 
İşlemeler iki türlüdür. Biri kesme çiçek, diğeri selvi çiçektir. Bu elbiselerde dikiş ekleri 

kaytanla tutturulur ve parçalar bu şekilde eklenir.
 Fermane: Kolsuz olup, kollu camadan üzerine giyilir. Yelek gibi olup, fermane giyilince, salta 
giyilmez. Kesme veya selvi çiçek işlidir.
 Cepken: Fermane gibidir. Kollar istendiğinde takılır, çıkarılır. Kolları iki omuz başından arkaya 
sarkar. Cepken giyenlerin poturların ağları boldur. Diz bağı denilen püsküllü şeritler baldırların         
üzerine bağlanır.
 Mintan: Tene giyilen bir gömlektir. Çizgili veya çizgisiz kumaştan olan-
ları vardır. Yakasız ve yandan düğmelidir.
 Kuşak: Belde yünden veya ipekten yapılmış kuşak kullanılır. Yünden olan 
kışın takılır, yazın kullanılan ise ipektendir.

Ayağa Giyilenler
 Çorap: Beyaz çorap giyilir. Bazen aralarında pembe, yeşil renkli olanları da 
görülür.
 Yemeni: Ayakkabı olarak deriden yapılmış, altı köseleli ve ökçeli yemeni 
giyilir. Tulumbacı yemeni adı da verilir.

Aksesuar
 Aksesuar olarak tek ve kalın zincirli veya 4-5 sıra gümüş zincirli, göğüste asılı gümüş saat 
kösteği, cepken, potur giyenlerin kuşakları üzerine bağladıkları silahlıklar kullanılmıştır. Ayrıca     
boyunlarına, köşelerinde işleme bulunan çevreler de takmışlardır.
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Etkinlik

Yöresel Lezzetler
 Birçok kültürün buluşma noktası olan Edirne, mutfak kültürü olarak da çok geniş bir yelpazeye 
sahiptir. Bu lezzetler içinde öne çıkanlar: mutancana, tava ciğeri, zerde, akıtma, mamzana, ciğer 
sarma, kuskus, kandilli mantı, kapama, kaçamak.

Yukarıda adı geçen yemeklerin isimlerini  resimlerin altına yazınız.

Görsel 165 Görsel 166 Görsel 167 

Görsel 168 Görsel 169 Görsel 170 

Görsel 171 Görsel 172 

Görsel 174

Görsel 173 

117

Ayağa Giyilenler
 Çorap: Pamuktan veya yünden yapılmış çorap giyilir.
 Ayakkabı: Kısa topuklu, atkılı, kundura ayakkabı giyilir.
Takılar
 Beşi bir yerde, küpe ve bilezik takı olarak takılmaktadır. Kırmızı kurdeleye bağlı, dizili                 
beşibiryerde veya yedi adetten oluşan altın takılır.

Erkek Giysileri
Başa Giyilenler
 Fes: Edirne'de erkekler başlarına çok önceleri çeşitli tipte sarıklar, külah ve 
takkeler, giymişlerdir. Daha sonraları fes takıp fesin üzerine çember veya ipekli 
ke�ye sarıldıkları görülmektedir.

Sırta Giyilenler
 İç Gömlek: İpekten yapılmış, desenli gömlektir.

 Potur: Lacivert, gri, mavi bazen de siyah çuhadan yapılmıştır. Ayak bilekleri ve cepleri 
gaytan işlemelidir. Poturların bazılarının ağı oyuk, bazılarının ağı daha boldur. Potur bu 
biçimlere göre de isimlendirilir. Karapınar, Rusçuk ve kulaklı olmak üzere üç çeşittir.

 Kollu Camadan: Yakası kaytanlı, kollar ve kolçaklar (dirsekler) çiçek işlemelidir. 
İşlemeler iki türlüdür. Biri kesme çiçek, diğeri selvi çiçektir. Bu elbiselerde dikiş ekleri 

kaytanla tutturulur ve parçalar bu şekilde eklenir.
 Fermane: Kolsuz olup, kollu camadan üzerine giyilir. Yelek gibi olup, fermane giyilince, salta 
giyilmez. Kesme veya selvi çiçek işlidir.
 Cepken: Fermane gibidir. Kollar istendiğinde takılır, çıkarılır. Kolları iki omuz başından arkaya 
sarkar. Cepken giyenlerin poturların ağları boldur. Diz bağı denilen püsküllü şeritler baldırların         
üzerine bağlanır.
 Mintan: Tene giyilen bir gömlektir. Çizgili veya çizgisiz kumaştan olan-
ları vardır. Yakasız ve yandan düğmelidir.
 Kuşak: Belde yünden veya ipekten yapılmış kuşak kullanılır. Yünden olan 
kışın takılır, yazın kullanılan ise ipektendir.

Ayağa Giyilenler
 Çorap: Beyaz çorap giyilir. Bazen aralarında pembe, yeşil renkli olanları da 
görülür.
 Yemeni: Ayakkabı olarak deriden yapılmış, altı köseleli ve ökçeli yemeni 
giyilir. Tulumbacı yemeni adı da verilir.

Aksesuar
 Aksesuar olarak tek ve kalın zincirli veya 4-5 sıra gümüş zincirli, göğüste asılı gümüş saat 
kösteği, cepken, potur giyenlerin kuşakları üzerine bağladıkları silahlıklar kullanılmıştır. Ayrıca     
boyunlarına, köşelerinde işleme bulunan çevreler de takmışlardır.
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Etkinlik

Yöresel Lezzetler
 Birçok kültürün buluşma noktası olan Edirne, mutfak kültürü olarak da çok geniş bir yelpazeye 
sahiptir. Bu lezzetler içinde öne çıkanlar: mutancana, tava ciğeri, zerde, akıtma, mamzana, ciğer 
sarma, kuskus, kandilli mantı, kapama, kaçamak.

Yukarıda adı geçen yemeklerin isimlerini  resimlerin altına yazınız.
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Etkinlik

Büyüklerinizden dinlediğiniz bir masalı sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

Masal
 Halk anlatmaları adını verdiğimiz türlerin içerisinde en eskisi hiç şüphesiz masallardır.             
Dinleyiciyi inandırmak gibi bir iddiası olmayan, yapısında kalıplaşmış ifadeler bulunan, “masal anası”, 
“masal ninesi” adı verilen kadınlar tarafından anlatılan hayal ürünü anlatmalara masal denir. Aslında 
masal, bir milletin aynasıdır. Bu aynada bir milletin folklorunu, kültürünü ve inançlarını  bulabiliriz. Böylece 
de geçmişimizi anlatarak geleceğe ışık tutarız. Edirne yöresi masal konusunda oldukça zengin bir kaynağa 
sahiptir. Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir masal örneği okuyacaksınız.

HAÇAN OLMAZ OLMAZ 
 Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde, bir bakırcı varmış. Bu bakırcı çok 
fakirmiş. Dükkânında bakır döverken, “Haçan olmaz 
olmaz.” dermiş. Bir gün bakırcı yine dükkânında bakır 
döverken aynı sözleri tekrarlıyormuş. Dükkânının 
önünden o sırada Padişah geçiyormuş. Bu adamın 
sözlerini işitmiş. Merakından tekrar aynı dükkânın 
önünden geçmiş. Adam yine aynı sözleri tekrarlayıp 
duruyormuş. Padişah saraya gitmiş, bu adamın tekrar-
ladığı sözleri düşünmüş. Niye böyle söylediğine akıl 
erdirememiş. Bakırcıyı sarayına çağırmış: “Haçan olmaz 
olmaz demenin sebebi nedir?” diye sormuş. Bakırcı, bu 
soruya karşılık olarak yine: “Haçan olmaz olmaz.” 
demiş. Padişah: “Olmayacak şey yoktur.” demiş. 
Bakırcıya bir kese altın vermiş. Adam altınları alıp evine 
varmış. Karısı o gün çömlekçiden veresiye bir çömlek 
almış. Adam, rafta boş gördüğü çömleğin içine altınları 
bırakmış. Karısına da söylememiş. Günler geçmiş, 
çömlekçi kapıya dikilip çömleğin parasını istemiş. 
Kadın da o sırada çamaşır yıkıyormuş. Parası olmadığı 
için çamaşırın başından kalkmayıp çömleğin rafta olduğunu, oradan almasını söylemiş. Çömlekçi 
altın dolu çömleği alıp gitmiş. Akşam bakırcı eve gelmiş. Çömleğin yerinde olmadığını görmüş. Karısı-
na sormuş. Karısı olanları anlatmış. Günler böyle geçmiş. Adam yine dükkânında bakır döverken: 
“Haçan olmaz olmaz.” diyormuş. Padişah dükkânın önünden geçerken adamın yine aynı şeyleri söyle-
diğini duymuş. Padişah, onu sarayına çağırmış. Adam olanları padişaha anlattıktan sonra: “Haçan 
olmaz olmaz.” demiş. Padişah, bu adamı şehrin bir sokağına götürmüş. Eline bir taş vermiş. “Taşı at, 
nereye giderse gittiği yere kadar olan evler, araziler senin.” demiş. Bakırcı taşı eline almış. Bir atmış, 
hemen önündeki evinin çatısının altına çarpan taş, gerisin geri gelip bakırcının kafasına düşmüş. 
Bakırcı yere yığılmış. Kendine gelince, Padişah’a dönüp: “ Haçan olmaz olmaz.” demiş.
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Etkinlik               

Efsane Nedir?
 Çok uzun bir süre halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı 
olağanüstü öykülere “efsane” denir. Her toplumda bu özellikleri içeren birçok öyküye şahit olabilirsiniz 
ancak bu efsanelerin ortak özellikleri, gerçeklikten uzak yani olağanüstü olmaları ve çok eski dönemlerden 
beri kimin anlattığı belli olmadan günümüze kadar gelmeleridir.
 “Efsane ” sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir. Osmanlı Dönemi’nde bu kavram “kıssa”,  “rivayet”, 
“menkıbe”, “esatir”  gibi kelimelerle karşılanmıştır. Günümüzde bu anlatılar aynı zamanda “söylence” olarak 
da bilinmektedir.
Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir efsane örneği okuyacaksınız.

TEKGÖZ (YALNIZ GÖZ) KÖPRÜSÜ EFSANESİ
 Tekgöz (Yalnız Göz) Köprüsü Edirne’nin Yeni İmaret 
Mahallesi’nde bulunan darü’ş-şifayı, tarihimizde kimi zaman 
Sultan Bayezid-i Veli, kimi zaman da Sofu Bayezid olarak anılan   
II. Bayezid inşa ettirmiştir. Rivayet odur ki: II. Bayezid Edirneliler 
için hayır yapmak istemiş. Bununla ilgili vezirlere, şeyhülislama 
danışmış, onların �kirlerini almış. Biri cami yaptırmasının daha 
doğru olacağını, diğeri imaret, diğeri medrese, diğeri hastane 
yaptırmasının daha doğru olacağını söylemiş. II. Bayezid de bütün bunların hepsinin bir arada bulunacağı 
bir külliye yaptırmaya karar vermiş. Yeri düşünülmeye başlanmış. En nihayetinde Yeni İmaret mevkiine 
yaptırılmaya karar kılınmış ancak bir engel varmış. Külliyenin yapılacağı yerin şehirle kısa yoldan bağlantısını 
sağlayacak yerde Tunca Nehri akmaktaymış. Bunun üzerine II. Bayezid köprü yapılması için hemen emir 
verip kendisi de bu hayır işinden daha fazla nasiplenmek adına köprü inşaatında çalışmaya başlamış. Bir 
müddet  sonra II. Bayezid’e yabancı bir elçinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini haber vermişler.  
II. Bayezid “Buraya gelsin!” diyerek elçiyi yanına çağırtmış. Elçi, II. Bayezid’in yanına vardığında padişahın üstü 
başı toz içinde çalıştığını görünce mağrur bir ifadeyle onu baştan ayağa süzmüş ve şöyle demiş: “Benim 
ülkemin kralı size savaş ilan ediyor, çok yakında gelip buraları başınıza yıkacak.” Bu sözleri duyan II. Bayezid 
hiddetlenip harca bulanmış iki parmağını öne doğru uzatarak: “ Git, padişahına söyle.  Burada çok önemli 
bir işle meşgulüm. Kendine gelsin yoksa iki parmağımla gözlerini çıkartırım.” demiş. Bu şekilde huzurdan 
ayrılan elçi ülkesine geri dönünce kralının sarayında büyük bir telaşın olduğunu görmüş. Ülkenin bütün 
hekimleri toplanmış, bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış. Meğerse kral, gözlerinin etrafında oluşan çapaklar 
yüzünden bir anda görmemeye başlamış. Elçi krala durumu bildirmek üzere ona yaklaştığında kralın 
gözlerine dikkatlice bakmış. Çapak denilen şeyin çapak değil de harç olduğunu anlayınca kafasına birden II. 
Bayezid’in uzattığı harçlı parmakları gelmiş. Olayı kralına anlatmış. Kral, Bayezid’e yalvaran bir özür mektubu 
ve değerli taşlardan oluşan hediyeler göndermiş. Elçi, tekrar Edirne’ye geldiğinde Bayezid hâlâ köprü 
inşaatında çalışmaya devam ediyormuş. Kralının mektubunu ve hediyelerini vermiş. Bayezid mektubu 
okuduktan sonra şöyle demiş: “Var git, kralına söyle. Bir kafaya bir göz yeter. Onun tek gözünü açtım. Bu 
köprüyü de onun gönderdiği taşların kıymetiyle ve onun hatırasına tek gözlü yaptıracağım. Dünya 
durdukça beni ve onu ansınlar.” (Sabriye CEMBOLUK)

Siz de Edirne yöresine ait bir efsane derleyiniz.
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Etkinlik

Büyüklerinizden dinlediğiniz bir masalı sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

Masal
 Halk anlatmaları adını verdiğimiz türlerin içerisinde en eskisi hiç şüphesiz masallardır.             
Dinleyiciyi inandırmak gibi bir iddiası olmayan, yapısında kalıplaşmış ifadeler bulunan, “masal anası”, 
“masal ninesi” adı verilen kadınlar tarafından anlatılan hayal ürünü anlatmalara masal denir. Aslında 
masal, bir milletin aynasıdır. Bu aynada bir milletin folklorunu, kültürünü ve inançlarını  bulabiliriz. Böylece 
de geçmişimizi anlatarak geleceğe ışık tutarız. Edirne yöresi masal konusunda oldukça zengin bir kaynağa 
sahiptir. Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir masal örneği okuyacaksınız.

HAÇAN OLMAZ OLMAZ 
 Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde, bir bakırcı varmış. Bu bakırcı çok 
fakirmiş. Dükkânında bakır döverken, “Haçan olmaz 
olmaz.” dermiş. Bir gün bakırcı yine dükkânında bakır 
döverken aynı sözleri tekrarlıyormuş. Dükkânının 
önünden o sırada Padişah geçiyormuş. Bu adamın 
sözlerini işitmiş. Merakından tekrar aynı dükkânın 
önünden geçmiş. Adam yine aynı sözleri tekrarlayıp 
duruyormuş. Padişah saraya gitmiş, bu adamın tekrar-
ladığı sözleri düşünmüş. Niye böyle söylediğine akıl 
erdirememiş. Bakırcıyı sarayına çağırmış: “Haçan olmaz 
olmaz demenin sebebi nedir?” diye sormuş. Bakırcı, bu 
soruya karşılık olarak yine: “Haçan olmaz olmaz.” 
demiş. Padişah: “Olmayacak şey yoktur.” demiş. 
Bakırcıya bir kese altın vermiş. Adam altınları alıp evine 
varmış. Karısı o gün çömlekçiden veresiye bir çömlek 
almış. Adam, rafta boş gördüğü çömleğin içine altınları 
bırakmış. Karısına da söylememiş. Günler geçmiş, 
çömlekçi kapıya dikilip çömleğin parasını istemiş. 
Kadın da o sırada çamaşır yıkıyormuş. Parası olmadığı 
için çamaşırın başından kalkmayıp çömleğin rafta olduğunu, oradan almasını söylemiş. Çömlekçi 
altın dolu çömleği alıp gitmiş. Akşam bakırcı eve gelmiş. Çömleğin yerinde olmadığını görmüş. Karısı-
na sormuş. Karısı olanları anlatmış. Günler böyle geçmiş. Adam yine dükkânında bakır döverken: 
“Haçan olmaz olmaz.” diyormuş. Padişah dükkânın önünden geçerken adamın yine aynı şeyleri söyle-
diğini duymuş. Padişah, onu sarayına çağırmış. Adam olanları padişaha anlattıktan sonra: “Haçan 
olmaz olmaz.” demiş. Padişah, bu adamı şehrin bir sokağına götürmüş. Eline bir taş vermiş. “Taşı at, 
nereye giderse gittiği yere kadar olan evler, araziler senin.” demiş. Bakırcı taşı eline almış. Bir atmış, 
hemen önündeki evinin çatısının altına çarpan taş, gerisin geri gelip bakırcının kafasına düşmüş. 
Bakırcı yere yığılmış. Kendine gelince, Padişah’a dönüp: “ Haçan olmaz olmaz.” demiş.
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Etkinlik               

Efsane Nedir?
 Çok uzun bir süre halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı 
olağanüstü öykülere “efsane” denir. Her toplumda bu özellikleri içeren birçok öyküye şahit olabilirsiniz 
ancak bu efsanelerin ortak özellikleri, gerçeklikten uzak yani olağanüstü olmaları ve çok eski dönemlerden 
beri kimin anlattığı belli olmadan günümüze kadar gelmeleridir.
 “Efsane ” sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir. Osmanlı Dönemi’nde bu kavram “kıssa”,  “rivayet”, 
“menkıbe”, “esatir”  gibi kelimelerle karşılanmıştır. Günümüzde bu anlatılar aynı zamanda “söylence” olarak 
da bilinmektedir.
Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir efsane örneği okuyacaksınız.

TEKGÖZ (YALNIZ GÖZ) KÖPRÜSÜ EFSANESİ
 Tekgöz (Yalnız Göz) Köprüsü Edirne’nin Yeni İmaret 
Mahallesi’nde bulunan darü’ş-şifayı, tarihimizde kimi zaman 
Sultan Bayezid-i Veli, kimi zaman da Sofu Bayezid olarak anılan   
II. Bayezid inşa ettirmiştir. Rivayet odur ki: II. Bayezid Edirneliler 
için hayır yapmak istemiş. Bununla ilgili vezirlere, şeyhülislama 
danışmış, onların �kirlerini almış. Biri cami yaptırmasının daha 
doğru olacağını, diğeri imaret, diğeri medrese, diğeri hastane 
yaptırmasının daha doğru olacağını söylemiş. II. Bayezid de bütün bunların hepsinin bir arada bulunacağı 
bir külliye yaptırmaya karar vermiş. Yeri düşünülmeye başlanmış. En nihayetinde Yeni İmaret mevkiine 
yaptırılmaya karar kılınmış ancak bir engel varmış. Külliyenin yapılacağı yerin şehirle kısa yoldan bağlantısını 
sağlayacak yerde Tunca Nehri akmaktaymış. Bunun üzerine II. Bayezid köprü yapılması için hemen emir 
verip kendisi de bu hayır işinden daha fazla nasiplenmek adına köprü inşaatında çalışmaya başlamış. Bir 
müddet  sonra II. Bayezid’e yabancı bir elçinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini haber vermişler.  
II. Bayezid “Buraya gelsin!” diyerek elçiyi yanına çağırtmış. Elçi, II. Bayezid’in yanına vardığında padişahın üstü 
başı toz içinde çalıştığını görünce mağrur bir ifadeyle onu baştan ayağa süzmüş ve şöyle demiş: “Benim 
ülkemin kralı size savaş ilan ediyor, çok yakında gelip buraları başınıza yıkacak.” Bu sözleri duyan II. Bayezid 
hiddetlenip harca bulanmış iki parmağını öne doğru uzatarak: “ Git, padişahına söyle.  Burada çok önemli 
bir işle meşgulüm. Kendine gelsin yoksa iki parmağımla gözlerini çıkartırım.” demiş. Bu şekilde huzurdan 
ayrılan elçi ülkesine geri dönünce kralının sarayında büyük bir telaşın olduğunu görmüş. Ülkenin bütün 
hekimleri toplanmış, bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış. Meğerse kral, gözlerinin etrafında oluşan çapaklar 
yüzünden bir anda görmemeye başlamış. Elçi krala durumu bildirmek üzere ona yaklaştığında kralın 
gözlerine dikkatlice bakmış. Çapak denilen şeyin çapak değil de harç olduğunu anlayınca kafasına birden II. 
Bayezid’in uzattığı harçlı parmakları gelmiş. Olayı kralına anlatmış. Kral, Bayezid’e yalvaran bir özür mektubu 
ve değerli taşlardan oluşan hediyeler göndermiş. Elçi, tekrar Edirne’ye geldiğinde Bayezid hâlâ köprü 
inşaatında çalışmaya devam ediyormuş. Kralının mektubunu ve hediyelerini vermiş. Bayezid mektubu 
okuduktan sonra şöyle demiş: “Var git, kralına söyle. Bir kafaya bir göz yeter. Onun tek gözünü açtım. Bu 
köprüyü de onun gönderdiği taşların kıymetiyle ve onun hatırasına tek gözlü yaptıracağım. Dünya 
durdukça beni ve onu ansınlar.” (Sabriye CEMBOLUK)

Siz de Edirne yöresine ait bir efsane derleyiniz.
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Etkinlik

Büyüklerinizden dinlediğiniz bir masalı sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

Masal
 Halk anlatmaları adını verdiğimiz türlerin içerisinde en eskisi hiç şüphesiz masallardır.             
Dinleyiciyi inandırmak gibi bir iddiası olmayan, yapısında kalıplaşmış ifadeler bulunan, “masal anası”, 
“masal ninesi” adı verilen kadınlar tarafından anlatılan hayal ürünü anlatmalara masal denir. Aslında 
masal, bir milletin aynasıdır. Bu aynada bir milletin folklorunu, kültürünü ve inançlarını  bulabiliriz. Böylece 
de geçmişimizi anlatarak geleceğe ışık tutarız. Edirne yöresi masal konusunda oldukça zengin bir kaynağa 
sahiptir. Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir masal örneği okuyacaksınız.

HAÇAN OLMAZ OLMAZ 
 Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde, bir bakırcı varmış. Bu bakırcı çok 
fakirmiş. Dükkânında bakır döverken, “Haçan olmaz 
olmaz.” dermiş. Bir gün bakırcı yine dükkânında bakır 
döverken aynı sözleri tekrarlıyormuş. Dükkânının 
önünden o sırada Padişah geçiyormuş. Bu adamın 
sözlerini işitmiş. Merakından tekrar aynı dükkânın 
önünden geçmiş. Adam yine aynı sözleri tekrarlayıp 
duruyormuş. Padişah saraya gitmiş, bu adamın tekrar-
ladığı sözleri düşünmüş. Niye böyle söylediğine akıl 
erdirememiş. Bakırcıyı sarayına çağırmış: “Haçan olmaz 
olmaz demenin sebebi nedir?” diye sormuş. Bakırcı, bu 
soruya karşılık olarak yine: “Haçan olmaz olmaz.” 
demiş. Padişah: “Olmayacak şey yoktur.” demiş. 
Bakırcıya bir kese altın vermiş. Adam altınları alıp evine 
varmış. Karısı o gün çömlekçiden veresiye bir çömlek 
almış. Adam, rafta boş gördüğü çömleğin içine altınları 
bırakmış. Karısına da söylememiş. Günler geçmiş, 
çömlekçi kapıya dikilip çömleğin parasını istemiş. 
Kadın da o sırada çamaşır yıkıyormuş. Parası olmadığı 
için çamaşırın başından kalkmayıp çömleğin rafta olduğunu, oradan almasını söylemiş. Çömlekçi 
altın dolu çömleği alıp gitmiş. Akşam bakırcı eve gelmiş. Çömleğin yerinde olmadığını görmüş. Karısı-
na sormuş. Karısı olanları anlatmış. Günler böyle geçmiş. Adam yine dükkânında bakır döverken: 
“Haçan olmaz olmaz.” diyormuş. Padişah dükkânın önünden geçerken adamın yine aynı şeyleri söyle-
diğini duymuş. Padişah, onu sarayına çağırmış. Adam olanları padişaha anlattıktan sonra: “Haçan 
olmaz olmaz.” demiş. Padişah, bu adamı şehrin bir sokağına götürmüş. Eline bir taş vermiş. “Taşı at, 
nereye giderse gittiği yere kadar olan evler, araziler senin.” demiş. Bakırcı taşı eline almış. Bir atmış, 
hemen önündeki evinin çatısının altına çarpan taş, gerisin geri gelip bakırcının kafasına düşmüş. 
Bakırcı yere yığılmış. Kendine gelince, Padişah’a dönüp: “ Haçan olmaz olmaz.” demiş.
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Efsane Nedir?
 Çok uzun bir süre halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı 
olağanüstü öykülere “efsane” denir. Her toplumda bu özellikleri içeren birçok öyküye şahit olabilirsiniz 
ancak bu efsanelerin ortak özellikleri, gerçeklikten uzak yani olağanüstü olmaları ve çok eski dönemlerden 
beri kimin anlattığı belli olmadan günümüze kadar gelmeleridir.
 “Efsane ” sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir. Osmanlı Dönemi’nde bu kavram “kıssa”,  “rivayet”, 
“menkıbe”, “esatir”  gibi kelimelerle karşılanmıştır. Günümüzde bu anlatılar aynı zamanda “söylence” olarak 
da bilinmektedir.
Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir efsane örneği okuyacaksınız.

TEKGÖZ (YALNIZ GÖZ) KÖPRÜSÜ EFSANESİ
 Tekgöz (Yalnız Göz) Köprüsü Edirne’nin Yeni İmaret 
Mahallesi’nde bulunan darü’ş-şifayı, tarihimizde kimi zaman 
Sultan Bayezid-i Veli, kimi zaman da Sofu Bayezid olarak anılan   
II. Bayezid inşa ettirmiştir. Rivayet odur ki: II. Bayezid Edirneliler 
için hayır yapmak istemiş. Bununla ilgili vezirlere, şeyhülislama 
danışmış, onların �kirlerini almış. Biri cami yaptırmasının daha 
doğru olacağını, diğeri imaret, diğeri medrese, diğeri hastane 
yaptırmasının daha doğru olacağını söylemiş. II. Bayezid de bütün bunların hepsinin bir arada bulunacağı 
bir külliye yaptırmaya karar vermiş. Yeri düşünülmeye başlanmış. En nihayetinde Yeni İmaret mevkiine 
yaptırılmaya karar kılınmış ancak bir engel varmış. Külliyenin yapılacağı yerin şehirle kısa yoldan bağlantısını 
sağlayacak yerde Tunca Nehri akmaktaymış. Bunun üzerine II. Bayezid köprü yapılması için hemen emir 
verip kendisi de bu hayır işinden daha fazla nasiplenmek adına köprü inşaatında çalışmaya başlamış. Bir 
müddet  sonra II. Bayezid’e yabancı bir elçinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini haber vermişler.  
II. Bayezid “Buraya gelsin!” diyerek elçiyi yanına çağırtmış. Elçi, II. Bayezid’in yanına vardığında padişahın üstü 
başı toz içinde çalıştığını görünce mağrur bir ifadeyle onu baştan ayağa süzmüş ve şöyle demiş: “Benim 
ülkemin kralı size savaş ilan ediyor, çok yakında gelip buraları başınıza yıkacak.” Bu sözleri duyan II. Bayezid 
hiddetlenip harca bulanmış iki parmağını öne doğru uzatarak: “ Git, padişahına söyle.  Burada çok önemli 
bir işle meşgulüm. Kendine gelsin yoksa iki parmağımla gözlerini çıkartırım.” demiş. Bu şekilde huzurdan 
ayrılan elçi ülkesine geri dönünce kralının sarayında büyük bir telaşın olduğunu görmüş. Ülkenin bütün 
hekimleri toplanmış, bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış. Meğerse kral, gözlerinin etrafında oluşan çapaklar 
yüzünden bir anda görmemeye başlamış. Elçi krala durumu bildirmek üzere ona yaklaştığında kralın 
gözlerine dikkatlice bakmış. Çapak denilen şeyin çapak değil de harç olduğunu anlayınca kafasına birden II. 
Bayezid’in uzattığı harçlı parmakları gelmiş. Olayı kralına anlatmış. Kral, Bayezid’e yalvaran bir özür mektubu 
ve değerli taşlardan oluşan hediyeler göndermiş. Elçi, tekrar Edirne’ye geldiğinde Bayezid hâlâ köprü 
inşaatında çalışmaya devam ediyormuş. Kralının mektubunu ve hediyelerini vermiş. Bayezid mektubu 
okuduktan sonra şöyle demiş: “Var git, kralına söyle. Bir kafaya bir göz yeter. Onun tek gözünü açtım. Bu 
köprüyü de onun gönderdiği taşların kıymetiyle ve onun hatırasına tek gözlü yaptıracağım. Dünya 
durdukça beni ve onu ansınlar.” (Sabriye CEMBOLUK)

Siz de Edirne yöresine ait bir efsane derleyiniz.
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Türkü
 Türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli olan türküler de vardır. 
Halk edebiyatının en zengin alanıdır. Anadolu halkı bütün acılarını ve sevinçlerini türkülerle dile getirmiştir. 
Halkın derdini, neşesini, dünya görüşünü yansıtır. Hecenin değişik kalıplarıyla oluşturulur. Belli bir ezgi ile 
söylenir. Türkülerin ilk söyleyeni zamanla unutulmuştur. Kuşaktan kuşağa ve yöreden yöreye aktarılırken 
gerek içeriğinde gerek yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Türküler bend ve kavuştak denen bölüm-
lerden oluşur. Türkünün asıl sözlerinin yer aldığı bölümlere bend adı verilir. Her bendden sonra gelip bu 
bendleri birbirine bağlayan bölümlere bağlama veya kavuştak adı verilir. Türküler, diğer halk şiiri ürünlerin-
den ezgileriyle ayrılır.
Aşağıda Edirne yöresinden derlenen bir türkü örneği okuyacaksınız.

Türkünün Hikâyesi
 Edirneli bir ailenin oğlu olan Mestan evlilik çağına gelmiştir. Ailesi onu komşularının kızı Zeynep ile 
evlendirmek istemektedir. Mestan ise Karaağaçlı bir Rum olan Mavridis’in kızı Dankile’ye aşıktır. Mestan’ın 
babası Hacıoğlu bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Mestan, yavuklusu Dankile ile buluşur, kaçma planları yapar-
lar. Gece Edirne Köprüsü’nün orada buluşup karşı tarafa geçeceklerdir. Babası Hacıoğlu olayı öğrenir. Yanına 
birkaç adam alarak, köprüde pusuya yatar. Mestan ve Dankile, köprüye yaklaştıkları anda önlerine geçerler. 
Mestan silahını çıkarır, Dankile ile beraber köprü üzerinde koşmaya başlarlar. Arkalarından babası ve adam-
ları ateş ederler. Mestan ve Dankile yere kapaklanır, düşerler. Oracıkta can verirler.
 Bu sevdanın bu şekilde sonuçlanmasına, Edirneliler çok üzülürler. Genç kızlar, bu türküyü  iki sevgili-
nin arkasından  ağıt olarak yakarlar. Her düğünde, her toplulukta söylerler.

EDİRNE'NİN ARDI BAYLER

Edirne'nin ardı da bayler,
Meriç akar, sular çağlar.
Eşinden ayrılan ağlar (yanar),
Ay oldu mu mori Dankilo’m, duyuldun mu?
Hacıoğlu Mestan gibi vuruldun mu?
Edirne köprüsü taştan,
Sen çıkardın mori Dankilo’m beni baştan.
Ayırdılar beş kardaştan.
Ay oldu mu mori Dankilo’m, duyuldun mu?
Hacıoğlu Mestan gibi vuruldun mu?

Edirne yöresine ait bir türkü örneği bularak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Mani
 Maniler, anonim halk şiirimizin en sevilen ve en çok söylenen türlerindendir. Halkımızın şiir zevkini 
en güzel şekilde aksettiren maniler, şekil ve içerik açısından küçük farklılıklar gösterse de genel olarak 7’li 
hece ölçüsüyle, aaba ka�ye düzeniyle ve tek dörtlük olarak söylenirler. Neredeyse hayatın her yerinde 
yaşayan bir tür olarak karşımıza çıkan maniler; konu bakımından ramazan manileri, bekçi ve davulcu  manil-
eri, bayram manileri, mektup manileri, düğün manileri, niyet manileri, gurbet manileri, gelin-kaynana mani-
leri,  asker manileri, bilmece manileri, şehir manileri gibi türlere ayrılır. Halk arasında mani söylemek için; 
mani yakmak, mani düzmek, mani atmak gibi deyimler kullanılır. Edirne yöresi maniler konusunda çok 
zengindir. Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş mani örnekleri okuyacaksınız.

Armudu haşlayalım
Dibinde kışlayalım
Müsaade ederseniz
Mâniye başlayalım

Edirne’nin yolları
Sıva yârim kolları
Sıra bize geliyor
Tutsana davulları

Karşıda kara tarla
Parla be yârim parla
Yanıma gelemezsen
Enez’den mendil salla

Bir entarim var benim
Bedenime dar benim
Şu Havsa’nın içinde
Çakır gözlü yâr benim

Bahçeye varılmasın
Mendile sarılmasın
Bir mani de sen söyle
Ay kızım darılmasın

Edirne kavakları
Dökülür yaprakları
Edirne’de ablam var
Çınlasın kulakları

Sizler de boş bırakılan yerlere  yöremize ait maniler yazın.
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Büyüklerinizden dinlediğiniz bir masalı sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

Masal
 Halk anlatmaları adını verdiğimiz türlerin içerisinde en eskisi hiç şüphesiz masallardır.             
Dinleyiciyi inandırmak gibi bir iddiası olmayan, yapısında kalıplaşmış ifadeler bulunan, “masal anası”, 
“masal ninesi” adı verilen kadınlar tarafından anlatılan hayal ürünü anlatmalara masal denir. Aslında 
masal, bir milletin aynasıdır. Bu aynada bir milletin folklorunu, kültürünü ve inançlarını  bulabiliriz. Böylece 
de geçmişimizi anlatarak geleceğe ışık tutarız. Edirne yöresi masal konusunda oldukça zengin bir kaynağa 
sahiptir. Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir masal örneği okuyacaksınız.

HAÇAN OLMAZ OLMAZ 
 Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde, bir bakırcı varmış. Bu bakırcı çok 
fakirmiş. Dükkânında bakır döverken, “Haçan olmaz 
olmaz.” dermiş. Bir gün bakırcı yine dükkânında bakır 
döverken aynı sözleri tekrarlıyormuş. Dükkânının 
önünden o sırada Padişah geçiyormuş. Bu adamın 
sözlerini işitmiş. Merakından tekrar aynı dükkânın 
önünden geçmiş. Adam yine aynı sözleri tekrarlayıp 
duruyormuş. Padişah saraya gitmiş, bu adamın tekrar-
ladığı sözleri düşünmüş. Niye böyle söylediğine akıl 
erdirememiş. Bakırcıyı sarayına çağırmış: “Haçan olmaz 
olmaz demenin sebebi nedir?” diye sormuş. Bakırcı, bu 
soruya karşılık olarak yine: “Haçan olmaz olmaz.” 
demiş. Padişah: “Olmayacak şey yoktur.” demiş. 
Bakırcıya bir kese altın vermiş. Adam altınları alıp evine 
varmış. Karısı o gün çömlekçiden veresiye bir çömlek 
almış. Adam, rafta boş gördüğü çömleğin içine altınları 
bırakmış. Karısına da söylememiş. Günler geçmiş, 
çömlekçi kapıya dikilip çömleğin parasını istemiş. 
Kadın da o sırada çamaşır yıkıyormuş. Parası olmadığı 
için çamaşırın başından kalkmayıp çömleğin rafta olduğunu, oradan almasını söylemiş. Çömlekçi 
altın dolu çömleği alıp gitmiş. Akşam bakırcı eve gelmiş. Çömleğin yerinde olmadığını görmüş. Karısı-
na sormuş. Karısı olanları anlatmış. Günler böyle geçmiş. Adam yine dükkânında bakır döverken: 
“Haçan olmaz olmaz.” diyormuş. Padişah dükkânın önünden geçerken adamın yine aynı şeyleri söyle-
diğini duymuş. Padişah, onu sarayına çağırmış. Adam olanları padişaha anlattıktan sonra: “Haçan 
olmaz olmaz.” demiş. Padişah, bu adamı şehrin bir sokağına götürmüş. Eline bir taş vermiş. “Taşı at, 
nereye giderse gittiği yere kadar olan evler, araziler senin.” demiş. Bakırcı taşı eline almış. Bir atmış, 
hemen önündeki evinin çatısının altına çarpan taş, gerisin geri gelip bakırcının kafasına düşmüş. 
Bakırcı yere yığılmış. Kendine gelince, Padişah’a dönüp: “ Haçan olmaz olmaz.” demiş.

Görsel 175 

120

Etkinlik               

Efsane Nedir?
 Çok uzun bir süre halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı 
olağanüstü öykülere “efsane” denir. Her toplumda bu özellikleri içeren birçok öyküye şahit olabilirsiniz 
ancak bu efsanelerin ortak özellikleri, gerçeklikten uzak yani olağanüstü olmaları ve çok eski dönemlerden 
beri kimin anlattığı belli olmadan günümüze kadar gelmeleridir.
 “Efsane ” sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir. Osmanlı Dönemi’nde bu kavram “kıssa”,  “rivayet”, 
“menkıbe”, “esatir”  gibi kelimelerle karşılanmıştır. Günümüzde bu anlatılar aynı zamanda “söylence” olarak 
da bilinmektedir.
Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir efsane örneği okuyacaksınız.

TEKGÖZ (YALNIZ GÖZ) KÖPRÜSÜ EFSANESİ
 Tekgöz (Yalnız Göz) Köprüsü Edirne’nin Yeni İmaret 
Mahallesi’nde bulunan darü’ş-şifayı, tarihimizde kimi zaman 
Sultan Bayezid-i Veli, kimi zaman da Sofu Bayezid olarak anılan   
II. Bayezid inşa ettirmiştir. Rivayet odur ki: II. Bayezid Edirneliler 
için hayır yapmak istemiş. Bununla ilgili vezirlere, şeyhülislama 
danışmış, onların �kirlerini almış. Biri cami yaptırmasının daha 
doğru olacağını, diğeri imaret, diğeri medrese, diğeri hastane 
yaptırmasının daha doğru olacağını söylemiş. II. Bayezid de bütün bunların hepsinin bir arada bulunacağı 
bir külliye yaptırmaya karar vermiş. Yeri düşünülmeye başlanmış. En nihayetinde Yeni İmaret mevkiine 
yaptırılmaya karar kılınmış ancak bir engel varmış. Külliyenin yapılacağı yerin şehirle kısa yoldan bağlantısını 
sağlayacak yerde Tunca Nehri akmaktaymış. Bunun üzerine II. Bayezid köprü yapılması için hemen emir 
verip kendisi de bu hayır işinden daha fazla nasiplenmek adına köprü inşaatında çalışmaya başlamış. Bir 
müddet  sonra II. Bayezid’e yabancı bir elçinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini haber vermişler.  
II. Bayezid “Buraya gelsin!” diyerek elçiyi yanına çağırtmış. Elçi, II. Bayezid’in yanına vardığında padişahın üstü 
başı toz içinde çalıştığını görünce mağrur bir ifadeyle onu baştan ayağa süzmüş ve şöyle demiş: “Benim 
ülkemin kralı size savaş ilan ediyor, çok yakında gelip buraları başınıza yıkacak.” Bu sözleri duyan II. Bayezid 
hiddetlenip harca bulanmış iki parmağını öne doğru uzatarak: “ Git, padişahına söyle.  Burada çok önemli 
bir işle meşgulüm. Kendine gelsin yoksa iki parmağımla gözlerini çıkartırım.” demiş. Bu şekilde huzurdan 
ayrılan elçi ülkesine geri dönünce kralının sarayında büyük bir telaşın olduğunu görmüş. Ülkenin bütün 
hekimleri toplanmış, bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış. Meğerse kral, gözlerinin etrafında oluşan çapaklar 
yüzünden bir anda görmemeye başlamış. Elçi krala durumu bildirmek üzere ona yaklaştığında kralın 
gözlerine dikkatlice bakmış. Çapak denilen şeyin çapak değil de harç olduğunu anlayınca kafasına birden II. 
Bayezid’in uzattığı harçlı parmakları gelmiş. Olayı kralına anlatmış. Kral, Bayezid’e yalvaran bir özür mektubu 
ve değerli taşlardan oluşan hediyeler göndermiş. Elçi, tekrar Edirne’ye geldiğinde Bayezid hâlâ köprü 
inşaatında çalışmaya devam ediyormuş. Kralının mektubunu ve hediyelerini vermiş. Bayezid mektubu 
okuduktan sonra şöyle demiş: “Var git, kralına söyle. Bir kafaya bir göz yeter. Onun tek gözünü açtım. Bu 
köprüyü de onun gönderdiği taşların kıymetiyle ve onun hatırasına tek gözlü yaptıracağım. Dünya 
durdukça beni ve onu ansınlar.” (Sabriye CEMBOLUK)

Siz de Edirne yöresine ait bir efsane derleyiniz.
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Büyüklerinizden dinlediğiniz bir masalı sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

Masal
 Halk anlatmaları adını verdiğimiz türlerin içerisinde en eskisi hiç şüphesiz masallardır.             
Dinleyiciyi inandırmak gibi bir iddiası olmayan, yapısında kalıplaşmış ifadeler bulunan, “masal anası”, 
“masal ninesi” adı verilen kadınlar tarafından anlatılan hayal ürünü anlatmalara masal denir. Aslında 
masal, bir milletin aynasıdır. Bu aynada bir milletin folklorunu, kültürünü ve inançlarını  bulabiliriz. Böylece 
de geçmişimizi anlatarak geleceğe ışık tutarız. Edirne yöresi masal konusunda oldukça zengin bir kaynağa 
sahiptir. Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir masal örneği okuyacaksınız.

HAÇAN OLMAZ OLMAZ 
 Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde, bir bakırcı varmış. Bu bakırcı çok 
fakirmiş. Dükkânında bakır döverken, “Haçan olmaz 
olmaz.” dermiş. Bir gün bakırcı yine dükkânında bakır 
döverken aynı sözleri tekrarlıyormuş. Dükkânının 
önünden o sırada Padişah geçiyormuş. Bu adamın 
sözlerini işitmiş. Merakından tekrar aynı dükkânın 
önünden geçmiş. Adam yine aynı sözleri tekrarlayıp 
duruyormuş. Padişah saraya gitmiş, bu adamın tekrar-
ladığı sözleri düşünmüş. Niye böyle söylediğine akıl 
erdirememiş. Bakırcıyı sarayına çağırmış: “Haçan olmaz 
olmaz demenin sebebi nedir?” diye sormuş. Bakırcı, bu 
soruya karşılık olarak yine: “Haçan olmaz olmaz.” 
demiş. Padişah: “Olmayacak şey yoktur.” demiş. 
Bakırcıya bir kese altın vermiş. Adam altınları alıp evine 
varmış. Karısı o gün çömlekçiden veresiye bir çömlek 
almış. Adam, rafta boş gördüğü çömleğin içine altınları 
bırakmış. Karısına da söylememiş. Günler geçmiş, 
çömlekçi kapıya dikilip çömleğin parasını istemiş. 
Kadın da o sırada çamaşır yıkıyormuş. Parası olmadığı 
için çamaşırın başından kalkmayıp çömleğin rafta olduğunu, oradan almasını söylemiş. Çömlekçi 
altın dolu çömleği alıp gitmiş. Akşam bakırcı eve gelmiş. Çömleğin yerinde olmadığını görmüş. Karısı-
na sormuş. Karısı olanları anlatmış. Günler böyle geçmiş. Adam yine dükkânında bakır döverken: 
“Haçan olmaz olmaz.” diyormuş. Padişah dükkânın önünden geçerken adamın yine aynı şeyleri söyle-
diğini duymuş. Padişah, onu sarayına çağırmış. Adam olanları padişaha anlattıktan sonra: “Haçan 
olmaz olmaz.” demiş. Padişah, bu adamı şehrin bir sokağına götürmüş. Eline bir taş vermiş. “Taşı at, 
nereye giderse gittiği yere kadar olan evler, araziler senin.” demiş. Bakırcı taşı eline almış. Bir atmış, 
hemen önündeki evinin çatısının altına çarpan taş, gerisin geri gelip bakırcının kafasına düşmüş. 
Bakırcı yere yığılmış. Kendine gelince, Padişah’a dönüp: “ Haçan olmaz olmaz.” demiş.
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Efsane Nedir?
 Çok uzun bir süre halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı 
olağanüstü öykülere “efsane” denir. Her toplumda bu özellikleri içeren birçok öyküye şahit olabilirsiniz 
ancak bu efsanelerin ortak özellikleri, gerçeklikten uzak yani olağanüstü olmaları ve çok eski dönemlerden 
beri kimin anlattığı belli olmadan günümüze kadar gelmeleridir.
 “Efsane ” sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir. Osmanlı Dönemi’nde bu kavram “kıssa”,  “rivayet”, 
“menkıbe”, “esatir”  gibi kelimelerle karşılanmıştır. Günümüzde bu anlatılar aynı zamanda “söylence” olarak 
da bilinmektedir.
Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş bir efsane örneği okuyacaksınız.

TEKGÖZ (YALNIZ GÖZ) KÖPRÜSÜ EFSANESİ
 Tekgöz (Yalnız Göz) Köprüsü Edirne’nin Yeni İmaret 
Mahallesi’nde bulunan darü’ş-şifayı, tarihimizde kimi zaman 
Sultan Bayezid-i Veli, kimi zaman da Sofu Bayezid olarak anılan   
II. Bayezid inşa ettirmiştir. Rivayet odur ki: II. Bayezid Edirneliler 
için hayır yapmak istemiş. Bununla ilgili vezirlere, şeyhülislama 
danışmış, onların �kirlerini almış. Biri cami yaptırmasının daha 
doğru olacağını, diğeri imaret, diğeri medrese, diğeri hastane 
yaptırmasının daha doğru olacağını söylemiş. II. Bayezid de bütün bunların hepsinin bir arada bulunacağı 
bir külliye yaptırmaya karar vermiş. Yeri düşünülmeye başlanmış. En nihayetinde Yeni İmaret mevkiine 
yaptırılmaya karar kılınmış ancak bir engel varmış. Külliyenin yapılacağı yerin şehirle kısa yoldan bağlantısını 
sağlayacak yerde Tunca Nehri akmaktaymış. Bunun üzerine II. Bayezid köprü yapılması için hemen emir 
verip kendisi de bu hayır işinden daha fazla nasiplenmek adına köprü inşaatında çalışmaya başlamış. Bir 
müddet  sonra II. Bayezid’e yabancı bir elçinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini haber vermişler.  
II. Bayezid “Buraya gelsin!” diyerek elçiyi yanına çağırtmış. Elçi, II. Bayezid’in yanına vardığında padişahın üstü 
başı toz içinde çalıştığını görünce mağrur bir ifadeyle onu baştan ayağa süzmüş ve şöyle demiş: “Benim 
ülkemin kralı size savaş ilan ediyor, çok yakında gelip buraları başınıza yıkacak.” Bu sözleri duyan II. Bayezid 
hiddetlenip harca bulanmış iki parmağını öne doğru uzatarak: “ Git, padişahına söyle.  Burada çok önemli 
bir işle meşgulüm. Kendine gelsin yoksa iki parmağımla gözlerini çıkartırım.” demiş. Bu şekilde huzurdan 
ayrılan elçi ülkesine geri dönünce kralının sarayında büyük bir telaşın olduğunu görmüş. Ülkenin bütün 
hekimleri toplanmış, bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış. Meğerse kral, gözlerinin etrafında oluşan çapaklar 
yüzünden bir anda görmemeye başlamış. Elçi krala durumu bildirmek üzere ona yaklaştığında kralın 
gözlerine dikkatlice bakmış. Çapak denilen şeyin çapak değil de harç olduğunu anlayınca kafasına birden II. 
Bayezid’in uzattığı harçlı parmakları gelmiş. Olayı kralına anlatmış. Kral, Bayezid’e yalvaran bir özür mektubu 
ve değerli taşlardan oluşan hediyeler göndermiş. Elçi, tekrar Edirne’ye geldiğinde Bayezid hâlâ köprü 
inşaatında çalışmaya devam ediyormuş. Kralının mektubunu ve hediyelerini vermiş. Bayezid mektubu 
okuduktan sonra şöyle demiş: “Var git, kralına söyle. Bir kafaya bir göz yeter. Onun tek gözünü açtım. Bu 
köprüyü de onun gönderdiği taşların kıymetiyle ve onun hatırasına tek gözlü yaptıracağım. Dünya 
durdukça beni ve onu ansınlar.” (Sabriye CEMBOLUK)

Siz de Edirne yöresine ait bir efsane derleyiniz.
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Türkü
 Türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli olan türküler de vardır. 
Halk edebiyatının en zengin alanıdır. Anadolu halkı bütün acılarını ve sevinçlerini türkülerle dile getirmiştir. 
Halkın derdini, neşesini, dünya görüşünü yansıtır. Hecenin değişik kalıplarıyla oluşturulur. Belli bir ezgi ile 
söylenir. Türkülerin ilk söyleyeni zamanla unutulmuştur. Kuşaktan kuşağa ve yöreden yöreye aktarılırken 
gerek içeriğinde gerek yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Türküler bend ve kavuştak denen bölüm-
lerden oluşur. Türkünün asıl sözlerinin yer aldığı bölümlere bend adı verilir. Her bendden sonra gelip bu 
bendleri birbirine bağlayan bölümlere bağlama veya kavuştak adı verilir. Türküler, diğer halk şiiri ürünlerin-
den ezgileriyle ayrılır.
Aşağıda Edirne yöresinden derlenen bir türkü örneği okuyacaksınız.

Türkünün Hikâyesi
 Edirneli bir ailenin oğlu olan Mestan evlilik çağına gelmiştir. Ailesi onu komşularının kızı Zeynep ile 
evlendirmek istemektedir. Mestan ise Karaağaçlı bir Rum olan Mavridis’in kızı Dankile’ye aşıktır. Mestan’ın 
babası Hacıoğlu bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Mestan, yavuklusu Dankile ile buluşur, kaçma planları yapar-
lar. Gece Edirne Köprüsü’nün orada buluşup karşı tarafa geçeceklerdir. Babası Hacıoğlu olayı öğrenir. Yanına 
birkaç adam alarak, köprüde pusuya yatar. Mestan ve Dankile, köprüye yaklaştıkları anda önlerine geçerler. 
Mestan silahını çıkarır, Dankile ile beraber köprü üzerinde koşmaya başlarlar. Arkalarından babası ve adam-
ları ateş ederler. Mestan ve Dankile yere kapaklanır, düşerler. Oracıkta can verirler.
 Bu sevdanın bu şekilde sonuçlanmasına, Edirneliler çok üzülürler. Genç kızlar, bu türküyü  iki sevgili-
nin arkasından  ağıt olarak yakarlar. Her düğünde, her toplulukta söylerler.

EDİRNE'NİN ARDI BAYLER

Edirne'nin ardı da bayler,
Meriç akar, sular çağlar.
Eşinden ayrılan ağlar (yanar),
Ay oldu mu mori Dankilo’m, duyuldun mu?
Hacıoğlu Mestan gibi vuruldun mu?
Edirne köprüsü taştan,
Sen çıkardın mori Dankilo’m beni baştan.
Ayırdılar beş kardaştan.
Ay oldu mu mori Dankilo’m, duyuldun mu?
Hacıoğlu Mestan gibi vuruldun mu?

Edirne yöresine ait bir türkü örneği bularak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Mani
 Maniler, anonim halk şiirimizin en sevilen ve en çok söylenen türlerindendir. Halkımızın şiir zevkini 
en güzel şekilde aksettiren maniler, şekil ve içerik açısından küçük farklılıklar gösterse de genel olarak 7’li 
hece ölçüsüyle, aaba ka�ye düzeniyle ve tek dörtlük olarak söylenirler. Neredeyse hayatın her yerinde 
yaşayan bir tür olarak karşımıza çıkan maniler; konu bakımından ramazan manileri, bekçi ve davulcu  manil-
eri, bayram manileri, mektup manileri, düğün manileri, niyet manileri, gurbet manileri, gelin-kaynana mani-
leri,  asker manileri, bilmece manileri, şehir manileri gibi türlere ayrılır. Halk arasında mani söylemek için; 
mani yakmak, mani düzmek, mani atmak gibi deyimler kullanılır. Edirne yöresi maniler konusunda çok 
zengindir. Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş mani örnekleri okuyacaksınız.

Armudu haşlayalım
Dibinde kışlayalım
Müsaade ederseniz
Mâniye başlayalım

Edirne’nin yolları
Sıva yârim kolları
Sıra bize geliyor
Tutsana davulları

Karşıda kara tarla
Parla be yârim parla
Yanıma gelemezsen
Enez’den mendil salla

Bir entarim var benim
Bedenime dar benim
Şu Havsa’nın içinde
Çakır gözlü yâr benim

Bahçeye varılmasın
Mendile sarılmasın
Bir mani de sen söyle
Ay kızım darılmasın

Edirne kavakları
Dökülür yaprakları
Edirne’de ablam var
Çınlasın kulakları

Sizler de boş bırakılan yerlere  yöremize ait maniler yazın.
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Sizler de boş bırakılan yerlere  yöremize ait maniler yazın.
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Edirne İli Konuşma Özellikleri
 Ülke sınırları içerisinde şehirden şehre, kasabadan kasabaya hatta köyden köye değişebilen 
küçük söyleyiş farklılıklarına ‘’ağız’’ denir. Türkiye sınırları içerisinde pek çok ağız örneği vardır: 
Erzurum ağzı, Kastamonu ağzı, Konya ağzı, Denizli ağzı gibi. 
Aşağıda Edirne ağzıyla yazılmış bir metin örneği okuyacaksınız.

KOMŞU KOMŞU

— Mare Atçe huuu! Köpekler salıyo, yetiş yiycekler eyyy!
— Gel aretliğim, gel, kapı açık.
— Yok, iç gelmeyim. Senin ilistir  lazım oldu acık, salça uvmaa.
— Alırsın kız, geç beş dakka. Çay var içeriz.
— İyi madem, geleyim azcık. Sülman iniştem yok mu mare?
— Az evvel yedi üğlen ekmeeni, sildi bıyıklarını, gitti kaveye.  Durmaz evde.
— Naapsın adam, aylak şindi.
— Avalar suudu, peçkayı kurdum mutfağa, akşamdan akşama yakıyorum bi çatım.
— İyi yapmışsın mare. Ben de kurdum geçende , peçkada yemek de başka güzel oluyu.
— Dızmana yaptım geçende, parmaklarını yidi kızanlar.
— Anan nası oldu, iyileşti mi bacacıkları?
— Yok mare Atçe ep aynı, sızlanıp durur, gitmez doktora.
— Çetik ördüm yini, vereyim götür anacığına, giysin ayağına sıcacık.
— Sağ ol mare Atçe ne zahmet ettin.
— Zahmet olur mu o benim süt anam, selam sülersin.
— Olur, aydi kal sağlıcakla, sen de gel.
— Gelirim aretliğim, selametle…
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Aşağıda resimleri verilen nesnelere Edirne ağzında ne dendiğini araştırınız.
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Halkın derdini, neşesini, dünya görüşünü yansıtır. Hecenin değişik kalıplarıyla oluşturulur. Belli bir ezgi ile 
söylenir. Türkülerin ilk söyleyeni zamanla unutulmuştur. Kuşaktan kuşağa ve yöreden yöreye aktarılırken 
gerek içeriğinde gerek yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Türküler bend ve kavuştak denen bölüm-
lerden oluşur. Türkünün asıl sözlerinin yer aldığı bölümlere bend adı verilir. Her bendden sonra gelip bu 
bendleri birbirine bağlayan bölümlere bağlama veya kavuştak adı verilir. Türküler, diğer halk şiiri ürünlerin-
den ezgileriyle ayrılır.
Aşağıda Edirne yöresinden derlenen bir türkü örneği okuyacaksınız.

Türkünün Hikâyesi
 Edirneli bir ailenin oğlu olan Mestan evlilik çağına gelmiştir. Ailesi onu komşularının kızı Zeynep ile 
evlendirmek istemektedir. Mestan ise Karaağaçlı bir Rum olan Mavridis’in kızı Dankile’ye aşıktır. Mestan’ın 
babası Hacıoğlu bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Mestan, yavuklusu Dankile ile buluşur, kaçma planları yapar-
lar. Gece Edirne Köprüsü’nün orada buluşup karşı tarafa geçeceklerdir. Babası Hacıoğlu olayı öğrenir. Yanına 
birkaç adam alarak, köprüde pusuya yatar. Mestan ve Dankile, köprüye yaklaştıkları anda önlerine geçerler. 
Mestan silahını çıkarır, Dankile ile beraber köprü üzerinde koşmaya başlarlar. Arkalarından babası ve adam-
ları ateş ederler. Mestan ve Dankile yere kapaklanır, düşerler. Oracıkta can verirler.
 Bu sevdanın bu şekilde sonuçlanmasına, Edirneliler çok üzülürler. Genç kızlar, bu türküyü  iki sevgili-
nin arkasından  ağıt olarak yakarlar. Her düğünde, her toplulukta söylerler.

EDİRNE'NİN ARDI BAYLER

Edirne'nin ardı da bayler,
Meriç akar, sular çağlar.
Eşinden ayrılan ağlar (yanar),
Ay oldu mu mori Dankilo’m, duyuldun mu?
Hacıoğlu Mestan gibi vuruldun mu?
Edirne köprüsü taştan,
Sen çıkardın mori Dankilo’m beni baştan.
Ayırdılar beş kardaştan.
Ay oldu mu mori Dankilo’m, duyuldun mu?
Hacıoğlu Mestan gibi vuruldun mu?

Edirne yöresine ait bir türkü örneği bularak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Mani
 Maniler, anonim halk şiirimizin en sevilen ve en çok söylenen türlerindendir. Halkımızın şiir zevkini 
en güzel şekilde aksettiren maniler, şekil ve içerik açısından küçük farklılıklar gösterse de genel olarak 7’li 
hece ölçüsüyle, aaba ka�ye düzeniyle ve tek dörtlük olarak söylenirler. Neredeyse hayatın her yerinde 
yaşayan bir tür olarak karşımıza çıkan maniler; konu bakımından ramazan manileri, bekçi ve davulcu  manil-
eri, bayram manileri, mektup manileri, düğün manileri, niyet manileri, gurbet manileri, gelin-kaynana mani-
leri,  asker manileri, bilmece manileri, şehir manileri gibi türlere ayrılır. Halk arasında mani söylemek için; 
mani yakmak, mani düzmek, mani atmak gibi deyimler kullanılır. Edirne yöresi maniler konusunda çok 
zengindir. Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş mani örnekleri okuyacaksınız.

Armudu haşlayalım
Dibinde kışlayalım
Müsaade ederseniz
Mâniye başlayalım

zengindir. Aşağıda Edirne yöresinden derlenmiş mani örnekleri okuyacaksınız.

Edirne’nin yolları
Sıva yârim kolları
Sıra bize geliyor
Tutsana davulları

Karşıda kara tarla
Parla be yârim parla
Yanıma gelemezsen
Enez’den mendil salla

Bir entarim var benim
Bedenime dar benim
Şu Havsa’nın içinde
Çakır gözlü yâr benim

Bahçeye varılmasın
Mendile sarılmasın
Bir mani de sen söyle
Ay kızım darılmasın

              

Edirne kavakları
Dökülür yaprakları
Edirne’de ablam var
Çınlasın kulakları

Sizler de boş bırakılan yerlere  yöremize ait maniler yazın.
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Edirne İli Konuşma Özellikleri
 Ülke sınırları içerisinde şehirden şehre, kasabadan kasabaya hatta köyden köye değişebilen 
küçük söyleyiş farklılıklarına ‘’ağız’’ denir. Türkiye sınırları içerisinde pek çok ağız örneği vardır: 
Erzurum ağzı, Kastamonu ağzı, Konya ağzı, Denizli ağzı gibi. 
Aşağıda Edirne ağzıyla yazılmış bir metin örneği okuyacaksınız.

KOMŞU KOMŞU

— Mare Atçe huuu! Köpekler salıyo, yetiş yiycekler eyyy!
— Gel aretliğim, gel, kapı açık.
— Yok, iç gelmeyim. Senin ilistir  lazım oldu acık, salça uvmaa.
— Alırsın kız, geç beş dakka. Çay var içeriz.
— İyi madem, geleyim azcık. Sülman iniştem yok mu mare?
— Az evvel yedi üğlen ekmeeni, sildi bıyıklarını, gitti kaveye.  Durmaz evde.
— Naapsın adam, aylak şindi.
— Avalar suudu, peçkayı kurdum mutfağa, akşamdan akşama yakıyorum bi çatım.
— İyi yapmışsın mare. Ben de kurdum geçende , peçkada yemek de başka güzel oluyu.
— Dızmana yaptım geçende, parmaklarını yidi kızanlar.
— Anan nası oldu, iyileşti mi bacacıkları?
— Yok mare Atçe ep aynı, sızlanıp durur, gitmez doktora.
— Çetik ördüm yini, vereyim götür anacığına, giysin ayağına sıcacık.
— Sağ ol mare Atçe ne zahmet ettin.
— Zahmet olur mu o benim süt anam, selam sülersin.
— Olur, aydi kal sağlıcakla, sen de gel.
— Gelirim aretliğim, selametle…
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Aşağıda resimleri verilen nesnelere Edirne ağzında ne dendiğini araştırınız.
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Hazırlık Çalışması                

Neler Öğreneceğim?

Edirne’deki yerel yayıncılığın zaman içerisindeki gelişimini ve bugünkü durumunu öğrenirim.

Aşağıdaki özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.  
“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”  
                                                                                                                          Mustafa Kemal Atatürk

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
EDİRNE’DE BASIN

 Kentlerin ve medya ile ilgili kurumların basın-yayın tarihleri, ülke tarihlerinin önemli bir 
parçasıdır. Basın-yayın çalışanlarının, kurum ve kuruluşlarının, tarihi süreç içerisinde yaşanan siyasî, 
ekonomik, kültürel ve sosyal olayların içinde bulunarak bunlara tanıklık etmeleri, basın-yayın tarihi-
nin   önemini daha da artırmaktadır.
 Uygarlık tarihinin temel öğesi olan bilginin, çoğaltılabilmesindeki teknolojilerin en önemlilerinden 
biri olan matbaa ile Edirne, 1554 yılında tanışmıştır. İbrahim Müteferrika Efendi’nin matbaayı                  
İstanbul’da 1727 yılında kurduğunu düşünürsek Edirne, tam 173 yıl önce matbaa teknolojisiyle 
buluşmuştur. Dolayısıyla bu buluşma ile Edirne, diğer illerin birçoğundan önce basın-yayın hayatıyla 
tanışma fırsatı yakalamıştır. 

Sevgili Arkadaşlar,  birlikte bir sınıf gazetesi oluşturalım.
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Aşağıdaki bulmacada Edirne’de yayımlanan bazı gazeteler gizlenmiştir. 
Hep birlikte bulalım.

İlimizde Yayımlanan Gazeteler
 Edirne’de dili Türkçe, Arabî har�erle yayımlanan ilk resmî gazete, Edirne Vilâyet Matbaasında, 
Edirne’nin resmî yayın organı olarak yayımlanan, “Edirne Gazetesi” dir. Edirne Gazetesi 17 Ağustos 
1867 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bu gazete; Türkçe, Rumca, Bulgarca olarak yayımlanmıştır.
 Edirne’de ilk özel gazete de 1876 yılında Arif Bey tarafından “Meriç” adıyla kurulmuş ve haftalık 
olarak yayımlanmıştır. Süreli yayın olarak da yayımlanan ilk dergi, H. 1302-M.1884/1885 yıllarında 
Asâf Muhittin ve Ahmet Enver tarafından yayın hayatına kazandırılan ve 15 günlük periyodik 
aralıklarla  yayımlanan “Şule-i Maarif Dergisi” dir.
 Edirne halkının siyasî, kültürel ve sosyal alanda bilgilenmesinde ve yörenin gelişiminde aktif 
rol oynayan basın-yayın kuruluşlarının önemli bir organı olan gazetelerin, Edirne’nin hayatında 
önemli bir zenginliğe sahip olduğu, geçmişten günümüze yayın hayatına giren 100’ü aşkın gazete ile 
de görülür. Edirne merkez ve ilçelerinde yayımlanan bazı gazeteler şunlardır: Edirne gazetesi, Hudut 
gazetesi, Vatandaş gazetesi, Sonhaber gazetesi, Edirne Haber gazetesi, Yenigün gazetesi, Gündem 
gazetesi, Edirne Ajans gazetesi, Edirne Star gazetesi, Meydan gazetesi, Özgür Rumeli, Başkent gazete-
si ve dergisi, Edirne Olay, Edirne Güncel, Meriç gazetesi, Önder gazetesi( Keşan), Medya Keşan gazete-
si, Halkın Sesi gazetesi (Keşan), Adalet gazetesi (Uzunköprü), Gürses gazetesi (Uzunköprü), Yeni 
gazete ( İpsala) Trakya gazetesi (İpsala), Batı Express gazetesi (Havsa), Yöremiz Lalapaşa …

F H J E Ç D S V O  Z 
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Aşağıda resimleri verilen nesnelere Edirne ağzında ne dendiğini araştırınız.

Görsel 179 

Görsel 181 Görsel 182 

Görsel 184Görsel 183 

Görsel 180 
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Edirne İli Konuşma Özellikleri
 Ülke sınırları içerisinde şehirden şehre, kasabadan kasabaya hatta köyden köye değişebilen 
küçük söyleyiş farklılıklarına ‘’ağız’’ denir. Türkiye sınırları içerisinde pek çok ağız örneği vardır: 
Erzurum ağzı, Kastamonu ağzı, Konya ağzı, Denizli ağzı gibi. 
Aşağıda Edirne ağzıyla yazılmış bir metin örneği okuyacaksınız.

KOMŞU KOMŞU

— Mare Atçe huuu! Köpekler salıyo, yetiş yiycekler eyyy!
— Gel aretliğim, gel, kapı açık.
— Yok, iç gelmeyim. Senin ilistir  lazım oldu acık, salça uvmaa.
— Alırsın kız, geç beş dakka. Çay var içeriz.
— İyi madem, geleyim azcık. Sülman iniştem yok mu mare?
— Az evvel yedi üğlen ekmeeni, sildi bıyıklarını, gitti kaveye.  Durmaz evde.
— Naapsın adam, aylak şindi.
— Avalar suudu, peçkayı kurdum mutfağa, akşamdan akşama yakıyorum bi çatım.
— İyi yapmışsın mare. Ben de kurdum geçende , peçkada yemek de başka güzel oluyu.
— Dızmana yaptım geçende, parmaklarını yidi kızanlar.
— Anan nası oldu, iyileşti mi bacacıkları?
— Yok mare Atçe ep aynı, sızlanıp durur, gitmez doktora.
— Çetik ördüm yini, vereyim götür anacığına, giysin ayağına sıcacık.
— Sağ ol mare Atçe ne zahmet ettin.
— Zahmet olur mu o benim süt anam, selam sülersin.
— Olur, aydi kal sağlıcakla, sen de gel.
— Gelirim aretliğim, selametle…

Görsel 178 
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Etkinlik               

Aşağıda resimleri verilen nesnelere Edirne ağzında ne dendiğini araştırınız.

Görsel 179 

Görsel 181 Görsel 182 

Görsel 184Görsel 183 

Görsel 180 
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Hazırlık Çalışması                

Neler Öğreneceğim?

Edirne’deki yerel yayıncılığın zaman içerisindeki gelişimini ve bugünkü durumunu öğrenirim.

Aşağıdaki özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.  
“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”  
                                                                                                                          Mustafa Kemal Atatürk

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
EDİRNE’DE BASIN

 Kentlerin ve medya ile ilgili kurumların basın-yayın tarihleri, ülke tarihlerinin önemli bir 
parçasıdır. Basın-yayın çalışanlarının, kurum ve kuruluşlarının, tarihi süreç içerisinde yaşanan siyasî, 
ekonomik, kültürel ve sosyal olayların içinde bulunarak bunlara tanıklık etmeleri, basın-yayın tarihi-
nin   önemini daha da artırmaktadır.
 Uygarlık tarihinin temel öğesi olan bilginin, çoğaltılabilmesindeki teknolojilerin en önemlilerinden 
biri olan matbaa ile Edirne, 1554 yılında tanışmıştır. İbrahim Müteferrika Efendi’nin matbaayı                  
İstanbul’da 1727 yılında kurduğunu düşünürsek Edirne, tam 173 yıl önce matbaa teknolojisiyle 
buluşmuştur. Dolayısıyla bu buluşma ile Edirne, diğer illerin birçoğundan önce basın-yayın hayatıyla 
tanışma fırsatı yakalamıştır. 

Sevgili Arkadaşlar,  birlikte bir sınıf gazetesi oluşturalım.

Görsel 185-86 
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Etkinlik               

Aşağıdaki bulmacada Edirne’de yayımlanan bazı gazeteler gizlenmiştir. 
Hep birlikte bulalım.

İlimizde Yayımlanan Gazeteler
 Edirne’de dili Türkçe, Arabî har�erle yayımlanan ilk resmî gazete, Edirne Vilâyet Matbaasında, 
Edirne’nin resmî yayın organı olarak yayımlanan, “Edirne Gazetesi” dir. Edirne Gazetesi 17 Ağustos 
1867 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bu gazete; Türkçe, Rumca, Bulgarca olarak yayımlanmıştır.
 Edirne’de ilk özel gazete de 1876 yılında Arif Bey tarafından “Meriç” adıyla kurulmuş ve haftalık 
olarak yayımlanmıştır. Süreli yayın olarak da yayımlanan ilk dergi, H. 1302-M.1884/1885 yıllarında 
Asâf Muhittin ve Ahmet Enver tarafından yayın hayatına kazandırılan ve 15 günlük periyodik 
aralıklarla  yayımlanan “Şule-i Maarif Dergisi” dir.
 Edirne halkının siyasî, kültürel ve sosyal alanda bilgilenmesinde ve yörenin gelişiminde aktif 
rol oynayan basın-yayın kuruluşlarının önemli bir organı olan gazetelerin, Edirne’nin hayatında 
önemli bir zenginliğe sahip olduğu, geçmişten günümüze yayın hayatına giren 100’ü aşkın gazete ile 
de görülür. Edirne merkez ve ilçelerinde yayımlanan bazı gazeteler şunlardır: Edirne gazetesi, Hudut 
gazetesi, Vatandaş gazetesi, Sonhaber gazetesi, Edirne Haber gazetesi, Yenigün gazetesi, Gündem 
gazetesi, Edirne Ajans gazetesi, Edirne Star gazetesi, Meydan gazetesi, Özgür Rumeli, Başkent gazete-
si ve dergisi, Edirne Olay, Edirne Güncel, Meriç gazetesi, Önder gazetesi( Keşan), Medya Keşan gazete-
si, Halkın Sesi gazetesi (Keşan), Adalet gazetesi (Uzunköprü), Gürses gazetesi (Uzunköprü), Yeni 
gazete ( İpsala) Trakya gazetesi (İpsala), Batı Express gazetesi (Havsa), Yöremiz Lalapaşa …
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Hazırlık Çalışması                

Neler Öğreneceğim?

Edirne’deki yerel yayıncılığın zaman içerisindeki gelişimini ve bugünkü durumunu öğrenirim.

Aşağıdaki özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.  
“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”  
                                                                                                                          Mustafa Kemal Atatürk

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
EDİRNE’DE BASIN

 Kentlerin ve medya ile ilgili kurumların basın-yayın tarihleri, ülke tarihlerinin önemli bir 
parçasıdır. Basın-yayın çalışanlarının, kurum ve kuruluşlarının, tarihi süreç içerisinde yaşanan siyasî, 
ekonomik, kültürel ve sosyal olayların içinde bulunarak bunlara tanıklık etmeleri, basın-yayın tarihi-
nin   önemini daha da artırmaktadır.
 Uygarlık tarihinin temel öğesi olan bilginin, çoğaltılabilmesindeki teknolojilerin en önemlilerinden 
biri olan matbaa ile Edirne, 1554 yılında tanışmıştır. İbrahim Müteferrika Efendi’nin matbaayı                  
İstanbul’da 1727 yılında kurduğunu düşünürsek Edirne, tam 173 yıl önce matbaa teknolojisiyle 
buluşmuştur. Dolayısıyla bu buluşma ile Edirne, diğer illerin birçoğundan önce basın-yayın hayatıyla 
tanışma fırsatı yakalamıştır. 

Sevgili Arkadaşlar,  birlikte bir sınıf gazetesi oluşturalım.

Görsel 185-86 

126

Etkinlik               

Aşağıdaki bulmacada Edirne’de yayımlanan bazı gazeteler gizlenmiştir. 
Hep birlikte bulalım.

İlimizde Yayımlanan Gazeteler
 Edirne’de dili Türkçe, Arabî har�erle yayımlanan ilk resmî gazete, Edirne Vilâyet Matbaasında, 
Edirne’nin resmî yayın organı olarak yayımlanan, “Edirne Gazetesi” dir. Edirne Gazetesi 17 Ağustos 
1867 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bu gazete; Türkçe, Rumca, Bulgarca olarak yayımlanmıştır.
 Edirne’de ilk özel gazete de 1876 yılında Arif Bey tarafından “Meriç” adıyla kurulmuş ve haftalık 
olarak yayımlanmıştır. Süreli yayın olarak da yayımlanan ilk dergi, H. 1302-M.1884/1885 yıllarında 
Asâf Muhittin ve Ahmet Enver tarafından yayın hayatına kazandırılan ve 15 günlük periyodik 
aralıklarla  yayımlanan “Şule-i Maarif Dergisi” dir.
 Edirne halkının siyasî, kültürel ve sosyal alanda bilgilenmesinde ve yörenin gelişiminde aktif 
rol oynayan basın-yayın kuruluşlarının önemli bir organı olan gazetelerin, Edirne’nin hayatında 
önemli bir zenginliğe sahip olduğu, geçmişten günümüze yayın hayatına giren 100’ü aşkın gazete ile 
de görülür. Edirne merkez ve ilçelerinde yayımlanan bazı gazeteler şunlardır: Edirne gazetesi, Hudut 
gazetesi, Vatandaş gazetesi, Sonhaber gazetesi, Edirne Haber gazetesi, Yenigün gazetesi, Gündem 
gazetesi, Edirne Ajans gazetesi, Edirne Star gazetesi, Meydan gazetesi, Özgür Rumeli, Başkent gazete-
si ve dergisi, Edirne Olay, Edirne Güncel, Meriç gazetesi, Önder gazetesi( Keşan), Medya Keşan gazete-
si, Halkın Sesi gazetesi (Keşan), Adalet gazetesi (Uzunköprü), Gürses gazetesi (Uzunköprü), Yeni 
gazete ( İpsala) Trakya gazetesi (İpsala), Batı Express gazetesi (Havsa), Yöremiz Lalapaşa …
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Hazırlık Çalışması                

Neler Öğreneceğim?

Edirne’deki yerel yayıncılığın zaman içerisindeki gelişimini ve bugünkü durumunu öğrenirim.

Aşağıdaki özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.  
“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”  
                                                                                                                          Mustafa Kemal Atatürk

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
EDİRNE’DE BASIN

 Kentlerin ve medya ile ilgili kurumların basın-yayın tarihleri, ülke tarihlerinin önemli bir 
parçasıdır. Basın-yayın çalışanlarının, kurum ve kuruluşlarının, tarihi süreç içerisinde yaşanan siyasî, 
ekonomik, kültürel ve sosyal olayların içinde bulunarak bunlara tanıklık etmeleri, basın-yayın tarihi-
nin   önemini daha da artırmaktadır.
 Uygarlık tarihinin temel öğesi olan bilginin, çoğaltılabilmesindeki teknolojilerin en önemlilerinden 
biri olan matbaa ile Edirne, 1554 yılında tanışmıştır. İbrahim Müteferrika Efendi’nin matbaayı                  
İstanbul’da 1727 yılında kurduğunu düşünürsek Edirne, tam 173 yıl önce matbaa teknolojisiyle 
buluşmuştur. Dolayısıyla bu buluşma ile Edirne, diğer illerin birçoğundan önce basın-yayın hayatıyla 
tanışma fırsatı yakalamıştır. 

Sevgili Arkadaşlar,  birlikte bir sınıf gazetesi oluşturalım.

Görsel 185-86 
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Etkinlik               

Aşağıdaki bulmacada Edirne’de yayımlanan bazı gazeteler gizlenmiştir. 
Hep birlikte bulalım.

İlimizde Yayımlanan Gazeteler
 Edirne’de dili Türkçe, Arabî har�erle yayımlanan ilk resmî gazete, Edirne Vilâyet Matbaasında, 
Edirne’nin resmî yayın organı olarak yayımlanan, “Edirne Gazetesi” dir. Edirne Gazetesi 17 Ağustos 
1867 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bu gazete; Türkçe, Rumca, Bulgarca olarak yayımlanmıştır.
 Edirne’de ilk özel gazete de 1876 yılında Arif Bey tarafından “Meriç” adıyla kurulmuş ve haftalık 
olarak yayımlanmıştır. Süreli yayın olarak da yayımlanan ilk dergi, H. 1302-M.1884/1885 yıllarında 
Asâf Muhittin ve Ahmet Enver tarafından yayın hayatına kazandırılan ve 15 günlük periyodik 
aralıklarla  yayımlanan “Şule-i Maarif Dergisi” dir.
 Edirne halkının siyasî, kültürel ve sosyal alanda bilgilenmesinde ve yörenin gelişiminde aktif 
rol oynayan basın-yayın kuruluşlarının önemli bir organı olan gazetelerin, Edirne’nin hayatında 
önemli bir zenginliğe sahip olduğu, geçmişten günümüze yayın hayatına giren 100’ü aşkın gazete ile 
de görülür. Edirne merkez ve ilçelerinde yayımlanan bazı gazeteler şunlardır: Edirne gazetesi, Hudut 
gazetesi, Vatandaş gazetesi, Sonhaber gazetesi, Edirne Haber gazetesi, Yenigün gazetesi, Gündem 
gazetesi, Edirne Ajans gazetesi, Edirne Star gazetesi, Meydan gazetesi, Özgür Rumeli, Başkent gazete-
si ve dergisi, Edirne Olay, Edirne Güncel, Meriç gazetesi, Önder gazetesi( Keşan), Medya Keşan gazete-
si, Halkın Sesi gazetesi (Keşan), Adalet gazetesi (Uzunköprü), Gürses gazetesi (Uzunköprü), Yeni 
gazete ( İpsala) Trakya gazetesi (İpsala), Batı Express gazetesi (Havsa), Yöremiz Lalapaşa …
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 Edirne’de ilk radyo denemesi, 1970’li yılların başında Edirne Erkek Öğretmen Okulu Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Edirne’nin Kaleiçi semtinde bulunan binasında (şimdiki I. Murat Lisesi 
binası) eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren okul yönetimi özellikle dönemin Başmüdür Yardımcısı 
Sadık Bideci’nin gayretleri ile radyo istasyonu kurulmuş ve yayınlarına başlamıştır. Söz konusu 
radyonun 1 kilometrelik alana yayın yapabilme gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Ancak gerekli 
izinler alınamadığı için radyo istasyonu yayından kaldırılmıştır.
 Edirne görsel basın ile 14 Nisan 1972 tarihinde tanışmıştır. TRT tarafından kurulan ve paket 
yayın yapan “Edirne Televizyonu” geçici olarak Edirne Halk Eğitim Merkezinin birkaç odasında 
çalışmalarını belirli bir süre sürdürmüştür. Bir süre kendi imkânlarıyla yöresel yayınlar yaparak etkin-
liğini sürdürmüş, daha sonra Buçuktepe’deki link istasyonunun Ankara’ya bağlanmasıyla yayınlar 
direkt olarak Edirne’den izlenmeye başlanmıştır.  Bugün de Buçuktepe’de bulunan link istasyonu 
aracılığıyla başta TRT olmak üzere diğer ulusal kanalların yayınları izlenmektedir.
 Özel televizyonun kurulmasının önündeki engeller kalktıktan sonra Edirne’de ilk özel             
televizyon Trakya Televizyonu (TTV) olmuştur. Nisan 1993 tarihinde  yayın hayatına başlayan             
televizyon kanalını, 14 Nisan 1995 tarihinde Edirne’de yayın hayatına giren Edirne Televizyonu  (ETV) 
izlemiştir. Bugün Trakya Televizyonu yayın hayatını Edirne’de sona    erdirmesine rağmen, Edirne Tele-
vizyonu yayınlarına devam etmektedir. 
 İlçelerimizde de ilk özel televizyon  “Ergene TV” adlı televizyon kanalıdır. Bu kanal Uzunköprü 
ilçesinde yayın hayatına girmiştir ancak 6 ay yayın hayatında kaldıktan sonra kapanmıştır.

Bunu biliyor musunuz?

İlimizin Uzunköprü ilçesi Süleymaniye köyünde, TRT Süleymaniye verici istasyonu 
1974 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Radyo ve Televizyon Yayınları

Etkinlik               

Bir haber spikeri olduğunuzu hayal ediniz ve arkadaşlarınıza 
Edirne ile ilgili bir haberin sunumunu yapınız.

128

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Etkinlik:  Aşağıdaki karikatürden hareketle duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir metin yazınız.                

Görsel 187 
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Hazırlık Çalışması                

Neler Öğreneceğim?

Edirne’deki yerel yayıncılığın zaman içerisindeki gelişimini ve bugünkü durumunu öğrenirim.

Aşağıdaki özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.  
“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”  
                                                                                                                          Mustafa Kemal Atatürk

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
EDİRNE’DE BASIN

 Kentlerin ve medya ile ilgili kurumların basın-yayın tarihleri, ülke tarihlerinin önemli bir 
parçasıdır. Basın-yayın çalışanlarının, kurum ve kuruluşlarının, tarihi süreç içerisinde yaşanan siyasî, 
ekonomik, kültürel ve sosyal olayların içinde bulunarak bunlara tanıklık etmeleri, basın-yayın tarihi-
nin   önemini daha da artırmaktadır.
 Uygarlık tarihinin temel öğesi olan bilginin, çoğaltılabilmesindeki teknolojilerin en önemlilerinden 
biri olan matbaa ile Edirne, 1554 yılında tanışmıştır. İbrahim Müteferrika Efendi’nin matbaayı                  
İstanbul’da 1727 yılında kurduğunu düşünürsek Edirne, tam 173 yıl önce matbaa teknolojisiyle 
buluşmuştur. Dolayısıyla bu buluşma ile Edirne, diğer illerin birçoğundan önce basın-yayın hayatıyla 
tanışma fırsatı yakalamıştır. 

Sevgili Arkadaşlar,  birlikte bir sınıf gazetesi oluşturalım.

Görsel 185-86 
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Etkinlik               

Aşağıdaki bulmacada Edirne’de yayımlanan bazı gazeteler gizlenmiştir. 
Hep birlikte bulalım.

İlimizde Yayımlanan Gazeteler
 Edirne’de dili Türkçe, Arabî har�erle yayımlanan ilk resmî gazete, Edirne Vilâyet Matbaasında, 
Edirne’nin resmî yayın organı olarak yayımlanan, “Edirne Gazetesi” dir. Edirne Gazetesi 17 Ağustos 
1867 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bu gazete; Türkçe, Rumca, Bulgarca olarak yayımlanmıştır.
 Edirne’de ilk özel gazete de 1876 yılında Arif Bey tarafından “Meriç” adıyla kurulmuş ve haftalık 
olarak yayımlanmıştır. Süreli yayın olarak da yayımlanan ilk dergi, H. 1302-M.1884/1885 yıllarında 
Asâf Muhittin ve Ahmet Enver tarafından yayın hayatına kazandırılan ve 15 günlük periyodik 
aralıklarla  yayımlanan “Şule-i Maarif Dergisi” dir.
 Edirne halkının siyasî, kültürel ve sosyal alanda bilgilenmesinde ve yörenin gelişiminde aktif 
rol oynayan basın-yayın kuruluşlarının önemli bir organı olan gazetelerin, Edirne’nin hayatında 
önemli bir zenginliğe sahip olduğu, geçmişten günümüze yayın hayatına giren 100’ü aşkın gazete ile 
de görülür. Edirne merkez ve ilçelerinde yayımlanan bazı gazeteler şunlardır: Edirne gazetesi, Hudut 
gazetesi, Vatandaş gazetesi, Sonhaber gazetesi, Edirne Haber gazetesi, Yenigün gazetesi, Gündem 
gazetesi, Edirne Ajans gazetesi, Edirne Star gazetesi, Meydan gazetesi, Özgür Rumeli, Başkent gazete-
si ve dergisi, Edirne Olay, Edirne Güncel, Meriç gazetesi, Önder gazetesi( Keşan), Medya Keşan gazete-
si, Halkın Sesi gazetesi (Keşan), Adalet gazetesi (Uzunköprü), Gürses gazetesi (Uzunköprü), Yeni 
gazete ( İpsala) Trakya gazetesi (İpsala), Batı Express gazetesi (Havsa), Yöremiz Lalapaşa …
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Hazırlık Çalışması                

Neler Öğreneceğim?

Edirne’deki yerel yayıncılığın zaman içerisindeki gelişimini ve bugünkü durumunu öğrenirim.

Aşağıdaki özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.  
“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”  
                                                                                                                          Mustafa Kemal Atatürk

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
EDİRNE’DE BASIN

 Kentlerin ve medya ile ilgili kurumların basın-yayın tarihleri, ülke tarihlerinin önemli bir 
parçasıdır. Basın-yayın çalışanlarının, kurum ve kuruluşlarının, tarihi süreç içerisinde yaşanan siyasî, 
ekonomik, kültürel ve sosyal olayların içinde bulunarak bunlara tanıklık etmeleri, basın-yayın tarihi-
nin   önemini daha da artırmaktadır.
 Uygarlık tarihinin temel öğesi olan bilginin, çoğaltılabilmesindeki teknolojilerin en önemlilerinden 
biri olan matbaa ile Edirne, 1554 yılında tanışmıştır. İbrahim Müteferrika Efendi’nin matbaayı                  
İstanbul’da 1727 yılında kurduğunu düşünürsek Edirne, tam 173 yıl önce matbaa teknolojisiyle 
buluşmuştur. Dolayısıyla bu buluşma ile Edirne, diğer illerin birçoğundan önce basın-yayın hayatıyla 
tanışma fırsatı yakalamıştır. 

Sevgili Arkadaşlar,  birlikte bir sınıf gazetesi oluşturalım.

Görsel 185-86 
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Etkinlik               

Aşağıdaki bulmacada Edirne’de yayımlanan bazı gazeteler gizlenmiştir. 
Hep birlikte bulalım.

İlimizde Yayımlanan Gazeteler
 Edirne’de dili Türkçe, Arabî har�erle yayımlanan ilk resmî gazete, Edirne Vilâyet Matbaasında, 
Edirne’nin resmî yayın organı olarak yayımlanan, “Edirne Gazetesi” dir. Edirne Gazetesi 17 Ağustos 
1867 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bu gazete; Türkçe, Rumca, Bulgarca olarak yayımlanmıştır.
 Edirne’de ilk özel gazete de 1876 yılında Arif Bey tarafından “Meriç” adıyla kurulmuş ve haftalık 
olarak yayımlanmıştır. Süreli yayın olarak da yayımlanan ilk dergi, H. 1302-M.1884/1885 yıllarında 
Asâf Muhittin ve Ahmet Enver tarafından yayın hayatına kazandırılan ve 15 günlük periyodik 
aralıklarla  yayımlanan “Şule-i Maarif Dergisi” dir.
 Edirne halkının siyasî, kültürel ve sosyal alanda bilgilenmesinde ve yörenin gelişiminde aktif 
rol oynayan basın-yayın kuruluşlarının önemli bir organı olan gazetelerin, Edirne’nin hayatında 
önemli bir zenginliğe sahip olduğu, geçmişten günümüze yayın hayatına giren 100’ü aşkın gazete ile 
de görülür. Edirne merkez ve ilçelerinde yayımlanan bazı gazeteler şunlardır: Edirne gazetesi, Hudut 
gazetesi, Vatandaş gazetesi, Sonhaber gazetesi, Edirne Haber gazetesi, Yenigün gazetesi, Gündem 
gazetesi, Edirne Ajans gazetesi, Edirne Star gazetesi, Meydan gazetesi, Özgür Rumeli, Başkent gazete-
si ve dergisi, Edirne Olay, Edirne Güncel, Meriç gazetesi, Önder gazetesi( Keşan), Medya Keşan gazete-
si, Halkın Sesi gazetesi (Keşan), Adalet gazetesi (Uzunköprü), Gürses gazetesi (Uzunköprü), Yeni 
gazete ( İpsala) Trakya gazetesi (İpsala), Batı Express gazetesi (Havsa), Yöremiz Lalapaşa …
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 Edirne’de ilk radyo denemesi, 1970’li yılların başında Edirne Erkek Öğretmen Okulu Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Edirne’nin Kaleiçi semtinde bulunan binasında (şimdiki I. Murat Lisesi 
binası) eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren okul yönetimi özellikle dönemin Başmüdür Yardımcısı 
Sadık Bideci’nin gayretleri ile radyo istasyonu kurulmuş ve yayınlarına başlamıştır. Söz konusu 
radyonun 1 kilometrelik alana yayın yapabilme gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Ancak gerekli 
izinler alınamadığı için radyo istasyonu yayından kaldırılmıştır.
 Edirne görsel basın ile 14 Nisan 1972 tarihinde tanışmıştır. TRT tarafından kurulan ve paket 
yayın yapan “Edirne Televizyonu” geçici olarak Edirne Halk Eğitim Merkezinin birkaç odasında 
çalışmalarını belirli bir süre sürdürmüştür. Bir süre kendi imkânlarıyla yöresel yayınlar yaparak etkin-
liğini sürdürmüş, daha sonra Buçuktepe’deki link istasyonunun Ankara’ya bağlanmasıyla yayınlar 
direkt olarak Edirne’den izlenmeye başlanmıştır.  Bugün de Buçuktepe’de bulunan link istasyonu 
aracılığıyla başta TRT olmak üzere diğer ulusal kanalların yayınları izlenmektedir.
 Özel televizyonun kurulmasının önündeki engeller kalktıktan sonra Edirne’de ilk özel             
televizyon Trakya Televizyonu (TTV) olmuştur. Nisan 1993 tarihinde  yayın hayatına başlayan             
televizyon kanalını, 14 Nisan 1995 tarihinde Edirne’de yayın hayatına giren Edirne Televizyonu  (ETV) 
izlemiştir. Bugün Trakya Televizyonu yayın hayatını Edirne’de sona    erdirmesine rağmen, Edirne Tele-
vizyonu yayınlarına devam etmektedir. 
 İlçelerimizde de ilk özel televizyon  “Ergene TV” adlı televizyon kanalıdır. Bu kanal Uzunköprü 
ilçesinde yayın hayatına girmiştir ancak 6 ay yayın hayatında kaldıktan sonra kapanmıştır.

Bunu biliyor musunuz?

İlimizin Uzunköprü ilçesi Süleymaniye köyünde, TRT Süleymaniye verici istasyonu 
1974 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Radyo ve Televizyon Yayınları

Etkinlik               

Bir haber spikeri olduğunuzu hayal ediniz ve arkadaşlarınıza 
Edirne ile ilgili bir haberin sunumunu yapınız.
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Etkinlik:  Aşağıdaki karikatürden hareketle duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir metin yazınız.                

Görsel 187 
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izlemiştir. Bugün Trakya Televizyonu yayın hayatını Edirne’de sona    erdirmesine rağmen, Edirne Tele-
vizyonu yayınlarına devam etmektedir. 
 İlçelerimizde de ilk özel televizyon  “Ergene TV” adlı televizyon kanalıdır. Bu kanal Uzunköprü 
ilçesinde yayın hayatına girmiştir ancak 6 ay yayın hayatında kaldıktan sonra kapanmıştır.

Bunu biliyor musunuz?

İlimizin Uzunköprü ilçesi Süleymaniye köyünde, TRT Süleymaniye verici istasyonu 
1974 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Radyo ve Televizyon Yayınları

Etkinlik               

Bir haber spikeri olduğunuzu hayal ediniz ve arkadaşlarınıza 
Edirne ile ilgili bir haberin sunumunu yapınız.

128

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Etkinlik:  Aşağıdaki karikatürden hareketle duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir metin yazınız.                
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Radyo ve Televizyon Yayınları

Etkinlik               

Bir haber spikeri olduğunuzu hayal ediniz ve arkadaşlarınıza 
Edirne ile ilgili bir haberin sunumunu yapınız.
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EDİRNE’DE MÜZİK KÜLTÜRÜ

Bunları biliyor musunuz?

Edirne Belediye Bandosu Türkiye’nin en eski ve köklü bandolarından biridir. 
Şehrimizde her yıl düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali’nde yerli ve 
yabancı pek çok bando ekibi konserler vermektedir.

 Cumhuriyet öncesi dönemde Müslüman’ı, Hıristiyan’ı, Yahudi’si; Türk’ü, Rum’u, Ermeni’si, 
Ulah’ı ile farklı kültür ve toplumların beşiği olan Edirne, muazzam bir kültürel mirasa sahiptir.                 
Osmanlı Devleti’ne 92 yıl başkentlik yapmış olmasının yanında, yapımı Sultan II. Murat tarafından 
başlatılan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından bitirilen Edirne Sarayı, İstanbul’un başkent olduğu 
dönemde dahi önemini kaybetmemiş, Topkapı Sarayı ile birlikte 19. yy’a kadar 425 yıl hizmet 
vermiştir. Bu haliyle de ayrıca bir Sultanlar Şehri olan Edirne, müzik kültürümüze dair de türlü zengin-
likler içeren yapısıyla karşımıza çıkmaktadır.  
 Trakya Üniversitesine bağlı olarak hizmet veren Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 
Sultan Bayezid tarafından 1488 yılında hizmete açılmıştır. Psikolojik rahatsızlıkları olan hastaların 
müzik ile tedavisi, bu hastanenin özellikleri arasındadır. Tedavide yalnız müzikten değil, su sesi ve 
güzel kokulardan da yararlanılmıştır. Hastanede on kişiden oluşan bir müzik topluluğunun haftada 
üç gün hastalara konserler verdikleri bilinmektedir. Birlikte bu konuda inceleme yapan müzisyen Türk 
hekimleri, Türk müziğindeki bazı makamların hasta tedavisinde iyileştirici bir etkisi olduğunu tespit 
etmişlerdir.
 Aynı dönemde burada müzik ile hasta tedavisi yapılırken Avrupa’da bu tür hastalar kötü    
muamele görüyordu. 

Görsel 188 Görsel 189
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 Edirne’nin müzik ve tarih ilişkisinin  başlangıcı 1361 yılı sayılan “Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri” 
ve bu güreşlere has bir müzik olan ve yüzyıllardır bu etkinlikte icra edilen Kırkpınar yağlı güreş 
müziğidir. Türklerin her şenlikteki en önemli enstrümanları olan davul-zurna ile icra edilen ve adına 
“Güreş Havaları”, “Pehlivan Havaları” da denen bu müzikler güreşlerin olmazsa olmazıdır. Bu bağlam-
da yağlı güreşlerde çalacak müzisyenlerin güreş ezgilerini çok iyi bilmelerinin yanında güreşin 
gidişatına göre ritmi ayarlamaları, müsabakanın tansiyonunu hem güreşen sporculara hem de seyir-
cilere canlı olarak hissettirmeleri gerekir.

 Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Edirne’deki kahvehanelerin çoğunda birkaç adet tambura ve 
cura bulunur, eserler ayrıca zilli maşa ve darbuka eşliğinde çalınıp söylenirdi. Birbirini takip eden 
savaşlar, bozgunlar ve göçler sonucu yerli halkın Anadolu’ya göç etmesi ve gramofonların yayılması 
ile sazlı kahvehaneler tarihe karıştı.
 Anadolu'dan Türk müziğinin Balkanlara taşınmasında Edirne bir köprü görevi görürken 
bugünlere uzanan türküleriyle de döneminden izler bırakmaktadır. TRT repertuvarındaki 500 civarın-
da Rumeli türküsü içerisinde yaklaşık 25 tanesinin yöresi Edirne ve Edirne çevresi olarak belirtilmiştir. 
Edirne'nin müzik kültürünün oluşmasında hem Anadolu'nun hem de Rumeli’nin izleri vardır. Kökü 
Anadolu topraklarında olan ve yöre sanatçılarının müzikal tavrıyla dile gelen "Kahve Yemenden Gelir", 
"Ağlama Kazibe’m" gibi eserlerin yanında, Edirnelinin gönlünün yarısı Rumeli'dedir. Bugün nüfusunun 
büyük bir çoğunluğu Balkan göçmeni olan Edirne’de Selanik'ten, Batı Trakya'dan, Üsküp'ten gelen 
Rumeli türkülerini de yöre halkı büyük bir içtenlikle çalar ve okur.
  Edirne'de derlenmiş ve TRT repertuvarına girmiş olan türküler şunlardır: 

 
 

Görsel 190 Görsel 191 

 Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Kırmızı Buğday Seç Olur, Atımın Yelesi Beyaz, 
Çarşıdan Aldım Kestane, Çifte Kuburları Çaktım Almadı, Edirne'nin Ardı Bayler, Keten Gömlek 
Giyer, Seller Aldı mı Dermenimin Bendini, Kavak Kavağa Yaslanır, Ahırköy’ün Meşeleri, Püskül 
Pencereden Uçtu, Tabağa Koyarlar Kaymağı Balı, Kırmızı Gül Al Bayleyor, Dut Fidanı Boyunca, 
Bakkallar Satıyor Karaca Üzüm, Aman Dayler, Pınar Başının Gülleri,  Kızılcıklar Oldu mu? Kahve 
Yemenden Gelir, Küp İçinde Nişasta, Ağlama Kazibe’m, Kara Kuşun Yüksektendir Oyunu, 
Edirne’nin Ardında Sümbüllü Bağlar, Vurun Gelin Kınasın, Bir Gemim Var Saldım Engine.
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vizyonu yayınlarına devam etmektedir. 
 İlçelerimizde de ilk özel televizyon  “Ergene TV” adlı televizyon kanalıdır. Bu kanal Uzunköprü 
ilçesinde yayın hayatına girmiştir ancak 6 ay yayın hayatında kaldıktan sonra kapanmıştır.

Bunu biliyor musunuz?
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Radyo ve Televizyon Yayınları

Etkinlik               

Bir haber spikeri olduğunuzu hayal ediniz ve arkadaşlarınıza 
Edirne ile ilgili bir haberin sunumunu yapınız.
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Etkinlik:  Aşağıdaki karikatürden hareketle duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir metin yazınız.                
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tarafından gerçekleştirilmiştir. Edirne’nin Kaleiçi semtinde bulunan binasında (şimdiki I. Murat Lisesi 
binası) eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren okul yönetimi özellikle dönemin Başmüdür Yardımcısı 
Sadık Bideci’nin gayretleri ile radyo istasyonu kurulmuş ve yayınlarına başlamıştır. Söz konusu 
radyonun 1 kilometrelik alana yayın yapabilme gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Ancak gerekli 
izinler alınamadığı için radyo istasyonu yayından kaldırılmıştır.
 Edirne görsel basın ile 14 Nisan 1972 tarihinde tanışmıştır. TRT tarafından kurulan ve paket 
yayın yapan “Edirne Televizyonu” geçici olarak Edirne Halk Eğitim Merkezinin birkaç odasında 
çalışmalarını belirli bir süre sürdürmüştür. Bir süre kendi imkânlarıyla yöresel yayınlar yaparak etkin-
liğini sürdürmüş, daha sonra Buçuktepe’deki link istasyonunun Ankara’ya bağlanmasıyla yayınlar 
direkt olarak Edirne’den izlenmeye başlanmıştır.  Bugün de Buçuktepe’de bulunan link istasyonu 
aracılığıyla başta TRT olmak üzere diğer ulusal kanalların yayınları izlenmektedir.
 Özel televizyonun kurulmasının önündeki engeller kalktıktan sonra Edirne’de ilk özel             
televizyon Trakya Televizyonu (TTV) olmuştur. Nisan 1993 tarihinde  yayın hayatına başlayan             
televizyon kanalını, 14 Nisan 1995 tarihinde Edirne’de yayın hayatına giren Edirne Televizyonu  (ETV) 
izlemiştir. Bugün Trakya Televizyonu yayın hayatını Edirne’de sona    erdirmesine rağmen, Edirne Tele-
vizyonu yayınlarına devam etmektedir. 
 İlçelerimizde de ilk özel televizyon  “Ergene TV” adlı televizyon kanalıdır. Bu kanal Uzunköprü 
ilçesinde yayın hayatına girmiştir ancak 6 ay yayın hayatında kaldıktan sonra kapanmıştır.

Bunu biliyor musunuz?

İlimizin Uzunköprü ilçesi Süleymaniye köyünde, TRT Süleymaniye verici istasyonu 
1974 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Radyo ve Televizyon Yayınları

Etkinlik               

Bir haber spikeri olduğunuzu hayal ediniz ve arkadaşlarınıza 
Edirne ile ilgili bir haberin sunumunu yapınız.

128

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Etkinlik:  Aşağıdaki karikatürden hareketle duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir metin yazınız.                

Görsel 187 

129

EDİRNE’DE MÜZİK KÜLTÜRÜ

Bunları biliyor musunuz?

Edirne Belediye Bandosu Türkiye’nin en eski ve köklü bandolarından biridir. 
Şehrimizde her yıl düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali’nde yerli ve 
yabancı pek çok bando ekibi konserler vermektedir.

 Cumhuriyet öncesi dönemde Müslüman’ı, Hıristiyan’ı, Yahudi’si; Türk’ü, Rum’u, Ermeni’si, 
Ulah’ı ile farklı kültür ve toplumların beşiği olan Edirne, muazzam bir kültürel mirasa sahiptir.                 
Osmanlı Devleti’ne 92 yıl başkentlik yapmış olmasının yanında, yapımı Sultan II. Murat tarafından 
başlatılan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından bitirilen Edirne Sarayı, İstanbul’un başkent olduğu 
dönemde dahi önemini kaybetmemiş, Topkapı Sarayı ile birlikte 19. yy’a kadar 425 yıl hizmet 
vermiştir. Bu haliyle de ayrıca bir Sultanlar Şehri olan Edirne, müzik kültürümüze dair de türlü zengin-
likler içeren yapısıyla karşımıza çıkmaktadır.  
 Trakya Üniversitesine bağlı olarak hizmet veren Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 
Sultan Bayezid tarafından 1488 yılında hizmete açılmıştır. Psikolojik rahatsızlıkları olan hastaların 
müzik ile tedavisi, bu hastanenin özellikleri arasındadır. Tedavide yalnız müzikten değil, su sesi ve 
güzel kokulardan da yararlanılmıştır. Hastanede on kişiden oluşan bir müzik topluluğunun haftada 
üç gün hastalara konserler verdikleri bilinmektedir. Birlikte bu konuda inceleme yapan müzisyen Türk 
hekimleri, Türk müziğindeki bazı makamların hasta tedavisinde iyileştirici bir etkisi olduğunu tespit 
etmişlerdir.
 Aynı dönemde burada müzik ile hasta tedavisi yapılırken Avrupa’da bu tür hastalar kötü    
muamele görüyordu. 

Görsel 188 Görsel 189
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 Edirne’nin müzik ve tarih ilişkisinin  başlangıcı 1361 yılı sayılan “Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri” 
ve bu güreşlere has bir müzik olan ve yüzyıllardır bu etkinlikte icra edilen Kırkpınar yağlı güreş 
müziğidir. Türklerin her şenlikteki en önemli enstrümanları olan davul-zurna ile icra edilen ve adına 
“Güreş Havaları”, “Pehlivan Havaları” da denen bu müzikler güreşlerin olmazsa olmazıdır. Bu bağlam-
da yağlı güreşlerde çalacak müzisyenlerin güreş ezgilerini çok iyi bilmelerinin yanında güreşin 
gidişatına göre ritmi ayarlamaları, müsabakanın tansiyonunu hem güreşen sporculara hem de seyir-
cilere canlı olarak hissettirmeleri gerekir.

 Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Edirne’deki kahvehanelerin çoğunda birkaç adet tambura ve 
cura bulunur, eserler ayrıca zilli maşa ve darbuka eşliğinde çalınıp söylenirdi. Birbirini takip eden 
savaşlar, bozgunlar ve göçler sonucu yerli halkın Anadolu’ya göç etmesi ve gramofonların yayılması 
ile sazlı kahvehaneler tarihe karıştı.
 Anadolu'dan Türk müziğinin Balkanlara taşınmasında Edirne bir köprü görevi görürken 
bugünlere uzanan türküleriyle de döneminden izler bırakmaktadır. TRT repertuvarındaki 500 civarın-
da Rumeli türküsü içerisinde yaklaşık 25 tanesinin yöresi Edirne ve Edirne çevresi olarak belirtilmiştir. 
Edirne'nin müzik kültürünün oluşmasında hem Anadolu'nun hem de Rumeli’nin izleri vardır. Kökü 
Anadolu topraklarında olan ve yöre sanatçılarının müzikal tavrıyla dile gelen "Kahve Yemenden Gelir", 
"Ağlama Kazibe’m" gibi eserlerin yanında, Edirnelinin gönlünün yarısı Rumeli'dedir. Bugün nüfusunun 
büyük bir çoğunluğu Balkan göçmeni olan Edirne’de Selanik'ten, Batı Trakya'dan, Üsküp'ten gelen 
Rumeli türkülerini de yöre halkı büyük bir içtenlikle çalar ve okur.
  Edirne'de derlenmiş ve TRT repertuvarına girmiş olan türküler şunlardır: 

 
 

Görsel 190 Görsel 191 

 Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Kırmızı Buğday Seç Olur, Atımın Yelesi Beyaz, 
Çarşıdan Aldım Kestane, Çifte Kuburları Çaktım Almadı, Edirne'nin Ardı Bayler, Keten Gömlek 
Giyer, Seller Aldı mı Dermenimin Bendini, Kavak Kavağa Yaslanır, Ahırköy’ün Meşeleri, Püskül 
Pencereden Uçtu, Tabağa Koyarlar Kaymağı Balı, Kırmızı Gül Al Bayleyor, Dut Fidanı Boyunca, 
Bakkallar Satıyor Karaca Üzüm, Aman Dayler, Pınar Başının Gülleri,  Kızılcıklar Oldu mu? Kahve 
Yemenden Gelir, Küp İçinde Nişasta, Ağlama Kazibe’m, Kara Kuşun Yüksektendir Oyunu, 
Edirne’nin Ardında Sümbüllü Bağlar, Vurun Gelin Kınasın, Bir Gemim Var Saldım Engine.
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Etkinlik               

 Edirne ve çevresinde kullanılan müzik aletlerinin görsellerini  aşağıdaki kutucuklara 
 çiziniz.

132

EDİRNE’NİN ÖNEMLİ GÜNLERİ

Edirne’nin önemli günleri ile kültür ve sanat etkinlikleri hakkında 
bilgi sahibi olacağım.

Balkan Savaşı’nda Sarayiçi’nde Türk Esirleri 
 Köklü bir kültüre sahip olan 
Edirne’nin tarihinde birçok önemli 
günler ve etkinlikler bulunmaktadır. 
Bazen felaketlere maruz kalmış 
olan şehir bazen işgal edilmiş, 
bazen de büyük zaferleri yaşamıştır. 
Edirne, tarihte dört defa işgale 
uğramıştır. Bunlardan ilki 1828-1829 
Rus Savaşı sonunda yaşanan Rus 
işgalidir. 1877-1878 Osmanlı Savaşı 
sonunda Edirne ikinci defa Rus 
işgalini yaşamıştır. Edirne’nin gördüğü 
en kanlı ve yıkıcı işgal ise Balkan Savaşı 

sırasında gerçekleşen Bulgar işgalidir. 26 Mart 1913 tarihinde gerçekleşmiş bu işgalden dolayı 26 Mart tarihi 
Edirne’nin ‘’kara günü’’ olarak geçer.  Her yıl bu tarihte Sarayiçi‘nde Balkan Şehitliği Anıtı’nda anma 
etkiniklerei yapılmaktadır. Edirne son defa I. Dünya Savaşı sonunda Yunanlar tarafından işgal 
edilmiş ve bu durum 25 Kasım 1922’ye kadar devam etmiştir.
 
 Edirne 1746 yılında yangın, 1752 yılında ise büyük bir deprem yaşamıştır.
 Şehrimiz, birçok önemli etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Edirne ili genelinde 
yapılan şenlik ve festivaller ile kutlanıldığı tarihler şöyledir:

Kırkpınar Yağlı Güreşleri:              Haziran – Temmuz
Kakava Şenlikleri:                           5 – 6 Mayıs
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EDİRNE’DE MÜZİK KÜLTÜRÜ

Bunları biliyor musunuz?

Edirne Belediye Bandosu Türkiye’nin en eski ve köklü bandolarından biridir. 
Şehrimizde her yıl düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali’nde yerli ve 
yabancı pek çok bando ekibi konserler vermektedir.

 Cumhuriyet öncesi dönemde Müslüman’ı, Hıristiyan’ı, Yahudi’si; Türk’ü, Rum’u, Ermeni’si, 
Ulah’ı ile farklı kültür ve toplumların beşiği olan Edirne, muazzam bir kültürel mirasa sahiptir.                 
Osmanlı Devleti’ne 92 yıl başkentlik yapmış olmasının yanında, yapımı Sultan II. Murat tarafından 
başlatılan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından bitirilen Edirne Sarayı, İstanbul’un başkent olduğu 
dönemde dahi önemini kaybetmemiş, Topkapı Sarayı ile birlikte 19. yy’a kadar 425 yıl hizmet 
vermiştir. Bu haliyle de ayrıca bir Sultanlar Şehri olan Edirne, müzik kültürümüze dair de türlü zengin-
likler içeren yapısıyla karşımıza çıkmaktadır.  
 Trakya Üniversitesine bağlı olarak hizmet veren Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 
Sultan Bayezid tarafından 1488 yılında hizmete açılmıştır. Psikolojik rahatsızlıkları olan hastaların 
müzik ile tedavisi, bu hastanenin özellikleri arasındadır. Tedavide yalnız müzikten değil, su sesi ve 
güzel kokulardan da yararlanılmıştır. Hastanede on kişiden oluşan bir müzik topluluğunun haftada 
üç gün hastalara konserler verdikleri bilinmektedir. Birlikte bu konuda inceleme yapan müzisyen Türk 
hekimleri, Türk müziğindeki bazı makamların hasta tedavisinde iyileştirici bir etkisi olduğunu tespit 
etmişlerdir.
 Aynı dönemde burada müzik ile hasta tedavisi yapılırken Avrupa’da bu tür hastalar kötü    
muamele görüyordu. 

Görsel 188 Görsel 189
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 Edirne’nin müzik ve tarih ilişkisinin  başlangıcı 1361 yılı sayılan “Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri” 
ve bu güreşlere has bir müzik olan ve yüzyıllardır bu etkinlikte icra edilen Kırkpınar yağlı güreş 
müziğidir. Türklerin her şenlikteki en önemli enstrümanları olan davul-zurna ile icra edilen ve adına 
“Güreş Havaları”, “Pehlivan Havaları” da denen bu müzikler güreşlerin olmazsa olmazıdır. Bu bağlam-
da yağlı güreşlerde çalacak müzisyenlerin güreş ezgilerini çok iyi bilmelerinin yanında güreşin 
gidişatına göre ritmi ayarlamaları, müsabakanın tansiyonunu hem güreşen sporculara hem de seyir-
cilere canlı olarak hissettirmeleri gerekir.

 Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Edirne’deki kahvehanelerin çoğunda birkaç adet tambura ve 
cura bulunur, eserler ayrıca zilli maşa ve darbuka eşliğinde çalınıp söylenirdi. Birbirini takip eden 
savaşlar, bozgunlar ve göçler sonucu yerli halkın Anadolu’ya göç etmesi ve gramofonların yayılması 
ile sazlı kahvehaneler tarihe karıştı.
 Anadolu'dan Türk müziğinin Balkanlara taşınmasında Edirne bir köprü görevi görürken 
bugünlere uzanan türküleriyle de döneminden izler bırakmaktadır. TRT repertuvarındaki 500 civarın-
da Rumeli türküsü içerisinde yaklaşık 25 tanesinin yöresi Edirne ve Edirne çevresi olarak belirtilmiştir. 
Edirne'nin müzik kültürünün oluşmasında hem Anadolu'nun hem de Rumeli’nin izleri vardır. Kökü 
Anadolu topraklarında olan ve yöre sanatçılarının müzikal tavrıyla dile gelen "Kahve Yemenden Gelir", 
"Ağlama Kazibe’m" gibi eserlerin yanında, Edirnelinin gönlünün yarısı Rumeli'dedir. Bugün nüfusunun 
büyük bir çoğunluğu Balkan göçmeni olan Edirne’de Selanik'ten, Batı Trakya'dan, Üsküp'ten gelen 
Rumeli türkülerini de yöre halkı büyük bir içtenlikle çalar ve okur.
  Edirne'de derlenmiş ve TRT repertuvarına girmiş olan türküler şunlardır: 

 
 

Görsel 190 Görsel 191 

 Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Kırmızı Buğday Seç Olur, Atımın Yelesi Beyaz, 
Çarşıdan Aldım Kestane, Çifte Kuburları Çaktım Almadı, Edirne'nin Ardı Bayler, Keten Gömlek 
Giyer, Seller Aldı mı Dermenimin Bendini, Kavak Kavağa Yaslanır, Ahırköy’ün Meşeleri, Püskül 
Pencereden Uçtu, Tabağa Koyarlar Kaymağı Balı, Kırmızı Gül Al Bayleyor, Dut Fidanı Boyunca, 
Bakkallar Satıyor Karaca Üzüm, Aman Dayler, Pınar Başının Gülleri,  Kızılcıklar Oldu mu? Kahve 
Yemenden Gelir, Küp İçinde Nişasta, Ağlama Kazibe’m, Kara Kuşun Yüksektendir Oyunu, 
Edirne’nin Ardında Sümbüllü Bağlar, Vurun Gelin Kınasın, Bir Gemim Var Saldım Engine.
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Etkinlik               

 Edirne ve çevresinde kullanılan müzik aletlerinin görsellerini  aşağıdaki kutucuklara 
 çiziniz.

132

EDİRNE’NİN ÖNEMLİ GÜNLERİ

Edirne’nin önemli günleri ile kültür ve sanat etkinlikleri hakkında 
bilgi sahibi olacağım.

Balkan Savaşı’nda Sarayiçi’nde Türk Esirleri 
 Köklü bir kültüre sahip olan 
Edirne’nin tarihinde birçok önemli 
günler ve etkinlikler bulunmaktadır. 
Bazen felaketlere maruz kalmış 
olan şehir bazen işgal edilmiş, 
bazen de büyük zaferleri yaşamıştır. 
Edirne, tarihte dört defa işgale 
uğramıştır. Bunlardan ilki 1828-1829 
Rus Savaşı sonunda yaşanan Rus 
işgalidir. 1877-1878 Osmanlı Savaşı 
sonunda Edirne ikinci defa Rus 
işgalini yaşamıştır. Edirne’nin gördüğü 
en kanlı ve yıkıcı işgal ise Balkan Savaşı 

sırasında gerçekleşen Bulgar işgalidir. 26 Mart 1913 tarihinde gerçekleşmiş bu işgalden dolayı 26 Mart tarihi 
Edirne’nin ‘’kara günü’’ olarak geçer.  Her yıl bu tarihte Sarayiçi‘nde Balkan Şehitliği Anıtı’nda anma 
etkiniklerei yapılmaktadır. Edirne son defa I. Dünya Savaşı sonunda Yunanlar tarafından işgal 
edilmiş ve bu durum 25 Kasım 1922’ye kadar devam etmiştir.
 
 Edirne 1746 yılında yangın, 1752 yılında ise büyük bir deprem yaşamıştır.
 Şehrimiz, birçok önemli etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Edirne ili genelinde 
yapılan şenlik ve festivaller ile kutlanıldığı tarihler şöyledir:

Kırkpınar Yağlı Güreşleri:              Haziran – Temmuz
Kakava Şenlikleri:                           5 – 6 Mayıs
Enez Balık Festivali:                       Haziran’ın İlk Haftası
Keşan Dallık Festivali:                   Mayıs Ayının 1 – 2. Haftası
Uzunköprü Dallık Festivali:          Mayıs Ayının 4. Haftası 
İpsala Çeltik Kültür Festivali:      17 – 19 Ağustos
Lalapaşa Yağlı Güreş Şenliği:      Ağustos Ayının İlk Haftası 
Havsa Yağlı Güreş Şenliği:           Haziran Ayı
Hıdırellez:                                         6 Mayıs

Neler Öğreneğim? 
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  Arkadaşlar, gelin Edirne’nin önemli gün ve etkinliklerini tanıyalım.

Kakava Şenlikleri: ‘’Kakava’’ sözcüğünün 
nasıl ortaya çıktığı ve anlamı konusunda kesin 
bir bilgi yoktur. Bazı dil bilimciler bu sözcüğün 
Arapçada kılıç, süngü gibi silahların birbirine 
çarpması ile çıkan ses anlamında Ka’kaa’dan 
geldiğini bildiriler. Yine kelime için silah çatırtısı, 
savaş gürültüsü anlamını kullananlar da vardır. 
Kakava Şenlikleri 1992 yılından itibaren Sarayiçi’ne 
alınmıştır. Şenlik 5 Mayıs günü ikindi vaktinde 
başlar.  Başta genç kız ve kadınlar olmak üzere 
kırmızı renkli kıyafetler giyilerek müzik eşliğinde 
dans edilip ateşten atlanır. Bazı gençler suya 

girerek günahlarından arındıklarına inanırlar. Kakava Şenlikleri zaman zaman ilanlarla da duyurul-
muş, özellikle çeribaşılar bastırdıkları ilanlar vasıtasıyla halkı şenliğe davet etmişlerdir. Kakava 
Şenliklerinin UNESCO Dünya Kültürel Mirasına alınması için çalışmalar yapılmaktadır.

Hıdırellez: Hıdırellez, Hızır ve İlyas sözcükleri-
nin birleşiminden oluşmuş; yeşillik, çayır, çimen 
anlamına gelir. Hızır ile İlyas peygamberlerin 
yılda bir kez buluştukları gün olarak kabul edilir. 
Ancak zamanla İlyas peygamberin ismi unutul-
muş, Hızır ön plana çıkmıştır. Eski Edirne’de 
Hıdırellez kutlamaları genellikle türbe, yatır ve 
ağaçlık alanlarda yapılırdı. Ancak Hıdırellez’in Edirne 
kültüründeki asıl önemi doğuşundannitibaren uzun 
yıllar Kırkpınar Güreşleri’nin Hıdırellez’de yapılmasıdır. 
Günümüzdeki kutlamalarda 6 Mayıs sabahı gün 
ağardığında Edirne’nin dört bir tarafından Sarayiçi 

Bölgesi’ne gelen katılımcılar, Tunca Nehri etrafında toplanırlar. Bunlardan bazıları nehre girerek bereket 
diler, günahlarından arındığına inanırlar. Nehre girmeyenler ise el ve yüzlerini yıkarken yanlarında 
getirdikleri bidonlara nehir suyu doldurarak aile fertleri ve komşularının el ve yüzlerini yıkaması için 
bu suyu beraberlerinde götürürler. Bazı vatandaşlar ise ağaç dalları kopararak bunları araçlarına veya 
evlerinin kapılarına asarlar. Ağaç dallarına dilekler içeren kağıtların asılması âdettendir. Yine nehir 
kenarında davul zurna eşliğinde eğlenceler yapılır. Genç kızlar, gelinlik giyerek evliliğe hazır oldukları 
mesajını verirler. Bu bölgedeki eğlenceler güneşin batışına doğru sona erer. Şehir içerisinde de özel-
likle akşamüzeri ateşler yakılarak ateşin üzerinden atlanır.

Görsel 192 

Görsel 193
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*Hıdırellezden bir gün önce bir çömleğin içine su doldurularak bu çömleğe madeni 
eşyalar (para, yüzük) atılır. Çömleğin ağzı kapatılır. İnanışa göre Hz. Hızır o gece çömleğin 
başına gelerek herkesin kısmetini belirler. Sabah çömlek açılır ve maniler okunur.

*Bahçelerde bulunan ağaç veya gül �danlarının altına para veya gerçekleşmesi istenen 
dilek ile ilgili kâğıtlar gömülür. 

*Kaynatılmış yumurtalar birbirleri ile tokuşturulur ve  kırılmayan yumurta sahibinin 
dileklerinin yerine geleceğine inanılır.

*Ateş yakılarak üzerinden atlanır ve dilekler tutulur.

Hıdırellez ele geçmez                        Parayı astım dala                       Yandım alamadım
Kavun karpuz şimdi yenmez           Yari sordum sağa sola              Para bulamadım        
Yağlı pide, tuzlu pide                         Yarın Hıdırellezdir                      Beyime diyemedim
Yerim seni dide dide                          Hepimize mübarek ola            Hıdırellez günü giyemedim.

HIDIRELLEZ MANİLERİ 

HIDIRELLEZ’DE NELER YAPILIR?

Görsel 194 
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Etkinlik               

 Edirne ve çevresinde kullanılan müzik aletlerinin görsellerini  aşağıdaki kutucuklara 
 çiziniz.

132

EDİRNE’NİN ÖNEMLİ GÜNLERİ

Edirne’nin önemli günleri ile kültür ve sanat etkinlikleri hakkında 
bilgi sahibi olacağım.

Balkan Savaşı’nda Sarayiçi’nde Türk Esirleri 
 Köklü bir kültüre sahip olan 
Edirne’nin tarihinde birçok önemli 
günler ve etkinlikler bulunmaktadır. 
Bazen felaketlere maruz kalmış 
olan şehir bazen işgal edilmiş, 
bazen de büyük zaferleri yaşamıştır. 
Edirne, tarihte dört defa işgale 
uğramıştır. Bunlardan ilki 1828-1829 
Rus Savaşı sonunda yaşanan Rus 
işgalidir. 1877-1878 Osmanlı Savaşı 
sonunda Edirne ikinci defa Rus 
işgalini yaşamıştır. Edirne’nin gördüğü 
en kanlı ve yıkıcı işgal ise Balkan Savaşı 

sırasında gerçekleşen Bulgar işgalidir. 26 Mart 1913 tarihinde gerçekleşmiş bu işgalden dolayı 26 Mart tarihi 
Edirne’nin ‘’kara günü’’ olarak geçer.  Her yıl bu tarihte Sarayiçi‘nde Balkan Şehitliği Anıtı’nda anma 
etkiniklerei yapılmaktadır. Edirne son defa I. Dünya Savaşı sonunda Yunanlar tarafından işgal 
edilmiş ve bu durum 25 Kasım 1922’ye kadar devam etmiştir.
 
 Edirne 1746 yılında yangın, 1752 yılında ise büyük bir deprem yaşamıştır.
 Şehrimiz, birçok önemli etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Edirne ili genelinde 
yapılan şenlik ve festivaller ile kutlanıldığı tarihler şöyledir:

Kırkpınar Yağlı Güreşleri:              Haziran – Temmuz
Kakava Şenlikleri:                           5 – 6 Mayıs
Enez Balık Festivali:                       Haziran’ın İlk Haftası
Keşan Dallık Festivali:                   Mayıs Ayının 1 – 2. Haftası
Uzunköprü Dallık Festivali:          Mayıs Ayının 4. Haftası 
İpsala Çeltik Kültür Festivali:      17 – 19 Ağustos
Lalapaşa Yağlı Güreş Şenliği:      Ağustos Ayının İlk Haftası 
Havsa Yağlı Güreş Şenliği:           Haziran Ayı
Hıdırellez:                                         6 Mayıs

Neler Öğreneğim? 
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 çiziniz.

132

EDİRNE’NİN ÖNEMLİ GÜNLERİ
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olan şehir bazen işgal edilmiş, 
bazen de büyük zaferleri yaşamıştır. 
Edirne, tarihte dört defa işgale 
uğramıştır. Bunlardan ilki 1828-1829 
Rus Savaşı sonunda yaşanan Rus 
işgalidir. 1877-1878 Osmanlı Savaşı 
sonunda Edirne ikinci defa Rus 
işgalini yaşamıştır. Edirne’nin gördüğü 
en kanlı ve yıkıcı işgal ise Balkan Savaşı 

sırasında gerçekleşen Bulgar işgalidir. 26 Mart 1913 tarihinde gerçekleşmiş bu işgalden dolayı 26 Mart tarihi 
Edirne’nin ‘’kara günü’’ olarak geçer.  Her yıl bu tarihte Sarayiçi‘nde Balkan Şehitliği Anıtı’nda anma 
etkiniklerei yapılmaktadır. Edirne son defa I. Dünya Savaşı sonunda Yunanlar tarafından işgal 
edilmiş ve bu durum 25 Kasım 1922’ye kadar devam etmiştir.
 
 Edirne 1746 yılında yangın, 1752 yılında ise büyük bir deprem yaşamıştır.
 Şehrimiz, birçok önemli etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Edirne ili genelinde 
yapılan şenlik ve festivaller ile kutlanıldığı tarihler şöyledir:

Kırkpınar Yağlı Güreşleri:              Haziran – Temmuz
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Enez Balık Festivali:                       Haziran’ın İlk Haftası
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  Arkadaşlar, gelin Edirne’nin önemli gün ve etkinliklerini tanıyalım.

Kakava Şenlikleri: ‘’Kakava’’ sözcüğünün 
nasıl ortaya çıktığı ve anlamı konusunda kesin 
bir bilgi yoktur. Bazı dil bilimciler bu sözcüğün 
Arapçada kılıç, süngü gibi silahların birbirine 
çarpması ile çıkan ses anlamında Ka’kaa’dan 
geldiğini bildiriler. Yine kelime için silah çatırtısı, 
savaş gürültüsü anlamını kullananlar da vardır. 
Kakava Şenlikleri 1992 yılından itibaren Sarayiçi’ne 
alınmıştır. Şenlik 5 Mayıs günü ikindi vaktinde 
başlar.  Başta genç kız ve kadınlar olmak üzere 
kırmızı renkli kıyafetler giyilerek müzik eşliğinde 
dans edilip ateşten atlanır. Bazı gençler suya 

girerek günahlarından arındıklarına inanırlar. Kakava Şenlikleri zaman zaman ilanlarla da duyurul-
muş, özellikle çeribaşılar bastırdıkları ilanlar vasıtasıyla halkı şenliğe davet etmişlerdir. Kakava 
Şenliklerinin UNESCO Dünya Kültürel Mirasına alınması için çalışmalar yapılmaktadır.

Hıdırellez: Hıdırellez, Hızır ve İlyas sözcükleri-
nin birleşiminden oluşmuş; yeşillik, çayır, çimen 
anlamına gelir. Hızır ile İlyas peygamberlerin 
yılda bir kez buluştukları gün olarak kabul edilir. 
Ancak zamanla İlyas peygamberin ismi unutul-
muş, Hızır ön plana çıkmıştır. Eski Edirne’de 
Hıdırellez kutlamaları genellikle türbe, yatır ve 
ağaçlık alanlarda yapılırdı. Ancak Hıdırellez’in Edirne 
kültüründeki asıl önemi doğuşundannitibaren uzun 
yıllar Kırkpınar Güreşleri’nin Hıdırellez’de yapılmasıdır. 
Günümüzdeki kutlamalarda 6 Mayıs sabahı gün 
ağardığında Edirne’nin dört bir tarafından Sarayiçi 

Bölgesi’ne gelen katılımcılar, Tunca Nehri etrafında toplanırlar. Bunlardan bazıları nehre girerek bereket 
diler, günahlarından arındığına inanırlar. Nehre girmeyenler ise el ve yüzlerini yıkarken yanlarında 
getirdikleri bidonlara nehir suyu doldurarak aile fertleri ve komşularının el ve yüzlerini yıkaması için 
bu suyu beraberlerinde götürürler. Bazı vatandaşlar ise ağaç dalları kopararak bunları araçlarına veya 
evlerinin kapılarına asarlar. Ağaç dallarına dilekler içeren kağıtların asılması âdettendir. Yine nehir 
kenarında davul zurna eşliğinde eğlenceler yapılır. Genç kızlar, gelinlik giyerek evliliğe hazır oldukları 
mesajını verirler. Bu bölgedeki eğlenceler güneşin batışına doğru sona erer. Şehir içerisinde de özel-
likle akşamüzeri ateşler yakılarak ateşin üzerinden atlanır.

Görsel 192 

Görsel 193
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*Hıdırellezden bir gün önce bir çömleğin içine su doldurularak bu çömleğe madeni 
eşyalar (para, yüzük) atılır. Çömleğin ağzı kapatılır. İnanışa göre Hz. Hızır o gece çömleğin 
başına gelerek herkesin kısmetini belirler. Sabah çömlek açılır ve maniler okunur.

*Bahçelerde bulunan ağaç veya gül �danlarının altına para veya gerçekleşmesi istenen 
dilek ile ilgili kâğıtlar gömülür. 

*Kaynatılmış yumurtalar birbirleri ile tokuşturulur ve  kırılmayan yumurta sahibinin 
dileklerinin yerine geleceğine inanılır.

*Ateş yakılarak üzerinden atlanır ve dilekler tutulur.

Hıdırellez ele geçmez                        Parayı astım dala                       Yandım alamadım
Kavun karpuz şimdi yenmez           Yari sordum sağa sola              Para bulamadım        
Yağlı pide, tuzlu pide                         Yarın Hıdırellezdir                      Beyime diyemedim
Yerim seni dide dide                          Hepimize mübarek ola            Hıdırellez günü giyemedim.

HIDIRELLEZ MANİLERİ 

HIDIRELLEZ’DE NELER YAPILIR?

Görsel 194 
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  Arkadaşlar, gelin Edirne’nin önemli gün ve etkinliklerini tanıyalım.

Kakava Şenlikleri: ‘’Kakava’’ sözcüğünün 
nasıl ortaya çıktığı ve anlamı konusunda kesin 
bir bilgi yoktur. Bazı dil bilimciler bu sözcüğün 
Arapçada kılıç, süngü gibi silahların birbirine 
çarpması ile çıkan ses anlamında Ka’kaa’dan 
geldiğini bildiriler. Yine kelime için silah çatırtısı, 
savaş gürültüsü anlamını kullananlar da vardır. 
Kakava Şenlikleri 1992 yılından itibaren Sarayiçi’ne 
alınmıştır. Şenlik 5 Mayıs günü ikindi vaktinde 
başlar.  Başta genç kız ve kadınlar olmak üzere 
kırmızı renkli kıyafetler giyilerek müzik eşliğinde 
dans edilip ateşten atlanır. Bazı gençler suya 

girerek günahlarından arındıklarına inanırlar. Kakava Şenlikleri zaman zaman ilanlarla da duyurul-
muş, özellikle çeribaşılar bastırdıkları ilanlar vasıtasıyla halkı şenliğe davet etmişlerdir. Kakava 
Şenliklerinin UNESCO Dünya Kültürel Mirasına alınması için çalışmalar yapılmaktadır.

Hıdırellez: Hıdırellez, Hızır ve İlyas sözcükleri-
nin birleşiminden oluşmuş; yeşillik, çayır, çimen 
anlamına gelir. Hızır ile İlyas peygamberlerin 
yılda bir kez buluştukları gün olarak kabul edilir. 
Ancak zamanla İlyas peygamberin ismi unutul-
muş, Hızır ön plana çıkmıştır. Eski Edirne’de 
Hıdırellez kutlamaları genellikle türbe, yatır ve 
ağaçlık alanlarda yapılırdı. Ancak Hıdırellez’in Edirne 
kültüründeki asıl önemi doğuşundannitibaren uzun 
yıllar Kırkpınar Güreşleri’nin Hıdırellez’de yapılmasıdır. 
Günümüzdeki kutlamalarda 6 Mayıs sabahı gün 
ağardığında Edirne’nin dört bir tarafından Sarayiçi 

Bölgesi’ne gelen katılımcılar, Tunca Nehri etrafında toplanırlar. Bunlardan bazıları nehre girerek bereket 
diler, günahlarından arındığına inanırlar. Nehre girmeyenler ise el ve yüzlerini yıkarken yanlarında 
getirdikleri bidonlara nehir suyu doldurarak aile fertleri ve komşularının el ve yüzlerini yıkaması için 
bu suyu beraberlerinde götürürler. Bazı vatandaşlar ise ağaç dalları kopararak bunları araçlarına veya 
evlerinin kapılarına asarlar. Ağaç dallarına dilekler içeren kağıtların asılması âdettendir. Yine nehir 
kenarında davul zurna eşliğinde eğlenceler yapılır. Genç kızlar, gelinlik giyerek evliliğe hazır oldukları 
mesajını verirler. Bu bölgedeki eğlenceler güneşin batışına doğru sona erer. Şehir içerisinde de özel-
likle akşamüzeri ateşler yakılarak ateşin üzerinden atlanır.
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Görsel 193
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*Hıdırellezden bir gün önce bir çömleğin içine su doldurularak bu çömleğe madeni 
eşyalar (para, yüzük) atılır. Çömleğin ağzı kapatılır. İnanışa göre Hz. Hızır o gece çömleğin 
başına gelerek herkesin kısmetini belirler. Sabah çömlek açılır ve maniler okunur.

*Bahçelerde bulunan ağaç veya gül �danlarının altına para veya gerçekleşmesi istenen 
dilek ile ilgili kâğıtlar gömülür. 

*Kaynatılmış yumurtalar birbirleri ile tokuşturulur ve  kırılmayan yumurta sahibinin 
dileklerinin yerine geleceğine inanılır.

*Ateş yakılarak üzerinden atlanır ve dilekler tutulur.

Hıdırellez ele geçmez                        Parayı astım dala                       Yandım alamadım
Kavun karpuz şimdi yenmez           Yari sordum sağa sola              Para bulamadım        
Yağlı pide, tuzlu pide                         Yarın Hıdırellezdir                      Beyime diyemedim
Yerim seni dide dide                          Hepimize mübarek ola            Hıdırellez günü giyemedim.
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  Arkadaşlar, gelin Edirne’nin önemli gün ve etkinliklerini tanıyalım.

Kakava Şenlikleri: ‘’Kakava’’ sözcüğünün 
nasıl ortaya çıktığı ve anlamı konusunda kesin 
bir bilgi yoktur. Bazı dil bilimciler bu sözcüğün 
Arapçada kılıç, süngü gibi silahların birbirine 
çarpması ile çıkan ses anlamında Ka’kaa’dan 
geldiğini bildiriler. Yine kelime için silah çatırtısı, 
savaş gürültüsü anlamını kullananlar da vardır. 
Kakava Şenlikleri 1992 yılından itibaren Sarayiçi’ne 
alınmıştır. Şenlik 5 Mayıs günü ikindi vaktinde 
başlar.  Başta genç kız ve kadınlar olmak üzere 
kırmızı renkli kıyafetler giyilerek müzik eşliğinde 
dans edilip ateşten atlanır. Bazı gençler suya 

girerek günahlarından arındıklarına inanırlar. Kakava Şenlikleri zaman zaman ilanlarla da duyurul-
muş, özellikle çeribaşılar bastırdıkları ilanlar vasıtasıyla halkı şenliğe davet etmişlerdir. Kakava 
Şenliklerinin UNESCO Dünya Kültürel Mirasına alınması için çalışmalar yapılmaktadır.

Hıdırellez: Hıdırellez, Hızır ve İlyas sözcükleri-
nin birleşiminden oluşmuş; yeşillik, çayır, çimen 
anlamına gelir. Hızır ile İlyas peygamberlerin 
yılda bir kez buluştukları gün olarak kabul edilir. 
Ancak zamanla İlyas peygamberin ismi unutul-
muş, Hızır ön plana çıkmıştır. Eski Edirne’de 
Hıdırellez kutlamaları genellikle türbe, yatır ve 
ağaçlık alanlarda yapılırdı. Ancak Hıdırellez’in Edirne 
kültüründeki asıl önemi doğuşundannitibaren uzun 
yıllar Kırkpınar Güreşleri’nin Hıdırellez’de yapılmasıdır. 
Günümüzdeki kutlamalarda 6 Mayıs sabahı gün 
ağardığında Edirne’nin dört bir tarafından Sarayiçi 

Bölgesi’ne gelen katılımcılar, Tunca Nehri etrafında toplanırlar. Bunlardan bazıları nehre girerek bereket 
diler, günahlarından arındığına inanırlar. Nehre girmeyenler ise el ve yüzlerini yıkarken yanlarında 
getirdikleri bidonlara nehir suyu doldurarak aile fertleri ve komşularının el ve yüzlerini yıkaması için 
bu suyu beraberlerinde götürürler. Bazı vatandaşlar ise ağaç dalları kopararak bunları araçlarına veya 
evlerinin kapılarına asarlar. Ağaç dallarına dilekler içeren kağıtların asılması âdettendir. Yine nehir 
kenarında davul zurna eşliğinde eğlenceler yapılır. Genç kızlar, gelinlik giyerek evliliğe hazır oldukları 
mesajını verirler. Bu bölgedeki eğlenceler güneşin batışına doğru sona erer. Şehir içerisinde de özel-
likle akşamüzeri ateşler yakılarak ateşin üzerinden atlanır.
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Bocuk Gecesi: Bocuk gecesi ve Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ’ın bazı yörelerinde kutlanan Balkan kökenli 
bir etkinliktir. Türkler,  fetihler sonucu Balkanlara gitmiş, 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra ise tersine 
göçler ile Anadolu’ya gelmiştir ve bazı tören ve 
kutlamaları da beraberlerinde getirmişlerdir. İşte bu 
kutlamalardan biri olan bocuk gecesinin kutlanış tarihi 
yörelere göre değişir. Ancak bu gece kışın en sert 
gecesinin simgesidir. Bu gecede sular donarsa o yılın 
bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Gecede; 
bocuk karısı, anası veya bocuk dedesi diye adlandırılan 
varlığın beyazlar giyerek insan görünümünde gezdiğine 

inanılır.  Bocuk gecesinde evlerde kabak pişirilmesi adettendir.  Bocuk gecesine tüm hane halkı, komşu ve yakınlar 
katılır; gecede mısır, armut, helva, ayva, çekirdek, nohut ve börek yenilir. Çocuklara, kabak tatlısı 
yedikleri takdirde bocuğun onlara kötülük yapmayacağı söylenir. Yine evlerde toplanan halk masallar 
anlatır, türkü ve maniler söylenerek birbirlerine bilmeceler sorarlar. Ayrıca kızlar kılık değiştirerek 
oyun oynayıp türküler söylerlerdi. Bazı yörelerde hayvanlar ahır kapısının önüne konulan fırın küreği 
veya diğer malzemelerin üzerinden atlatılır, böylece süt ve yumurta veriminin artacağına inanılırdı. 
Bocuk gecesi etkinlikleri son dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş olup Keşan ilçesinin Çamlıca 
beldesinde bu etkinlik yeniden canlandırılmaya başlanmıştır. Çamlıca Belediyesinin girişimi ile                 
8 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu etkinlik yeniden kutlanılmaya başlanmıştır.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Etkinlik               

 Edirne’de gerçekleştirilen Kakava Şenlikleri’ne son yıllarda yurt içi ve yurt 
 dışından çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Görsel 195 

EDİRNE’DE ÇOCUK VE GENÇ
OLMAK

136

Yaşadığı şehrin çocuklara ve gençlere sağladığı hizmetleri araştırır.

 Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayış olarak kısaca                              
tanımlanabilen eğitim; geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama 
yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. 
 Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değerler sistemini öğretir ve inançlarını etkiler. 
Bireylerin her açıdan hayata bakışını belirler. En önemlisi ise eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki 
statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirler.

         Edirne, okullaşma açısından oldukça gelişmiş illerimizden birisidir. İlk ve ortaöğretim seviyesin-
den 293 okul ve 55.805 öğrenci mevcuduna sahiptir. Bu okullarda 4.400 civarında öğretmen görev 
yapmaktadır. 
     1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesi; 12 fakülte, 1 tıp fakültesi, meslek yüksek okulları, 
enstitülerinde görev yapan 1837 akademisyen ve yaklaşık 50.000 öğrencisi ile eğitime katkıda bulun-
maktadır. 
        Edirne’de yaşayan bir çocuksanız eğer, geçmişi eskilere dayanan; İstiklal Ortaokulu, İnönü      
İlkokulu, Edirne Lisesi, I.Murat Lisesi, Atatürk Ortaokulu gibi tarihi binalarda eğitim görme şansınız 
vardır. 
 

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. 

                       Mustafa Kemal ATATÜRK

İnönü İlkokulu Edirne Lisesi

Görsel 196 

Görsel 197 Görsel 198 
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  Arkadaşlar, gelin Edirne’nin önemli gün ve etkinliklerini tanıyalım.

Kakava Şenlikleri: ‘’Kakava’’ sözcüğünün 
nasıl ortaya çıktığı ve anlamı konusunda kesin 
bir bilgi yoktur. Bazı dil bilimciler bu sözcüğün 
Arapçada kılıç, süngü gibi silahların birbirine 
çarpması ile çıkan ses anlamında Ka’kaa’dan 
geldiğini bildiriler. Yine kelime için silah çatırtısı, 
savaş gürültüsü anlamını kullananlar da vardır. 
Kakava Şenlikleri 1992 yılından itibaren Sarayiçi’ne 
alınmıştır. Şenlik 5 Mayıs günü ikindi vaktinde 
başlar.  Başta genç kız ve kadınlar olmak üzere 
kırmızı renkli kıyafetler giyilerek müzik eşliğinde 
dans edilip ateşten atlanır. Bazı gençler suya 

girerek günahlarından arındıklarına inanırlar. Kakava Şenlikleri zaman zaman ilanlarla da duyurul-
muş, özellikle çeribaşılar bastırdıkları ilanlar vasıtasıyla halkı şenliğe davet etmişlerdir. Kakava 
Şenliklerinin UNESCO Dünya Kültürel Mirasına alınması için çalışmalar yapılmaktadır.

Hıdırellez: Hıdırellez, Hızır ve İlyas sözcükleri-
nin birleşiminden oluşmuş; yeşillik, çayır, çimen 
anlamına gelir. Hızır ile İlyas peygamberlerin 
yılda bir kez buluştukları gün olarak kabul edilir. 
Ancak zamanla İlyas peygamberin ismi unutul-
muş, Hızır ön plana çıkmıştır. Eski Edirne’de 
Hıdırellez kutlamaları genellikle türbe, yatır ve 
ağaçlık alanlarda yapılırdı. Ancak Hıdırellez’in Edirne 
kültüründeki asıl önemi doğuşundannitibaren uzun 
yıllar Kırkpınar Güreşleri’nin Hıdırellez’de yapılmasıdır. 
Günümüzdeki kutlamalarda 6 Mayıs sabahı gün 
ağardığında Edirne’nin dört bir tarafından Sarayiçi 

Bölgesi’ne gelen katılımcılar, Tunca Nehri etrafında toplanırlar. Bunlardan bazıları nehre girerek bereket 
diler, günahlarından arındığına inanırlar. Nehre girmeyenler ise el ve yüzlerini yıkarken yanlarında 
getirdikleri bidonlara nehir suyu doldurarak aile fertleri ve komşularının el ve yüzlerini yıkaması için 
bu suyu beraberlerinde götürürler. Bazı vatandaşlar ise ağaç dalları kopararak bunları araçlarına veya 
evlerinin kapılarına asarlar. Ağaç dallarına dilekler içeren kağıtların asılması âdettendir. Yine nehir 
kenarında davul zurna eşliğinde eğlenceler yapılır. Genç kızlar, gelinlik giyerek evliliğe hazır oldukları 
mesajını verirler. Bu bölgedeki eğlenceler güneşin batışına doğru sona erer. Şehir içerisinde de özel-
likle akşamüzeri ateşler yakılarak ateşin üzerinden atlanır.

Görsel 192 

Görsel 193

134

*Hıdırellezden bir gün önce bir çömleğin içine su doldurularak bu çömleğe madeni 
eşyalar (para, yüzük) atılır. Çömleğin ağzı kapatılır. İnanışa göre Hz. Hızır o gece çömleğin 
başına gelerek herkesin kısmetini belirler. Sabah çömlek açılır ve maniler okunur.

*Bahçelerde bulunan ağaç veya gül �danlarının altına para veya gerçekleşmesi istenen 
dilek ile ilgili kâğıtlar gömülür. 

*Kaynatılmış yumurtalar birbirleri ile tokuşturulur ve  kırılmayan yumurta sahibinin 
dileklerinin yerine geleceğine inanılır.

*Ateş yakılarak üzerinden atlanır ve dilekler tutulur.

Hıdırellez ele geçmez                        Parayı astım dala                       Yandım alamadım
Kavun karpuz şimdi yenmez           Yari sordum sağa sola              Para bulamadım        
Yağlı pide, tuzlu pide                         Yarın Hıdırellezdir                      Beyime diyemedim
Yerim seni dide dide                          Hepimize mübarek ola            Hıdırellez günü giyemedim.

HIDIRELLEZ MANİLERİ 

HIDIRELLEZ’DE NELER YAPILIR?

Görsel 194 
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  Arkadaşlar, gelin Edirne’nin önemli gün ve etkinliklerini tanıyalım.

Kakava Şenlikleri: ‘’Kakava’’ sözcüğünün 
nasıl ortaya çıktığı ve anlamı konusunda kesin 
bir bilgi yoktur. Bazı dil bilimciler bu sözcüğün 
Arapçada kılıç, süngü gibi silahların birbirine 
çarpması ile çıkan ses anlamında Ka’kaa’dan 
geldiğini bildiriler. Yine kelime için silah çatırtısı, 
savaş gürültüsü anlamını kullananlar da vardır. 
Kakava Şenlikleri 1992 yılından itibaren Sarayiçi’ne 
alınmıştır. Şenlik 5 Mayıs günü ikindi vaktinde 
başlar.  Başta genç kız ve kadınlar olmak üzere 
kırmızı renkli kıyafetler giyilerek müzik eşliğinde 
dans edilip ateşten atlanır. Bazı gençler suya 

girerek günahlarından arındıklarına inanırlar. Kakava Şenlikleri zaman zaman ilanlarla da duyurul-
muş, özellikle çeribaşılar bastırdıkları ilanlar vasıtasıyla halkı şenliğe davet etmişlerdir. Kakava 
Şenliklerinin UNESCO Dünya Kültürel Mirasına alınması için çalışmalar yapılmaktadır.

Hıdırellez: Hıdırellez, Hızır ve İlyas sözcükleri-
nin birleşiminden oluşmuş; yeşillik, çayır, çimen 
anlamına gelir. Hızır ile İlyas peygamberlerin 
yılda bir kez buluştukları gün olarak kabul edilir. 
Ancak zamanla İlyas peygamberin ismi unutul-
muş, Hızır ön plana çıkmıştır. Eski Edirne’de 
Hıdırellez kutlamaları genellikle türbe, yatır ve 
ağaçlık alanlarda yapılırdı. Ancak Hıdırellez’in Edirne 
kültüründeki asıl önemi doğuşundannitibaren uzun 
yıllar Kırkpınar Güreşleri’nin Hıdırellez’de yapılmasıdır. 
Günümüzdeki kutlamalarda 6 Mayıs sabahı gün 
ağardığında Edirne’nin dört bir tarafından Sarayiçi 

Bölgesi’ne gelen katılımcılar, Tunca Nehri etrafında toplanırlar. Bunlardan bazıları nehre girerek bereket 
diler, günahlarından arındığına inanırlar. Nehre girmeyenler ise el ve yüzlerini yıkarken yanlarında 
getirdikleri bidonlara nehir suyu doldurarak aile fertleri ve komşularının el ve yüzlerini yıkaması için 
bu suyu beraberlerinde götürürler. Bazı vatandaşlar ise ağaç dalları kopararak bunları araçlarına veya 
evlerinin kapılarına asarlar. Ağaç dallarına dilekler içeren kağıtların asılması âdettendir. Yine nehir 
kenarında davul zurna eşliğinde eğlenceler yapılır. Genç kızlar, gelinlik giyerek evliliğe hazır oldukları 
mesajını verirler. Bu bölgedeki eğlenceler güneşin batışına doğru sona erer. Şehir içerisinde de özel-
likle akşamüzeri ateşler yakılarak ateşin üzerinden atlanır.

Görsel 192 
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*Hıdırellezden bir gün önce bir çömleğin içine su doldurularak bu çömleğe madeni 
eşyalar (para, yüzük) atılır. Çömleğin ağzı kapatılır. İnanışa göre Hz. Hızır o gece çömleğin 
başına gelerek herkesin kısmetini belirler. Sabah çömlek açılır ve maniler okunur.

*Bahçelerde bulunan ağaç veya gül �danlarının altına para veya gerçekleşmesi istenen 
dilek ile ilgili kâğıtlar gömülür. 

*Kaynatılmış yumurtalar birbirleri ile tokuşturulur ve  kırılmayan yumurta sahibinin 
dileklerinin yerine geleceğine inanılır.

*Ateş yakılarak üzerinden atlanır ve dilekler tutulur.

Hıdırellez ele geçmez                        Parayı astım dala                       Yandım alamadım
Kavun karpuz şimdi yenmez           Yari sordum sağa sola              Para bulamadım        
Yağlı pide, tuzlu pide                         Yarın Hıdırellezdir                      Beyime diyemedim
Yerim seni dide dide                          Hepimize mübarek ola            Hıdırellez günü giyemedim.

HIDIRELLEZ MANİLERİ 

HIDIRELLEZ’DE NELER YAPILIR?
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Bocuk Gecesi: Bocuk gecesi ve Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ’ın bazı yörelerinde kutlanan Balkan kökenli 
bir etkinliktir. Türkler,  fetihler sonucu Balkanlara gitmiş, 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra ise tersine 
göçler ile Anadolu’ya gelmiştir ve bazı tören ve 
kutlamaları da beraberlerinde getirmişlerdir. İşte bu 
kutlamalardan biri olan bocuk gecesinin kutlanış tarihi 
yörelere göre değişir. Ancak bu gece kışın en sert 
gecesinin simgesidir. Bu gecede sular donarsa o yılın 
bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Gecede; 
bocuk karısı, anası veya bocuk dedesi diye adlandırılan 
varlığın beyazlar giyerek insan görünümünde gezdiğine 

inanılır.  Bocuk gecesinde evlerde kabak pişirilmesi adettendir.  Bocuk gecesine tüm hane halkı, komşu ve yakınlar 
katılır; gecede mısır, armut, helva, ayva, çekirdek, nohut ve börek yenilir. Çocuklara, kabak tatlısı 
yedikleri takdirde bocuğun onlara kötülük yapmayacağı söylenir. Yine evlerde toplanan halk masallar 
anlatır, türkü ve maniler söylenerek birbirlerine bilmeceler sorarlar. Ayrıca kızlar kılık değiştirerek 
oyun oynayıp türküler söylerlerdi. Bazı yörelerde hayvanlar ahır kapısının önüne konulan fırın küreği 
veya diğer malzemelerin üzerinden atlatılır, böylece süt ve yumurta veriminin artacağına inanılırdı. 
Bocuk gecesi etkinlikleri son dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş olup Keşan ilçesinin Çamlıca 
beldesinde bu etkinlik yeniden canlandırılmaya başlanmıştır. Çamlıca Belediyesinin girişimi ile                 
8 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu etkinlik yeniden kutlanılmaya başlanmıştır.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Etkinlik               

 Edirne’de gerçekleştirilen Kakava Şenlikleri’ne son yıllarda yurt içi ve yurt 
 dışından çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Görsel 195 

EDİRNE’DE ÇOCUK VE GENÇ
OLMAK

136

Yaşadığı şehrin çocuklara ve gençlere sağladığı hizmetleri araştırır.

 Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayış olarak kısaca                              
tanımlanabilen eğitim; geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama 
yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. 
 Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değerler sistemini öğretir ve inançlarını etkiler. 
Bireylerin her açıdan hayata bakışını belirler. En önemlisi ise eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki 
statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirler.

         Edirne, okullaşma açısından oldukça gelişmiş illerimizden birisidir. İlk ve ortaöğretim seviyesin-
den 293 okul ve 55.805 öğrenci mevcuduna sahiptir. Bu okullarda 4.400 civarında öğretmen görev 
yapmaktadır. 
     1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesi; 12 fakülte, 1 tıp fakültesi, meslek yüksek okulları, 
enstitülerinde görev yapan 1837 akademisyen ve yaklaşık 50.000 öğrencisi ile eğitime katkıda bulun-
maktadır. 
        Edirne’de yaşayan bir çocuksanız eğer, geçmişi eskilere dayanan; İstiklal Ortaokulu, İnönü      
İlkokulu, Edirne Lisesi, I.Murat Lisesi, Atatürk Ortaokulu gibi tarihi binalarda eğitim görme şansınız 
vardır. 
 

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. 

                       Mustafa Kemal ATATÜRK

İnönü İlkokulu Edirne Lisesi

Görsel 196 

Görsel 197 Görsel 198 
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Bocuk Gecesi: Bocuk gecesi ve Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ’ın bazı yörelerinde kutlanan Balkan kökenli 
bir etkinliktir. Türkler,  fetihler sonucu Balkanlara gitmiş, 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra ise tersine 
göçler ile Anadolu’ya gelmiştir ve bazı tören ve 
kutlamaları da beraberlerinde getirmişlerdir. İşte bu 
kutlamalardan biri olan bocuk gecesinin kutlanış tarihi 
yörelere göre değişir. Ancak bu gece kışın en sert 
gecesinin simgesidir. Bu gecede sular donarsa o yılın 
bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Gecede; 
bocuk karısı, anası veya bocuk dedesi diye adlandırılan 
varlığın beyazlar giyerek insan görünümünde gezdiğine 

inanılır.  Bocuk gecesinde evlerde kabak pişirilmesi adettendir.  Bocuk gecesine tüm hane halkı, komşu ve yakınlar 
katılır; gecede mısır, armut, helva, ayva, çekirdek, nohut ve börek yenilir. Çocuklara, kabak tatlısı 
yedikleri takdirde bocuğun onlara kötülük yapmayacağı söylenir. Yine evlerde toplanan halk masallar 
anlatır, türkü ve maniler söylenerek birbirlerine bilmeceler sorarlar. Ayrıca kızlar kılık değiştirerek 
oyun oynayıp türküler söylerlerdi. Bazı yörelerde hayvanlar ahır kapısının önüne konulan fırın küreği 
veya diğer malzemelerin üzerinden atlatılır, böylece süt ve yumurta veriminin artacağına inanılırdı. 
Bocuk gecesi etkinlikleri son dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş olup Keşan ilçesinin Çamlıca 
beldesinde bu etkinlik yeniden canlandırılmaya başlanmıştır. Çamlıca Belediyesinin girişimi ile                 
8 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu etkinlik yeniden kutlanılmaya başlanmıştır.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Etkinlik               

 Edirne’de gerçekleştirilen Kakava Şenlikleri’ne son yıllarda yurt içi ve yurt 
 dışından çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Görsel 195 

EDİRNE’DE ÇOCUK VE GENÇ
OLMAK

136

Yaşadığı şehrin çocuklara ve gençlere sağladığı hizmetleri araştırır.

 Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayış olarak kısaca                              
tanımlanabilen eğitim; geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama 
yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. 
 Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değerler sistemini öğretir ve inançlarını etkiler. 
Bireylerin her açıdan hayata bakışını belirler. En önemlisi ise eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki 
statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirler.

         Edirne, okullaşma açısından oldukça gelişmiş illerimizden birisidir. İlk ve ortaöğretim seviyesin-
den 293 okul ve 55.805 öğrenci mevcuduna sahiptir. Bu okullarda 4.400 civarında öğretmen görev 
yapmaktadır. 
     1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesi; 12 fakülte, 1 tıp fakültesi, meslek yüksek okulları, 
enstitülerinde görev yapan 1837 akademisyen ve yaklaşık 50.000 öğrencisi ile eğitime katkıda bulun-
maktadır. 
        Edirne’de yaşayan bir çocuksanız eğer, geçmişi eskilere dayanan; İstiklal Ortaokulu, İnönü      
İlkokulu, Edirne Lisesi, I.Murat Lisesi, Atatürk Ortaokulu gibi tarihi binalarda eğitim görme şansınız 
vardır. 
 

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. 

                       Mustafa Kemal ATATÜRK

İnönü İlkokulu Edirne Lisesi
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Bocuk Gecesi: Bocuk gecesi ve Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ’ın bazı yörelerinde kutlanan Balkan kökenli 
bir etkinliktir. Türkler,  fetihler sonucu Balkanlara gitmiş, 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra ise tersine 
göçler ile Anadolu’ya gelmiştir ve bazı tören ve 
kutlamaları da beraberlerinde getirmişlerdir. İşte bu 
kutlamalardan biri olan bocuk gecesinin kutlanış tarihi 
yörelere göre değişir. Ancak bu gece kışın en sert 
gecesinin simgesidir. Bu gecede sular donarsa o yılın 
bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Gecede; 
bocuk karısı, anası veya bocuk dedesi diye adlandırılan 
varlığın beyazlar giyerek insan görünümünde gezdiğine 

inanılır.  Bocuk gecesinde evlerde kabak pişirilmesi adettendir.  Bocuk gecesine tüm hane halkı, komşu ve yakınlar 
katılır; gecede mısır, armut, helva, ayva, çekirdek, nohut ve börek yenilir. Çocuklara, kabak tatlısı 
yedikleri takdirde bocuğun onlara kötülük yapmayacağı söylenir. Yine evlerde toplanan halk masallar 
anlatır, türkü ve maniler söylenerek birbirlerine bilmeceler sorarlar. Ayrıca kızlar kılık değiştirerek 
oyun oynayıp türküler söylerlerdi. Bazı yörelerde hayvanlar ahır kapısının önüne konulan fırın küreği 
veya diğer malzemelerin üzerinden atlatılır, böylece süt ve yumurta veriminin artacağına inanılırdı. 
Bocuk gecesi etkinlikleri son dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş olup Keşan ilçesinin Çamlıca 
beldesinde bu etkinlik yeniden canlandırılmaya başlanmıştır. Çamlıca Belediyesinin girişimi ile                 
8 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu etkinlik yeniden kutlanılmaya başlanmıştır.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Etkinlik               

 Edirne’de gerçekleştirilen Kakava Şenlikleri’ne son yıllarda yurt içi ve yurt 
 dışından çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Görsel 195 

EDİRNE’DE ÇOCUK VE GENÇ
OLMAK

136

Yaşadığı şehrin çocuklara ve gençlere sağladığı hizmetleri araştırır.

 Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayış olarak kısaca                              
tanımlanabilen eğitim; geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama 
yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. 
 Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değerler sistemini öğretir ve inançlarını etkiler. 
Bireylerin her açıdan hayata bakışını belirler. En önemlisi ise eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki 
statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirler.

         Edirne, okullaşma açısından oldukça gelişmiş illerimizden birisidir. İlk ve ortaöğretim seviyesin-
den 293 okul ve 55.805 öğrenci mevcuduna sahiptir. Bu okullarda 4.400 civarında öğretmen görev 
yapmaktadır. 
     1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesi; 12 fakülte, 1 tıp fakültesi, meslek yüksek okulları, 
enstitülerinde görev yapan 1837 akademisyen ve yaklaşık 50.000 öğrencisi ile eğitime katkıda bulun-
maktadır. 
        Edirne’de yaşayan bir çocuksanız eğer, geçmişi eskilere dayanan; İstiklal Ortaokulu, İnönü      
İlkokulu, Edirne Lisesi, I.Murat Lisesi, Atatürk Ortaokulu gibi tarihi binalarda eğitim görme şansınız 
vardır. 
 

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. 

                       Mustafa Kemal ATATÜRK

İnönü İlkokulu Edirne Lisesi

Görsel 196 

Görsel 197 Görsel 198 
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1938’de Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Hasan Ali Yücel, köy enstitülerini 
kurarak eğitim ve bilimi Türk köylerine kadar ulaştırmış ve dünya klasiklerinin      
Türkçeye çevrilmesini sağlamıştır.

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Balkanların ve Türkiye’nin en 
büyük interaktif çocuk müzesi olan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 29 Ekim 
2018’de Cumhuriyet Bayramı’nda, Atatürk’ün çocuklarıyla buluştu. 

Bunu biliyor musunuz? 

 Yıl boyu etkinliklerini sürdüren ÇODER, HOTEAD 
gibi sosyal kulüpler çocukların sosyal faaliyetlerin 
içinde olmasını sağlar. 
 ÇODER (Geleneksel Çocuk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü ) “ Geleneksel Çocuk Oyunları Sanal 
Oyunların Panzehiri “ sloganı ile çalışmalarına 
başlamıştır. “Çocuklar hayatı oyunlardan öğrenir” 

ilkesinden hareketle, özellikle kentlerdeki apartman yaşantısında dört duvar arasına sıkıştırılmış kent 
çocuklarına bu oyunları öğretmek ve doğayla buluşturarak dışarıda oyun oynamanın tadına                
varmalarını sağlamak hede�enmiştir. 
 

Çocuk Kulüpleri ve Etkinlikler

Görsel 199-200-201-202 

138

 Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan İsmiyle Müsemma Okullar projesi 
ile öğrencilerimizin okullarına isimlerini veren önemli şahısları tanımalarını sağlayarak okullarına 
karşı hissettikleri aidiyet duygularını geliştirmek, okullarımızın kurum kültürlerini ön plana çıkarmak 
ve olumlu değerleri sürdürülebilir kılmak hede�enmektedir.
 Bu proje ile okullarımız kendi bünyelerinde etkinlikler düzenlemekte; öğrenci, öğretmen, 
yönetici ve veliler arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları ve kuruma aidiyet duyguları 
pekişmektedir.

 Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı 
beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların 
desteklenmesi amacıyla Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütünün 
“Nutrition Friendly Schools Initiatives-Beslenme Dostu Okul Girişimi” kriterleri doğrultusunda, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan ve 20.09.2013                  
tarihinden itibaren güncellenen protokol ve uygulama kılavuzu kapsamında yürütülmekte olup bu 
çerçevede ilimizde "Beslenme Dostu Okullar Projesi" çalışmaları başlamıştır.
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Bocuk Gecesi: Bocuk gecesi ve Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ’ın bazı yörelerinde kutlanan Balkan kökenli 
bir etkinliktir. Türkler,  fetihler sonucu Balkanlara gitmiş, 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra ise tersine 
göçler ile Anadolu’ya gelmiştir ve bazı tören ve 
kutlamaları da beraberlerinde getirmişlerdir. İşte bu 
kutlamalardan biri olan bocuk gecesinin kutlanış tarihi 
yörelere göre değişir. Ancak bu gece kışın en sert 
gecesinin simgesidir. Bu gecede sular donarsa o yılın 
bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Gecede; 
bocuk karısı, anası veya bocuk dedesi diye adlandırılan 
varlığın beyazlar giyerek insan görünümünde gezdiğine 

inanılır.  Bocuk gecesinde evlerde kabak pişirilmesi adettendir.  Bocuk gecesine tüm hane halkı, komşu ve yakınlar 
katılır; gecede mısır, armut, helva, ayva, çekirdek, nohut ve börek yenilir. Çocuklara, kabak tatlısı 
yedikleri takdirde bocuğun onlara kötülük yapmayacağı söylenir. Yine evlerde toplanan halk masallar 
anlatır, türkü ve maniler söylenerek birbirlerine bilmeceler sorarlar. Ayrıca kızlar kılık değiştirerek 
oyun oynayıp türküler söylerlerdi. Bazı yörelerde hayvanlar ahır kapısının önüne konulan fırın küreği 
veya diğer malzemelerin üzerinden atlatılır, böylece süt ve yumurta veriminin artacağına inanılırdı. 
Bocuk gecesi etkinlikleri son dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş olup Keşan ilçesinin Çamlıca 
beldesinde bu etkinlik yeniden canlandırılmaya başlanmıştır. Çamlıca Belediyesinin girişimi ile                 
8 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu etkinlik yeniden kutlanılmaya başlanmıştır.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Etkinlik               

 Edirne’de gerçekleştirilen Kakava Şenlikleri’ne son yıllarda yurt içi ve yurt 
 dışından çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Görsel 195 

EDİRNE’DE ÇOCUK VE GENÇ
OLMAK

136

Yaşadığı şehrin çocuklara ve gençlere sağladığı hizmetleri araştırır.

 Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayış olarak kısaca                              
tanımlanabilen eğitim; geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama 
yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. 
 Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değerler sistemini öğretir ve inançlarını etkiler. 
Bireylerin her açıdan hayata bakışını belirler. En önemlisi ise eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki 
statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirler.

         Edirne, okullaşma açısından oldukça gelişmiş illerimizden birisidir. İlk ve ortaöğretim seviyesin-
den 293 okul ve 55.805 öğrenci mevcuduna sahiptir. Bu okullarda 4.400 civarında öğretmen görev 
yapmaktadır. 
     1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesi; 12 fakülte, 1 tıp fakültesi, meslek yüksek okulları, 
enstitülerinde görev yapan 1837 akademisyen ve yaklaşık 50.000 öğrencisi ile eğitime katkıda bulun-
maktadır. 
        Edirne’de yaşayan bir çocuksanız eğer, geçmişi eskilere dayanan; İstiklal Ortaokulu, İnönü      
İlkokulu, Edirne Lisesi, I.Murat Lisesi, Atatürk Ortaokulu gibi tarihi binalarda eğitim görme şansınız 
vardır. 
 

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. 

                       Mustafa Kemal ATATÜRK

İnönü İlkokulu Edirne Lisesi

Görsel 196 

Görsel 197 Görsel 198 
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Bocuk Gecesi: Bocuk gecesi ve Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ’ın bazı yörelerinde kutlanan Balkan kökenli 
bir etkinliktir. Türkler,  fetihler sonucu Balkanlara gitmiş, 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra ise tersine 
göçler ile Anadolu’ya gelmiştir ve bazı tören ve 
kutlamaları da beraberlerinde getirmişlerdir. İşte bu 
kutlamalardan biri olan bocuk gecesinin kutlanış tarihi 
yörelere göre değişir. Ancak bu gece kışın en sert 
gecesinin simgesidir. Bu gecede sular donarsa o yılın 
bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Gecede; 
bocuk karısı, anası veya bocuk dedesi diye adlandırılan 
varlığın beyazlar giyerek insan görünümünde gezdiğine 

inanılır.  Bocuk gecesinde evlerde kabak pişirilmesi adettendir.  Bocuk gecesine tüm hane halkı, komşu ve yakınlar 
katılır; gecede mısır, armut, helva, ayva, çekirdek, nohut ve börek yenilir. Çocuklara, kabak tatlısı 
yedikleri takdirde bocuğun onlara kötülük yapmayacağı söylenir. Yine evlerde toplanan halk masallar 
anlatır, türkü ve maniler söylenerek birbirlerine bilmeceler sorarlar. Ayrıca kızlar kılık değiştirerek 
oyun oynayıp türküler söylerlerdi. Bazı yörelerde hayvanlar ahır kapısının önüne konulan fırın küreği 
veya diğer malzemelerin üzerinden atlatılır, böylece süt ve yumurta veriminin artacağına inanılırdı. 
Bocuk gecesi etkinlikleri son dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş olup Keşan ilçesinin Çamlıca 
beldesinde bu etkinlik yeniden canlandırılmaya başlanmıştır. Çamlıca Belediyesinin girişimi ile                 
8 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu etkinlik yeniden kutlanılmaya başlanmıştır.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Etkinlik               

 Edirne’de gerçekleştirilen Kakava Şenlikleri’ne son yıllarda yurt içi ve yurt 
 dışından çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Görsel 195 

EDİRNE’DE ÇOCUK VE GENÇ
OLMAK
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Yaşadığı şehrin çocuklara ve gençlere sağladığı hizmetleri araştırır.

 Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayış olarak kısaca                              
tanımlanabilen eğitim; geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama 
yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. 
 Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değerler sistemini öğretir ve inançlarını etkiler. 
Bireylerin her açıdan hayata bakışını belirler. En önemlisi ise eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki 
statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirler.

         Edirne, okullaşma açısından oldukça gelişmiş illerimizden birisidir. İlk ve ortaöğretim seviyesin-
den 293 okul ve 55.805 öğrenci mevcuduna sahiptir. Bu okullarda 4.400 civarında öğretmen görev 
yapmaktadır. 
     1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesi; 12 fakülte, 1 tıp fakültesi, meslek yüksek okulları, 
enstitülerinde görev yapan 1837 akademisyen ve yaklaşık 50.000 öğrencisi ile eğitime katkıda bulun-
maktadır. 
        Edirne’de yaşayan bir çocuksanız eğer, geçmişi eskilere dayanan; İstiklal Ortaokulu, İnönü      
İlkokulu, Edirne Lisesi, I.Murat Lisesi, Atatürk Ortaokulu gibi tarihi binalarda eğitim görme şansınız 
vardır. 
 

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. 

                       Mustafa Kemal ATATÜRK

İnönü İlkokulu Edirne Lisesi

Görsel 196 

Görsel 197 Görsel 198 
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1938’de Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Hasan Ali Yücel, köy enstitülerini 
kurarak eğitim ve bilimi Türk köylerine kadar ulaştırmış ve dünya klasiklerinin      
Türkçeye çevrilmesini sağlamıştır.

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Balkanların ve Türkiye’nin en 
büyük interaktif çocuk müzesi olan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 29 Ekim 
2018’de Cumhuriyet Bayramı’nda, Atatürk’ün çocuklarıyla buluştu. 

Bunu biliyor musunuz? 

 Yıl boyu etkinliklerini sürdüren ÇODER, HOTEAD 
gibi sosyal kulüpler çocukların sosyal faaliyetlerin 
içinde olmasını sağlar. 
 ÇODER (Geleneksel Çocuk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü ) “ Geleneksel Çocuk Oyunları Sanal 
Oyunların Panzehiri “ sloganı ile çalışmalarına 
başlamıştır. “Çocuklar hayatı oyunlardan öğrenir” 

ilkesinden hareketle, özellikle kentlerdeki apartman yaşantısında dört duvar arasına sıkıştırılmış kent 
çocuklarına bu oyunları öğretmek ve doğayla buluşturarak dışarıda oyun oynamanın tadına                
varmalarını sağlamak hede�enmiştir. 
 

Çocuk Kulüpleri ve Etkinlikler

Görsel 199-200-201-202 

138

 Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan İsmiyle Müsemma Okullar projesi 
ile öğrencilerimizin okullarına isimlerini veren önemli şahısları tanımalarını sağlayarak okullarına 
karşı hissettikleri aidiyet duygularını geliştirmek, okullarımızın kurum kültürlerini ön plana çıkarmak 
ve olumlu değerleri sürdürülebilir kılmak hede�enmektedir.
 Bu proje ile okullarımız kendi bünyelerinde etkinlikler düzenlemekte; öğrenci, öğretmen, 
yönetici ve veliler arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları ve kuruma aidiyet duyguları 
pekişmektedir.

 Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı 
beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların 
desteklenmesi amacıyla Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütünün 
“Nutrition Friendly Schools Initiatives-Beslenme Dostu Okul Girişimi” kriterleri doğrultusunda, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan ve 20.09.2013                  
tarihinden itibaren güncellenen protokol ve uygulama kılavuzu kapsamında yürütülmekte olup bu 
çerçevede ilimizde "Beslenme Dostu Okullar Projesi" çalışmaları başlamıştır.
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1938’de Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Hasan Ali Yücel, köy enstitülerini 
kurarak eğitim ve bilimi Türk köylerine kadar ulaştırmış ve dünya klasiklerinin      
Türkçeye çevrilmesini sağlamıştır.

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Balkanların ve Türkiye’nin en 
büyük interaktif çocuk müzesi olan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 29 Ekim 
2018’de Cumhuriyet Bayramı’nda, Atatürk’ün çocuklarıyla buluştu. 

Bunu biliyor musunuz? 

 Yıl boyu etkinliklerini sürdüren ÇODER, HOTEAD 
gibi sosyal kulüpler çocukların sosyal faaliyetlerin 
içinde olmasını sağlar. 
 ÇODER (Geleneksel Çocuk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü ) “ Geleneksel Çocuk Oyunları Sanal 
Oyunların Panzehiri “ sloganı ile çalışmalarına 
başlamıştır. “Çocuklar hayatı oyunlardan öğrenir” 

ilkesinden hareketle, özellikle kentlerdeki apartman yaşantısında dört duvar arasına sıkıştırılmış kent 
çocuklarına bu oyunları öğretmek ve doğayla buluşturarak dışarıda oyun oynamanın tadına                
varmalarını sağlamak hede�enmiştir. 
 

Çocuk Kulüpleri ve Etkinlikler

Görsel 199-200-201-202 

138

 Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan İsmiyle Müsemma Okullar projesi 
ile öğrencilerimizin okullarına isimlerini veren önemli şahısları tanımalarını sağlayarak okullarına 
karşı hissettikleri aidiyet duygularını geliştirmek, okullarımızın kurum kültürlerini ön plana çıkarmak 
ve olumlu değerleri sürdürülebilir kılmak hede�enmektedir.
 Bu proje ile okullarımız kendi bünyelerinde etkinlikler düzenlemekte; öğrenci, öğretmen, 
yönetici ve veliler arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları ve kuruma aidiyet duyguları 
pekişmektedir.

 Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı 
beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların 
desteklenmesi amacıyla Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütünün 
“Nutrition Friendly Schools Initiatives-Beslenme Dostu Okul Girişimi” kriterleri doğrultusunda, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan ve 20.09.2013                  
tarihinden itibaren güncellenen protokol ve uygulama kılavuzu kapsamında yürütülmekte olup bu 
çerçevede ilimizde "Beslenme Dostu Okullar Projesi" çalışmaları başlamıştır.
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Etkinlik               

Halk Eğitimi Merkezi
 Halk Eğitimi Merkezleri Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçları ile yaygın eğitimin amaç ve fonksiyonlarını 
gerçekleştirmek için il ve ilçe merkezleri ile bucak ve köylere 
kadar hizmet götüren eğitim kurumlarıdır. 
 İlimiz Halk Eğitimi Merkezinde 1979 yılında yürürlüğe 
konulan “Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği “ ile çalışma 
disiplini belirlenmiştir. Buna göre Halk Eğitimi Merkezinin en 
önemli sorumluluğu toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasına eğitsel yollarda yardım ve kılavuzluk etmektir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Kendinizde ve çevrenizdeki arkadaşlarınızda farkına vardığınız beslenme ile ilgili 
yanlışlıklar nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………

2- Beslenme Dostu Okul Girişimi kriterleri doğrultusunda okulunuzda nasıl bir uygulama 
yapılmasını isterdiniz?
 
…………………………………………………………………………………………………

3- Yanlış beslenmenin sonuçları hakkında neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

4- Sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

5- Geleneksel çocuk oyunlarından hangilerini biliyorsunuz ? Araştırınız.

…………………………………………………………………………………………………
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1938’de Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Hasan Ali Yücel, köy enstitülerini 
kurarak eğitim ve bilimi Türk köylerine kadar ulaştırmış ve dünya klasiklerinin      
Türkçeye çevrilmesini sağlamıştır.

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Balkanların ve Türkiye’nin en 
büyük interaktif çocuk müzesi olan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 29 Ekim 
2018’de Cumhuriyet Bayramı’nda, Atatürk’ün çocuklarıyla buluştu. 

Bunu biliyor musunuz? 

 Yıl boyu etkinliklerini sürdüren ÇODER, HOTEAD 
gibi sosyal kulüpler çocukların sosyal faaliyetlerin 
içinde olmasını sağlar. 
 ÇODER (Geleneksel Çocuk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü ) “ Geleneksel Çocuk Oyunları Sanal 
Oyunların Panzehiri “ sloganı ile çalışmalarına 
başlamıştır. “Çocuklar hayatı oyunlardan öğrenir” 

ilkesinden hareketle, özellikle kentlerdeki apartman yaşantısında dört duvar arasına sıkıştırılmış kent 
çocuklarına bu oyunları öğretmek ve doğayla buluşturarak dışarıda oyun oynamanın tadına                
varmalarını sağlamak hede�enmiştir. 
 

Çocuk Kulüpleri ve Etkinlikler

Görsel 199-200-201-202 
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 Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan İsmiyle Müsemma Okullar projesi 
ile öğrencilerimizin okullarına isimlerini veren önemli şahısları tanımalarını sağlayarak okullarına 
karşı hissettikleri aidiyet duygularını geliştirmek, okullarımızın kurum kültürlerini ön plana çıkarmak 
ve olumlu değerleri sürdürülebilir kılmak hede�enmektedir.
 Bu proje ile okullarımız kendi bünyelerinde etkinlikler düzenlemekte; öğrenci, öğretmen, 
yönetici ve veliler arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları ve kuruma aidiyet duyguları 
pekişmektedir.

 Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı 
beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların 
desteklenmesi amacıyla Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütünün 
“Nutrition Friendly Schools Initiatives-Beslenme Dostu Okul Girişimi” kriterleri doğrultusunda, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan ve 20.09.2013                  
tarihinden itibaren güncellenen protokol ve uygulama kılavuzu kapsamında yürütülmekte olup bu 
çerçevede ilimizde "Beslenme Dostu Okullar Projesi" çalışmaları başlamıştır.
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Etkinlik               

Halk Eğitimi Merkezi
 Halk Eğitimi Merkezleri Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçları ile yaygın eğitimin amaç ve fonksiyonlarını 
gerçekleştirmek için il ve ilçe merkezleri ile bucak ve köylere 
kadar hizmet götüren eğitim kurumlarıdır. 
 İlimiz Halk Eğitimi Merkezinde 1979 yılında yürürlüğe 
konulan “Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği “ ile çalışma 
disiplini belirlenmiştir. Buna göre Halk Eğitimi Merkezinin en 
önemli sorumluluğu toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasına eğitsel yollarda yardım ve kılavuzluk etmektir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Kendinizde ve çevrenizdeki arkadaşlarınızda farkına vardığınız beslenme ile ilgili 
yanlışlıklar nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………

2- Beslenme Dostu Okul Girişimi kriterleri doğrultusunda okulunuzda nasıl bir uygulama 
yapılmasını isterdiniz?
 
…………………………………………………………………………………………………

3- Yanlış beslenmenin sonuçları hakkında neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

4- Sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

5- Geleneksel çocuk oyunlarından hangilerini biliyorsunuz ? Araştırınız.

…………………………………………………………………………………………………
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1938’de Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Hasan Ali Yücel, köy enstitülerini 
kurarak eğitim ve bilimi Türk köylerine kadar ulaştırmış ve dünya klasiklerinin      
Türkçeye çevrilmesini sağlamıştır.

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Balkanların ve Türkiye’nin en 
büyük interaktif çocuk müzesi olan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 29 Ekim 
2018’de Cumhuriyet Bayramı’nda, Atatürk’ün çocuklarıyla buluştu. 

Bunu biliyor musunuz? 

 Yıl boyu etkinliklerini sürdüren ÇODER, HOTEAD 
gibi sosyal kulüpler çocukların sosyal faaliyetlerin 
içinde olmasını sağlar. 
 ÇODER (Geleneksel Çocuk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü ) “ Geleneksel Çocuk Oyunları Sanal 
Oyunların Panzehiri “ sloganı ile çalışmalarına 
başlamıştır. “Çocuklar hayatı oyunlardan öğrenir” 

ilkesinden hareketle, özellikle kentlerdeki apartman yaşantısında dört duvar arasına sıkıştırılmış kent 
çocuklarına bu oyunları öğretmek ve doğayla buluşturarak dışarıda oyun oynamanın tadına                
varmalarını sağlamak hede�enmiştir. 
 

Çocuk Kulüpleri ve Etkinlikler
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 Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan İsmiyle Müsemma Okullar projesi 
ile öğrencilerimizin okullarına isimlerini veren önemli şahısları tanımalarını sağlayarak okullarına 
karşı hissettikleri aidiyet duygularını geliştirmek, okullarımızın kurum kültürlerini ön plana çıkarmak 
ve olumlu değerleri sürdürülebilir kılmak hede�enmektedir.
 Bu proje ile okullarımız kendi bünyelerinde etkinlikler düzenlemekte; öğrenci, öğretmen, 
yönetici ve veliler arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları ve kuruma aidiyet duyguları 
pekişmektedir.

 Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı 
beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların 
desteklenmesi amacıyla Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütünün 
“Nutrition Friendly Schools Initiatives-Beslenme Dostu Okul Girişimi” kriterleri doğrultusunda, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan ve 20.09.2013                  
tarihinden itibaren güncellenen protokol ve uygulama kılavuzu kapsamında yürütülmekte olup bu 
çerçevede ilimizde "Beslenme Dostu Okullar Projesi" çalışmaları başlamıştır.
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Etkinlik               

Halk Eğitimi Merkezi
 Halk Eğitimi Merkezleri Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçları ile yaygın eğitimin amaç ve fonksiyonlarını 
gerçekleştirmek için il ve ilçe merkezleri ile bucak ve köylere 
kadar hizmet götüren eğitim kurumlarıdır. 
 İlimiz Halk Eğitimi Merkezinde 1979 yılında yürürlüğe 
konulan “Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği “ ile çalışma 
disiplini belirlenmiştir. Buna göre Halk Eğitimi Merkezinin en 
önemli sorumluluğu toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasına eğitsel yollarda yardım ve kılavuzluk etmektir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Kendinizde ve çevrenizdeki arkadaşlarınızda farkına vardığınız beslenme ile ilgili 
yanlışlıklar nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………

2- Beslenme Dostu Okul Girişimi kriterleri doğrultusunda okulunuzda nasıl bir uygulama 
yapılmasını isterdiniz?
 
…………………………………………………………………………………………………

3- Yanlış beslenmenin sonuçları hakkında neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

4- Sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

5- Geleneksel çocuk oyunlarından hangilerini biliyorsunuz ? Araştırınız.

…………………………………………………………………………………………………
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1938’de Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Hasan Ali Yücel, köy enstitülerini 
kurarak eğitim ve bilimi Türk köylerine kadar ulaştırmış ve dünya klasiklerinin      
Türkçeye çevrilmesini sağlamıştır.

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Balkanların ve Türkiye’nin en 
büyük interaktif çocuk müzesi olan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 29 Ekim 
2018’de Cumhuriyet Bayramı’nda, Atatürk’ün çocuklarıyla buluştu. 

Bunu biliyor musunuz? 

 Yıl boyu etkinliklerini sürdüren ÇODER, HOTEAD 
gibi sosyal kulüpler çocukların sosyal faaliyetlerin 
içinde olmasını sağlar. 
 ÇODER (Geleneksel Çocuk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü ) “ Geleneksel Çocuk Oyunları Sanal 
Oyunların Panzehiri “ sloganı ile çalışmalarına 
başlamıştır. “Çocuklar hayatı oyunlardan öğrenir” 

ilkesinden hareketle, özellikle kentlerdeki apartman yaşantısında dört duvar arasına sıkıştırılmış kent 
çocuklarına bu oyunları öğretmek ve doğayla buluşturarak dışarıda oyun oynamanın tadına                
varmalarını sağlamak hede�enmiştir. 
 

Çocuk Kulüpleri ve Etkinlikler
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 Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan İsmiyle Müsemma Okullar projesi 
ile öğrencilerimizin okullarına isimlerini veren önemli şahısları tanımalarını sağlayarak okullarına 
karşı hissettikleri aidiyet duygularını geliştirmek, okullarımızın kurum kültürlerini ön plana çıkarmak 
ve olumlu değerleri sürdürülebilir kılmak hede�enmektedir.
 Bu proje ile okullarımız kendi bünyelerinde etkinlikler düzenlemekte; öğrenci, öğretmen, 
yönetici ve veliler arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları ve kuruma aidiyet duyguları 
pekişmektedir.

 Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı 
beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi, bu konuda yapılan iyi uygulamaların 
desteklenmesi amacıyla Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütünün 
“Nutrition Friendly Schools Initiatives-Beslenme Dostu Okul Girişimi” kriterleri doğrultusunda, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan ve 20.09.2013                  
tarihinden itibaren güncellenen protokol ve uygulama kılavuzu kapsamında yürütülmekte olup bu 
çerçevede ilimizde "Beslenme Dostu Okullar Projesi" çalışmaları başlamıştır.
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Etkinlik               

Halk Eğitimi Merkezi
 Halk Eğitimi Merkezleri Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçları ile yaygın eğitimin amaç ve fonksiyonlarını 
gerçekleştirmek için il ve ilçe merkezleri ile bucak ve köylere 
kadar hizmet götüren eğitim kurumlarıdır. 
 İlimiz Halk Eğitimi Merkezinde 1979 yılında yürürlüğe 
konulan “Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği “ ile çalışma 
disiplini belirlenmiştir. Buna göre Halk Eğitimi Merkezinin en 
önemli sorumluluğu toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasına eğitsel yollarda yardım ve kılavuzluk etmektir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Kendinizde ve çevrenizdeki arkadaşlarınızda farkına vardığınız beslenme ile ilgili 
yanlışlıklar nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………

2- Beslenme Dostu Okul Girişimi kriterleri doğrultusunda okulunuzda nasıl bir uygulama 
yapılmasını isterdiniz?
 
…………………………………………………………………………………………………

3- Yanlış beslenmenin sonuçları hakkında neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

4- Sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

5- Geleneksel çocuk oyunlarından hangilerini biliyorsunuz ? Araştırınız.

…………………………………………………………………………………………………
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Etkinlik               

Halk Eğitim Merkezi
 Halk eğitim merkezleri Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçları ile yaygın eğitimin amaç ve fonksiyonlarını 
gerçekleştirmek için il ve ilçe merkezleri ile bucak ve köylere 
kadar hizmet götüren eğitim kurumlarıdır. 
 İlimiz Halk Eğitim Merkezinde 1979 yılında yürürlüğe 
konulan “Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği “ ile çalışma 
disiplini belirlenmiştir. Buna göre Halk Eğitim Merkezinin en 
önemli sorumluluğu toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasına eğitsel yollarda yardım ve kılavuzluk etmektir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Kendinizde ve çevrenizdeki arkadaşlarınızda farkına vardığınız beslenme ile ilgili 
yanlışlıklar nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………

2- Beslenme Dostu Okul Girişimi kriterleri doğrultusunda okulunuzda nasıl bir uygulama 
yapılmasını isterdiniz?
 
…………………………………………………………………………………………………

3- Yanlış beslenmenin sonuçları hakkında neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

4- Sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

5- Geleneksel çocuk oyunlarından hangilerini biliyorsunuz ? Araştırınız.

…………………………………………………………………………………………………
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Bunu biliyor musunuz?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2010 yılında Unesco’nun Somut Olmayan 
Dünya Kültür Mirası’na girmiştir.

 Edirne, Osmanlı Dönemi’nde önemli spor etkinliklerinin yapıldığı bir merkez idi. Özellikle olimpi-
yatlardan sonra dünyanın en eski spor etkinliği olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilimizde yapılması 
Edirne’nin tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır. 2019 yılında 658.si yapılan güreşleri yerli yabancı 
çok sayıda sporsever takip etmiştir.

     
       Gelin şimdi sizlerle Osmanlı Dönemi’nde Edirne’de yapılan sportif etkinlikleri tanıyalım. 

Okçuluk: Okçuluk, Türklerin güreş kadar önem verdiği bir konudur. Osmanlı Dönemi’nde okçuluk için 
“tirendaz”, bu sporla uğraşan kişilere de “pehlivan” denilmiştir. Edirne’de okçuluk II. Murat zamanında 
oldukça önem kazanmış, Namazgâh Ovası’nda okçuluk yarışmaları yapılmış ve padişahlar bu sporla 
uğraşanları koruyup kollamışlardır. Edirne’de Kör Kemal, Üsküfçü, Karaca, Yeniçeri Sinan ve Hoca Ali isimli 
okçuların at üzerinde çok iyi ok attıkları kaynaklarda yazılıdır.

Cirit Atma: Türklerin önem verdiği sporlardan bir diğeri de cirittir. Süleyman Paşa, Musa Çelebi, Çelebi 
Mehmet, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim, Saruca Paşa, Umur Bey, Mezit Bey, Ekmekçizâde Ahmet Paşa bu 
sporla uğraşmış önemli devlet adamlarıdır. Bu şahsiyetler, Edirne’de cirit atmışlar ve bu işle uğraşanlara 
büyük önem vererek onları koruyup kollamışlardır. Edirne Sarayı’nda bulunan meydanlardan birinin ismi 
“Cirit Meydanı” olarak anılmış, bu sporun bir nişanesi olarak Edirne’nin Yeni İmaret semtinde “Cirit Atan 
Adam Heykeli” dikilmiştir

At Yarışları: Osmanlı kültüründe at yarışlarının önemli bir yeri vardır. Bilinen ilk at yarışları Orhan Bey 
zamanında yapılmıştır. Edirne’de de zaman zaman at yarışları gerçekleştirilmiştir. Genellikle şenlikler 
esnasında yapılan yarışlardan özellikle IV. Mehmet’in oğulları Mustafa ve Ahmet’in sünnet düğünlerinde 
yapılan at yarışları uzun yıllar hafızalardan silinmemiştir. Bu gelenek günümüzde özellikle Kakava 
Şenlikleri’nde devam ettirilmektedir.

Kızak Kayma: Edirne’de kış eğlenceleri arasında önemli yer tutan etkinliklerden biri de kızakla buz 
kayma idi. Soğuk kış günlerinde gerçekleştirilen bu etkinlik hem spor hem eğlence için yapılmıştır. Isının 
sıfırın altında 3- 4 dereceye düştüğü zamanlarda bayırların hazırlanması ile başlayan eğlencelere her yaş 
grubundan kişiler katılmıştır. Edirne’de önemli buz bayırları şunlardır: Muradiye Bayırı, Köprüce Bayırı, 
Arnavut Bayırı, Kırlangıç Bayırı, Bademlik Bayırı ve Yıldırım’da bulunan Sakallı Bayır.
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Etkinlik               

Halk Eğitim Merkezi
 Halk eğitim merkezleri Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçları ile yaygın eğitimin amaç ve fonksiyonlarını 
gerçekleştirmek için il ve ilçe merkezleri ile bucak ve köylere 
kadar hizmet götüren eğitim kurumlarıdır. 
 İlimiz Halk Eğitim Merkezinde 1979 yılında yürürlüğe 
konulan “Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği “ ile çalışma 
disiplini belirlenmiştir. Buna göre Halk Eğitim Merkezinin en 
önemli sorumluluğu toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasına eğitsel yollarda yardım ve kılavuzluk etmektir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Kendinizde ve çevrenizdeki arkadaşlarınızda farkına vardığınız beslenme ile ilgili 
yanlışlıklar nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………

2- Beslenme Dostu Okul Girişimi kriterleri doğrultusunda okulunuzda nasıl bir uygulama 
yapılmasını isterdiniz?
 
…………………………………………………………………………………………………

3- Yanlış beslenmenin sonuçları hakkında neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

4- Sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

5- Geleneksel çocuk oyunlarından hangilerini biliyorsunuz ? Araştırınız.

…………………………………………………………………………………………………
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Bunu biliyor musunuz?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2010 yılında Unesco’nun Somut Olmayan 
Dünya Kültür Mirası’na girmiştir.

 Edirne, Osmanlı Dönemi’nde önemli spor etkinliklerinin yapıldığı bir merkez idi. Özellikle olimpi-
yatlardan sonra dünyanın en eski spor etkinliği olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilimizde yapılması 
Edirne’nin tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır. 2019 yılında 658.si yapılan güreşleri yerli yabancı 
çok sayıda sporsever takip etmiştir.

     
       Gelin şimdi sizlerle Osmanlı Dönemi’nde Edirne’de yapılan sportif etkinlikleri tanıyalım. 

Okçuluk: Okçuluk, Türklerin güreş kadar önem verdiği bir konudur. Osmanlı Dönemi’nde okçuluk için 
“tirendaz”, bu sporla uğraşan kişilere de “pehlivan” denilmiştir. Edirne’de okçuluk II. Murat zamanında 
oldukça önem kazanmış, Namazgâh Ovası’nda okçuluk yarışmaları yapılmış ve padişahlar bu sporla 
uğraşanları koruyup kollamışlardır. Edirne’de Kör Kemal, Üsküfçü, Karaca, Yeniçeri Sinan ve Hoca Ali isimli 
okçuların at üzerinde çok iyi ok attıkları kaynaklarda yazılıdır.

Cirit Atma: Türklerin önem verdiği sporlardan bir diğeri de cirittir. Süleyman Paşa, Musa Çelebi, Çelebi 
Mehmet, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim, Saruca Paşa, Umur Bey, Mezit Bey, Ekmekçizâde Ahmet Paşa bu 
sporla uğraşmış önemli devlet adamlarıdır. Bu şahsiyetler, Edirne’de cirit atmışlar ve bu işle uğraşanlara 
büyük önem vererek onları koruyup kollamışlardır. Edirne Sarayı’nda bulunan meydanlardan birinin ismi 
“Cirit Meydanı” olarak anılmış, bu sporun bir nişanesi olarak Edirne’nin Yeni İmaret semtinde “Cirit Atan 
Adam Heykeli” dikilmiştir

At Yarışları: Osmanlı kültüründe at yarışlarının önemli bir yeri vardır. Bilinen ilk at yarışları Orhan Bey 
zamanında yapılmıştır. Edirne’de de zaman zaman at yarışları gerçekleştirilmiştir. Genellikle şenlikler 
esnasında yapılan yarışlardan özellikle IV. Mehmet’in oğulları Mustafa ve Ahmet’in sünnet düğünlerinde 
yapılan at yarışları uzun yıllar hafızalardan silinmemiştir. Bu gelenek günümüzde özellikle Kakava 
Şenlikleri’nde devam ettirilmektedir.

Kızak Kayma: Edirne’de kış eğlenceleri arasında önemli yer tutan etkinliklerden biri de kızakla buz 
kayma idi. Soğuk kış günlerinde gerçekleştirilen bu etkinlik hem spor hem eğlence için yapılmıştır. Isının 
sıfırın altında 3- 4 dereceye düştüğü zamanlarda bayırların hazırlanması ile başlayan eğlencelere her yaş 
grubundan kişiler katılmıştır. Edirne’de önemli buz bayırları şunlardır: Muradiye Bayırı, Köprüce Bayırı, 
Arnavut Bayırı, Kırlangıç Bayırı, Bademlik Bayırı ve Yıldırım’da bulunan Sakallı Bayır.
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658 YILLIK BİTMEYEN EFSANE: KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ
 Kırkpınar’ın tarihçesi ile ilgili birçok efsane vardır. Bunlardan en eskisi ve en bilineni şöyledir: Orhan 
Gazi, Rumeli’de bir Türk hâkimiyeti kurmak istiyordu. Bunun için Domuzhisarı’nı ani bir baskın sonucu ele 
geçirmek amacıyla iki sal ve kırk adamı ile Rumeli’ye geçer. Durdukları her yerde dinlenen ve güreş yapan 
askerler Ahırköy çayırlığına geldiklerinde içlerinden iki tanesi (Ali ve Selim isimli kardeşler) uzun süre 
güreşse de yenişemezler. Bir müddet sonra iki pehlivan, oldukları yerde can verirler. Arkadaşları bu iki 
yiğidin cansız bedenlerini bir incir ağacının altına gömerek Edirne’ye doğru akınlarına devam ederler. Kısa 
bir süre sonra fetihlerini tamamlayıp geri dönen askerler, Ahırköy çayırlığına geldiklerinde arkadaşlarını 
gömdükleri incir ağacının dibinde bir suyun aktığını görürler. Bunun üzerine “Kırktı bunlar, bu yakaya ilk 
ayak basanlardı bunlar!” diyerek o yere “Kırkpınar” adını verirler ve bu pehlivanların hatırasına her sene 
Hıdırellez günü burada güreş düzenlerler. 

Ben Kel Aliço Pehlivan.1844 yılında 
günümüzde Bulgaristan sınırlarında 
bulunan Lofça’da dünyaya geldim. 27 
yıl üst üste Kırkpınar başpehlivanlığını 
kazandım. Kendim gibi ünlü bir 
pehlivan olan Adalı Halil’i yetiştirdim. 

 1922 yılında 78 yaşında iken vefat eden güreşçimizin mezarı  İpsala’ya bağlı Koyunyeri köyünde 
bulunmaktadır. Burada  her yıl  adına güreşler düzenlenmektedir.
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KIRKPINAR’A ÖZGÜ MOTİFLER 

Cazgır: Güreşten anlayan, pehlivanların özelliklerini bilen, dua ve mani okuma kabiliyetine sahip, 
gür sesi ile pehlivanları ortaya çağıran kişidir.

Kispet: Pehlivanların giydiği deri pantolon tarzı giysidir. Arapçada belden aşağı giyilen giysi 
anlamına gelir. Kispe;t kasnak, hazne, arka, oyluk, paça, şiraze, ayna gibi bölümlerden oluşur.

Zembil: Zembil kelimesi Farsçada “küçük sepet” anlamına gelir. Genellikle kındıra veya sazdan 
yapılan zembilin ilk ustası Hz. Süleyman olarak kabul edilir.

Peşrev: Pehlivanların maneviyatlarını yükseltmek ve seyircinin ilgisini çekmek amacıyla güreşten 
önce yapılan ısınma hareketidir.

Hakem: Güreşi yöneten kişidir. Eskiden eski pehlivanlar, köy ağaları veya güreşten anlayan kişiler 
hakemlik yaparken; günümüzde meydan, kule ve cetvel hakemleri görev yapmaktadır.

Davul-Zurna: Güreşin hareketlerine uyan ritimle müzik çalarak pehlivanları teşvik eden, aynı 
zamanda rakibin zayıf yönlerini musiki ile haber veren davul zurna ekibidir.

Yağcı: Kırkpınar’da güreşçilere yağ veren kişilerdir. 

Bezci: Sıcak havada güreşen pehlivanlar için en zor olan durumlardan biri gözlere yağ kaçmasıdır. 
Gözleri yanan pehlivan güreşe devam edemeyeceği için bezciden bez isteyerek silinir. Pehlivan 
bez almak için rakibinden izin almak zorundadır.
 
Kırmızı Dipli Mum: Kırkpınar’ın davet simgesi olarak köy ve kasaba kahveleri ile hatırlı kişilere 
gönderilen para�nden yapılmış madde. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.
  
Ağa:  Kırkpınar güreşleri için seyircileri çağıran, gelen konukları ağırlayan ve güreşlerin                 
masra�arını karşılayıp pehlivanlara ödül veren kişidir.
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Etkinlik               

Halk Eğitim Merkezi
 Halk eğitim merkezleri Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçları ile yaygın eğitimin amaç ve fonksiyonlarını 
gerçekleştirmek için il ve ilçe merkezleri ile bucak ve köylere 
kadar hizmet götüren eğitim kurumlarıdır. 
 İlimiz Halk Eğitim Merkezinde 1979 yılında yürürlüğe 
konulan “Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği “ ile çalışma 
disiplini belirlenmiştir. Buna göre Halk Eğitim Merkezinin en 
önemli sorumluluğu toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasına eğitsel yollarda yardım ve kılavuzluk etmektir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Kendinizde ve çevrenizdeki arkadaşlarınızda farkına vardığınız beslenme ile ilgili 
yanlışlıklar nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………

2- Beslenme Dostu Okul Girişimi kriterleri doğrultusunda okulunuzda nasıl bir uygulama 
yapılmasını isterdiniz?
 
…………………………………………………………………………………………………

3- Yanlış beslenmenin sonuçları hakkında neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

4- Sanal oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili neler biliyorsunuz?

…………………………………………………………………………………………………

5- Geleneksel çocuk oyunlarından hangilerini biliyorsunuz ? Araştırınız.

…………………………………………………………………………………………………
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Bunu biliyor musunuz?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2010 yılında Unesco’nun Somut Olmayan 
Dünya Kültür Mirası’na girmiştir.

 Edirne, Osmanlı Dönemi’nde önemli spor etkinliklerinin yapıldığı bir merkez idi. Özellikle olimpi-
yatlardan sonra dünyanın en eski spor etkinliği olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilimizde yapılması 
Edirne’nin tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır. 2019 yılında 658.si yapılan güreşleri yerli yabancı 
çok sayıda sporsever takip etmiştir.

     
       Gelin şimdi sizlerle Osmanlı Dönemi’nde Edirne’de yapılan sportif etkinlikleri tanıyalım. 

Okçuluk: Okçuluk, Türklerin güreş kadar önem verdiği bir konudur. Osmanlı Dönemi’nde okçuluk için 
“tirendaz”, bu sporla uğraşan kişilere de “pehlivan” denilmiştir. Edirne’de okçuluk II. Murat zamanında 
oldukça önem kazanmış, Namazgâh Ovası’nda okçuluk yarışmaları yapılmış ve padişahlar bu sporla 
uğraşanları koruyup kollamışlardır. Edirne’de Kör Kemal, Üsküfçü, Karaca, Yeniçeri Sinan ve Hoca Ali isimli 
okçuların at üzerinde çok iyi ok attıkları kaynaklarda yazılıdır.

Cirit Atma: Türklerin önem verdiği sporlardan bir diğeri de cirittir. Süleyman Paşa, Musa Çelebi, Çelebi 
Mehmet, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim, Saruca Paşa, Umur Bey, Mezit Bey, Ekmekçizâde Ahmet Paşa bu 
sporla uğraşmış önemli devlet adamlarıdır. Bu şahsiyetler, Edirne’de cirit atmışlar ve bu işle uğraşanlara 
büyük önem vererek onları koruyup kollamışlardır. Edirne Sarayı’nda bulunan meydanlardan birinin ismi 
“Cirit Meydanı” olarak anılmış, bu sporun bir nişanesi olarak Edirne’nin Yeni İmaret semtinde “Cirit Atan 
Adam Heykeli” dikilmiştir

At Yarışları: Osmanlı kültüründe at yarışlarının önemli bir yeri vardır. Bilinen ilk at yarışları Orhan Bey 
zamanında yapılmıştır. Edirne’de de zaman zaman at yarışları gerçekleştirilmiştir. Genellikle şenlikler 
esnasında yapılan yarışlardan özellikle IV. Mehmet’in oğulları Mustafa ve Ahmet’in sünnet düğünlerinde 
yapılan at yarışları uzun yıllar hafızalardan silinmemiştir. Bu gelenek günümüzde özellikle Kakava 
Şenlikleri’nde devam ettirilmektedir.

Kızak Kayma: Edirne’de kış eğlenceleri arasında önemli yer tutan etkinliklerden biri de kızakla buz 
kayma idi. Soğuk kış günlerinde gerçekleştirilen bu etkinlik hem spor hem eğlence için yapılmıştır. Isının 
sıfırın altında 3- 4 dereceye düştüğü zamanlarda bayırların hazırlanması ile başlayan eğlencelere her yaş 
grubundan kişiler katılmıştır. Edirne’de önemli buz bayırları şunlardır: Muradiye Bayırı, Köprüce Bayırı, 
Arnavut Bayırı, Kırlangıç Bayırı, Bademlik Bayırı ve Yıldırım’da bulunan Sakallı Bayır.
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2- Beslenme Dostu Okul Girişimi kriterleri doğrultusunda okulunuzda nasıl bir uygulama 
yapılmasını isterdiniz?
 
…………………………………………………………………………………………………
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Bunu biliyor musunuz?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2010 yılında Unesco’nun Somut Olmayan 
Dünya Kültür Mirası’na girmiştir.

 Edirne, Osmanlı Dönemi’nde önemli spor etkinliklerinin yapıldığı bir merkez idi. Özellikle olimpi-
yatlardan sonra dünyanın en eski spor etkinliği olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilimizde yapılması 
Edirne’nin tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır. 2019 yılında 658.si yapılan güreşleri yerli yabancı 
çok sayıda sporsever takip etmiştir.

     
       Gelin şimdi sizlerle Osmanlı Dönemi’nde Edirne’de yapılan sportif etkinlikleri tanıyalım. 

Okçuluk: Okçuluk, Türklerin güreş kadar önem verdiği bir konudur. Osmanlı Dönemi’nde okçuluk için 
“tirendaz”, bu sporla uğraşan kişilere de “pehlivan” denilmiştir. Edirne’de okçuluk II. Murat zamanında 
oldukça önem kazanmış, Namazgâh Ovası’nda okçuluk yarışmaları yapılmış ve padişahlar bu sporla 
uğraşanları koruyup kollamışlardır. Edirne’de Kör Kemal, Üsküfçü, Karaca, Yeniçeri Sinan ve Hoca Ali isimli 
okçuların at üzerinde çok iyi ok attıkları kaynaklarda yazılıdır.

Cirit Atma: Türklerin önem verdiği sporlardan bir diğeri de cirittir. Süleyman Paşa, Musa Çelebi, Çelebi 
Mehmet, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim, Saruca Paşa, Umur Bey, Mezit Bey, Ekmekçizâde Ahmet Paşa bu 
sporla uğraşmış önemli devlet adamlarıdır. Bu şahsiyetler, Edirne’de cirit atmışlar ve bu işle uğraşanlara 
büyük önem vererek onları koruyup kollamışlardır. Edirne Sarayı’nda bulunan meydanlardan birinin ismi 
“Cirit Meydanı” olarak anılmış, bu sporun bir nişanesi olarak Edirne’nin Yeni İmaret semtinde “Cirit Atan 
Adam Heykeli” dikilmiştir

At Yarışları: Osmanlı kültüründe at yarışlarının önemli bir yeri vardır. Bilinen ilk at yarışları Orhan Bey 
zamanında yapılmıştır. Edirne’de de zaman zaman at yarışları gerçekleştirilmiştir. Genellikle şenlikler 
esnasında yapılan yarışlardan özellikle IV. Mehmet’in oğulları Mustafa ve Ahmet’in sünnet düğünlerinde 
yapılan at yarışları uzun yıllar hafızalardan silinmemiştir. Bu gelenek günümüzde özellikle Kakava 
Şenlikleri’nde devam ettirilmektedir.

Kızak Kayma: Edirne’de kış eğlenceleri arasında önemli yer tutan etkinliklerden biri de kızakla buz 
kayma idi. Soğuk kış günlerinde gerçekleştirilen bu etkinlik hem spor hem eğlence için yapılmıştır. Isının 
sıfırın altında 3- 4 dereceye düştüğü zamanlarda bayırların hazırlanması ile başlayan eğlencelere her yaş 
grubundan kişiler katılmıştır. Edirne’de önemli buz bayırları şunlardır: Muradiye Bayırı, Köprüce Bayırı, 
Arnavut Bayırı, Kırlangıç Bayırı, Bademlik Bayırı ve Yıldırım’da bulunan Sakallı Bayır.
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658 YILLIK BİTMEYEN EFSANE: KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ
 Kırkpınar’ın tarihçesi ile ilgili birçok efsane vardır. Bunlardan en eskisi ve en bilineni şöyledir: Orhan 
Gazi, Rumeli’de bir Türk hâkimiyeti kurmak istiyordu. Bunun için Domuzhisarı’nı ani bir baskın sonucu ele 
geçirmek amacıyla iki sal ve kırk adamı ile Rumeli’ye geçer. Durdukları her yerde dinlenen ve güreş yapan 
askerler Ahırköy çayırlığına geldiklerinde içlerinden iki tanesi (Ali ve Selim isimli kardeşler) uzun süre 
güreşse de yenişemezler. Bir müddet sonra iki pehlivan, oldukları yerde can verirler. Arkadaşları bu iki 
yiğidin cansız bedenlerini bir incir ağacının altına gömerek Edirne’ye doğru akınlarına devam ederler. Kısa 
bir süre sonra fetihlerini tamamlayıp geri dönen askerler, Ahırköy çayırlığına geldiklerinde arkadaşlarını 
gömdükleri incir ağacının dibinde bir suyun aktığını görürler. Bunun üzerine “Kırktı bunlar, bu yakaya ilk 
ayak basanlardı bunlar!” diyerek o yere “Kırkpınar” adını verirler ve bu pehlivanların hatırasına her sene 
Hıdırellez günü burada güreş düzenlerler. 

Ben Kel Aliço Pehlivan.1844 yılında 
günümüzde Bulgaristan sınırlarında 
bulunan Lofça’da dünyaya geldim. 27 
yıl üst üste Kırkpınar başpehlivanlığını 
kazandım. Kendim gibi ünlü bir 
pehlivan olan Adalı Halil’i yetiştirdim. 

 1922 yılında 78 yaşında iken vefat eden güreşçimizin mezarı  İpsala’ya bağlı Koyunyeri köyünde 
bulunmaktadır. Burada  her yıl  adına güreşler düzenlenmektedir.
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KIRKPINAR’A ÖZGÜ MOTİFLER 

Cazgır: Güreşten anlayan, pehlivanların özelliklerini bilen, dua ve mani okuma kabiliyetine sahip, 
gür sesi ile pehlivanları ortaya çağıran kişidir.

Kispet: Pehlivanların giydiği deri pantolon tarzı giysidir. Arapçada belden aşağı giyilen giysi 
anlamına gelir. Kispe;t kasnak, hazne, arka, oyluk, paça, şiraze, ayna gibi bölümlerden oluşur.

Zembil: Zembil kelimesi Farsçada “küçük sepet” anlamına gelir. Genellikle kındıra veya sazdan 
yapılan zembilin ilk ustası Hz. Süleyman olarak kabul edilir.

Peşrev: Pehlivanların maneviyatlarını yükseltmek ve seyircinin ilgisini çekmek amacıyla güreşten 
önce yapılan ısınma hareketidir.

Hakem: Güreşi yöneten kişidir. Eskiden eski pehlivanlar, köy ağaları veya güreşten anlayan kişiler 
hakemlik yaparken; günümüzde meydan, kule ve cetvel hakemleri görev yapmaktadır.

Davul-Zurna: Güreşin hareketlerine uyan ritimle müzik çalarak pehlivanları teşvik eden, aynı 
zamanda rakibin zayıf yönlerini musiki ile haber veren davul zurna ekibidir.

Yağcı: Kırkpınar’da güreşçilere yağ veren kişilerdir. 

Bezci: Sıcak havada güreşen pehlivanlar için en zor olan durumlardan biri gözlere yağ kaçmasıdır. 
Gözleri yanan pehlivan güreşe devam edemeyeceği için bezciden bez isteyerek silinir. Pehlivan 
bez almak için rakibinden izin almak zorundadır.
 
Kırmızı Dipli Mum: Kırkpınar’ın davet simgesi olarak köy ve kasaba kahveleri ile hatırlı kişilere 
gönderilen para�nden yapılmış madde. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.
  
Ağa:  Kırkpınar güreşleri için seyircileri çağıran, gelen konukları ağırlayan ve güreşlerin                 
masra�arını karşılayıp pehlivanlara ödül veren kişidir.
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Hıdırellez günü burada güreş düzenlerler. 

Ben Kel Aliço Pehlivan.1844 yılında 
günümüzde Bulgaristan sınırlarında 
bulunan Lofça’da dünyaya geldim. 27 
yıl üst üste Kırkpınar başpehlivanlığını 
kazandım. Kendim gibi ünlü bir 
pehlivan olan Adalı Halil’i yetiştirdim. 

 1922 yılında 78 yaşında iken vefat eden güreşçimizin mezarı  İpsala’ya bağlı Koyunyeri köyünde 
bulunmaktadır. Burada  her yıl  adına güreşler düzenlenmektedir.
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KIRKPINAR’A ÖZGÜ MOTİFLER 

Cazgır: Güreşten anlayan, pehlivanların özelliklerini bilen, dua ve mani okuma kabiliyetine sahip, 
gür sesi ile pehlivanları ortaya çağıran kişidir.

Kispet: Pehlivanların giydiği deri pantolon tarzı giysidir. Arapçada belden aşağı giyilen giysi 
anlamına gelir. Kispe;t kasnak, hazne, arka, oyluk, paça, şiraze, ayna gibi bölümlerden oluşur.

Zembil: Zembil kelimesi Farsçada “küçük sepet” anlamına gelir. Genellikle kındıra veya sazdan 
yapılan zembilin ilk ustası Hz. Süleyman olarak kabul edilir.

Peşrev: Pehlivanların maneviyatlarını yükseltmek ve seyircinin ilgisini çekmek amacıyla güreşten 
önce yapılan ısınma hareketidir.

Hakem: Güreşi yöneten kişidir. Eskiden eski pehlivanlar, köy ağaları veya güreşten anlayan kişiler 
hakemlik yaparken; günümüzde meydan, kule ve cetvel hakemleri görev yapmaktadır.

Davul-Zurna: Güreşin hareketlerine uyan ritimle müzik çalarak pehlivanları teşvik eden, aynı 
zamanda rakibin zayıf yönlerini musiki ile haber veren davul zurna ekibidir.

Yağcı: Kırkpınar’da güreşçilere yağ veren kişilerdir. 

Bezci: Sıcak havada güreşen pehlivanlar için en zor olan durumlardan biri gözlere yağ kaçmasıdır. 
Gözleri yanan pehlivan güreşe devam edemeyeceği için bezciden bez isteyerek silinir. Pehlivan 
bez almak için rakibinden izin almak zorundadır.
 
Kırmızı Dipli Mum: Kırkpınar’ın davet simgesi olarak köy ve kasaba kahveleri ile hatırlı kişilere 
gönderilen para�nden yapılmış madde. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.
  
Ağa:  Kırkpınar güreşleri için seyircileri çağıran, gelen konukları ağırlayan ve güreşlerin                 
masra�arını karşılayıp pehlivanlara ödül veren kişidir.

141

658 YILLIK BİTMEYEN EFSANE: KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ
 Kırkpınar’ın tarihçesi ile ilgili birçok efsane vardır. Bunlardan en eskisi ve en bilineni şöyledir: Orhan 
Gazi, Rumeli’de bir Türk hâkimiyeti kurmak istiyordu. Bunun için Domuzhisarı’nı ani bir baskın sonucu ele 
geçirmek amacıyla iki sal ve kırk adamı ile Rumeli’ye geçer. Durdukları her yerde dinlenen ve güreş yapan 
askerler Ahırköy çayırlığına geldiklerinde içlerinden iki tanesi (Ali ve Selim isimli kardeşler) uzun süre 
güreşse de yenişemezler. Bir müddet sonra iki pehlivan, oldukları yerde can verirler. Arkadaşları bu iki 
yiğidin cansız bedenlerini bir incir ağacının altına gömerek Edirne’ye doğru akınlarına devam ederler. Kısa 
bir süre sonra fetihlerini tamamlayıp geri dönen askerler, Ahırköy çayırlığına geldiklerinde arkadaşlarını 
gömdükleri incir ağacının dibinde bir suyun aktığını görürler. Bunun üzerine “Kırktı bunlar, bu yakaya ilk 
ayak basanlardı bunlar!” diyerek o yere “Kırkpınar” adını verirler ve bu pehlivanların hatırasına her sene 
Hıdırellez günü burada güreş düzenlerler. 

Ben Kel Aliço Pehlivan.1844 yılında 
günümüzde Bulgaristan sınırlarında 
bulunan Lofça’da dünyaya geldim. 27 
yıl üst üste Kırkpınar başpehlivanlığını 
kazandım. Kendim gibi ünlü bir 
pehlivan olan Adalı Halil’i yetiştirdim. 

 1922 yılında 78 yaşında iken vefat eden güreşçimizin mezarı  İpsala’ya bağlı Koyunyeri köyünde 
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KIRKPINAR’A ÖZGÜ MOTİFLER 

Cazgır: Güreşten anlayan, pehlivanların özelliklerini bilen, dua ve mani okuma kabiliyetine sahip, 
gür sesi ile pehlivanları ortaya çağıran kişidir.

Kispet: Pehlivanların giydiği deri pantolon tarzı giysidir. Arapçada belden aşağı giyilen giysi 
anlamına gelir. Kispe;t kasnak, hazne, arka, oyluk, paça, şiraze, ayna gibi bölümlerden oluşur.

Zembil: Zembil kelimesi Farsçada “küçük sepet” anlamına gelir. Genellikle kındıra veya sazdan 
yapılan zembilin ilk ustası Hz. Süleyman olarak kabul edilir.

Peşrev: Pehlivanların maneviyatlarını yükseltmek ve seyircinin ilgisini çekmek amacıyla güreşten 
önce yapılan ısınma hareketidir.

Hakem: Güreşi yöneten kişidir. Eskiden eski pehlivanlar, köy ağaları veya güreşten anlayan kişiler 
hakemlik yaparken; günümüzde meydan, kule ve cetvel hakemleri görev yapmaktadır.

Davul-Zurna: Güreşin hareketlerine uyan ritimle müzik çalarak pehlivanları teşvik eden, aynı 
zamanda rakibin zayıf yönlerini musiki ile haber veren davul zurna ekibidir.

Yağcı: Kırkpınar’da güreşçilere yağ veren kişilerdir. 

Bezci: Sıcak havada güreşen pehlivanlar için en zor olan durumlardan biri gözlere yağ kaçmasıdır. 
Gözleri yanan pehlivan güreşe devam edemeyeceği için bezciden bez isteyerek silinir. Pehlivan 
bez almak için rakibinden izin almak zorundadır.
 
Kırmızı Dipli Mum: Kırkpınar’ın davet simgesi olarak köy ve kasaba kahveleri ile hatırlı kişilere 
gönderilen para�nden yapılmış madde. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.
  
Ağa:  Kırkpınar güreşleri için seyircileri çağıran, gelen konukları ağırlayan ve güreşlerin                 
masra�arını karşılayıp pehlivanlara ödül veren kişidir.
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Etkinlik               

Aşağıdaki bulmacada Kırkpınar ile ilgili kavramlar karışık olarak verilmiştir. 
Bu kavramları bulup yazınız.
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Kırkpınar’da Başpehlivan Olmuş Edirneli Pehlivanlar: 1925 yılında Geçkinlili Yusuf 
Pehlivan Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 1926 yılında ise Kırkpınar başpehlivanlığını Çömlekköylü 
Kara Emin kazanmıştır. 

Altın Kemer: Kırkpınarda üst üste üç defa başpeh-
livanlığı kazanan sporcunun ebedi sahibi olduğu bu 
kemer, 22 ayar altından olup 1 kilo 400 gram ağırlığın-
dadır. Kırkpınar’da ilk altın kemer sahibi güreşçi, 
Tekirdağlı Hüseyin Alkaya’dır. Günümüzde başpehlivana 
takılan kemerin ortasında Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
ile Adalı Halil’in kabartmaları, sağında ve solunda ay ve 
yıldız moti�eri bulunmaktadır. Altın kemeri şu ana 

kadar Ordulu Mustafa Bük 1966 - 1968, Karamürselli Aydın Demir 1976- 1978, Denizlili Hüseyin Çokal 
1982-1984 ve Karamürselli Ahmet Taşçı ise 1990-1992 ve 1995-1997 yılları arasında olmak üzere iki 
defa kazanmıştır.

 KIRKPINAR MARŞI

Büyük efsaneyi görür gibiyim,  
Tarih dehlizinde yürür gibiyim,
Eyvah! Heyecandan ölür gibiyim,
Edirne Kırkpınar er meydanında.  

Yıl bin üç yüz altmış bir, Rum eline geçilir, 
Kırkpınar’ın suyundan kana kana içilir,                                   
Türk’ün başpehlivanı bu çayırda seçilir, 
Edirne Kırkpınar er meydanında . 
                                                                                      
Yirmi davul, yirmi zurna çalınır,  
Pehlivanlar sıra sıra salınır,                               
Her bir yiğit namı ile anılır, 
Edirne Kırkpınar er meydanında.

Bu ne yüce onur, ne asil gurur, 
Şölen var Edirne’de davullar vurur, 
Yağız pehlivanlar nara savurur, 
Edirne Kırkpınar er meydanında.
                      (Söz – Müzik: Beyazıt SANSI)
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Gazi, Rumeli’de bir Türk hâkimiyeti kurmak istiyordu. Bunun için Domuzhisarı’nı ani bir baskın sonucu ele 
geçirmek amacıyla iki sal ve kırk adamı ile Rumeli’ye geçer. Durdukları her yerde dinlenen ve güreş yapan 
askerler Ahırköy çayırlığına geldiklerinde içlerinden iki tanesi (Ali ve Selim isimli kardeşler) uzun süre 
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Hıdırellez günü burada güreş düzenlerler. 
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günümüzde Bulgaristan sınırlarında 
bulunan Lofça’da dünyaya geldim. 27 
yıl üst üste Kırkpınar başpehlivanlığını 
kazandım. Kendim gibi ünlü bir 
pehlivan olan Adalı Halil’i yetiştirdim. 

 1922 yılında 78 yaşında iken vefat eden güreşçimizin mezarı  İpsala’ya bağlı Koyunyeri köyünde 
bulunmaktadır. Burada  her yıl  adına güreşler düzenlenmektedir.
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KIRKPINAR’A ÖZGÜ MOTİFLER 

Cazgır: Güreşten anlayan, pehlivanların özelliklerini bilen, dua ve mani okuma kabiliyetine sahip, 
gür sesi ile pehlivanları ortaya çağıran kişidir.

Kispet: Pehlivanların giydiği deri pantolon tarzı giysidir. Arapçada belden aşağı giyilen giysi 
anlamına gelir. Kispe;t kasnak, hazne, arka, oyluk, paça, şiraze, ayna gibi bölümlerden oluşur.

Zembil: Zembil kelimesi Farsçada “küçük sepet” anlamına gelir. Genellikle kındıra veya sazdan 
yapılan zembilin ilk ustası Hz. Süleyman olarak kabul edilir.

Peşrev: Pehlivanların maneviyatlarını yükseltmek ve seyircinin ilgisini çekmek amacıyla güreşten 
önce yapılan ısınma hareketidir.

Hakem: Güreşi yöneten kişidir. Eskiden eski pehlivanlar, köy ağaları veya güreşten anlayan kişiler 
hakemlik yaparken; günümüzde meydan, kule ve cetvel hakemleri görev yapmaktadır.

Davul-Zurna: Güreşin hareketlerine uyan ritimle müzik çalarak pehlivanları teşvik eden, aynı 
zamanda rakibin zayıf yönlerini musiki ile haber veren davul zurna ekibidir.

Yağcı: Kırkpınar’da güreşçilere yağ veren kişilerdir. 

Bezci: Sıcak havada güreşen pehlivanlar için en zor olan durumlardan biri gözlere yağ kaçmasıdır. 
Gözleri yanan pehlivan güreşe devam edemeyeceği için bezciden bez isteyerek silinir. Pehlivan 
bez almak için rakibinden izin almak zorundadır.
 
Kırmızı Dipli Mum: Kırkpınar’ın davet simgesi olarak köy ve kasaba kahveleri ile hatırlı kişilere 
gönderilen para�nden yapılmış madde. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.
  
Ağa:  Kırkpınar güreşleri için seyircileri çağıran, gelen konukları ağırlayan ve güreşlerin                 
masra�arını karşılayıp pehlivanlara ödül veren kişidir.
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KIRKPINAR’A ÖZGÜ MOTİFLER 

Cazgır: Güreşten anlayan, pehlivanların özelliklerini bilen, dua ve mani okuma kabiliyetine sahip, 
gür sesi ile pehlivanları ortaya çağıran kişidir.

Kispet: Pehlivanların giydiği deri pantolon tarzı giysidir. Arapçada belden aşağı giyilen giysi 
anlamına gelir. Kispe;t kasnak, hazne, arka, oyluk, paça, şiraze, ayna gibi bölümlerden oluşur.

Zembil: Zembil kelimesi Farsçada “küçük sepet” anlamına gelir. Genellikle kındıra veya sazdan 
yapılan zembilin ilk ustası Hz. Süleyman olarak kabul edilir.

Peşrev: Pehlivanların maneviyatlarını yükseltmek ve seyircinin ilgisini çekmek amacıyla güreşten 
önce yapılan ısınma hareketidir.

Hakem: Güreşi yöneten kişidir. Eskiden eski pehlivanlar, köy ağaları veya güreşten anlayan kişiler 
hakemlik yaparken; günümüzde meydan, kule ve cetvel hakemleri görev yapmaktadır.

Davul-Zurna: Güreşin hareketlerine uyan ritimle müzik çalarak pehlivanları teşvik eden, aynı 
zamanda rakibin zayıf yönlerini musiki ile haber veren davul zurna ekibidir.

Yağcı: Kırkpınar’da güreşçilere yağ veren kişilerdir. 

Bezci: Sıcak havada güreşen pehlivanlar için en zor olan durumlardan biri gözlere yağ kaçmasıdır. 
Gözleri yanan pehlivan güreşe devam edemeyeceği için bezciden bez isteyerek silinir. Pehlivan 
bez almak için rakibinden izin almak zorundadır.
 
Kırmızı Dipli Mum: Kırkpınar’ın davet simgesi olarak köy ve kasaba kahveleri ile hatırlı kişilere 
gönderilen para�nden yapılmış madde. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.
  
Ağa:  Kırkpınar güreşleri için seyircileri çağıran, gelen konukları ağırlayan ve güreşlerin                 
masra�arını karşılayıp pehlivanlara ödül veren kişidir.
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Etkinlik               

Aşağıdaki bulmacada Kırkpınar ile ilgili kavramlar karışık olarak verilmiştir. 
Bu kavramları bulup yazınız.
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Kırkpınar’da Başpehlivan Olmuş Edirneli Pehlivanlar: 1925 yılında Geçkinlili Yusuf 
Pehlivan Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 1926 yılında ise Kırkpınar başpehlivanlığını Çömlekköylü 
Kara Emin kazanmıştır. 

Altın Kemer: Kırkpınarda üst üste üç defa başpeh-
livanlığı kazanan sporcunun ebedi sahibi olduğu bu 
kemer, 22 ayar altından olup 1 kilo 400 gram ağırlığın-
dadır. Kırkpınar’da ilk altın kemer sahibi güreşçi, 
Tekirdağlı Hüseyin Alkaya’dır. Günümüzde başpehlivana 
takılan kemerin ortasında Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
ile Adalı Halil’in kabartmaları, sağında ve solunda ay ve 
yıldız moti�eri bulunmaktadır. Altın kemeri şu ana 

kadar Ordulu Mustafa Bük 1966 - 1968, Karamürselli Aydın Demir 1976- 1978, Denizlili Hüseyin Çokal 
1982-1984 ve Karamürselli Ahmet Taşçı ise 1990-1992 ve 1995-1997 yılları arasında olmak üzere iki 
defa kazanmıştır.

 KIRKPINAR MARŞI

Büyük efsaneyi görür gibiyim,  
Tarih dehlizinde yürür gibiyim,
Eyvah! Heyecandan ölür gibiyim,
Edirne Kırkpınar er meydanında.  

Yıl bin üç yüz altmış bir, Rum eline geçilir, 
Kırkpınar’ın suyundan kana kana içilir,                                   
Türk’ün başpehlivanı bu çayırda seçilir, 
Edirne Kırkpınar er meydanında . 
                                                                                      
Yirmi davul, yirmi zurna çalınır,  
Pehlivanlar sıra sıra salınır,                               
Her bir yiğit namı ile anılır, 
Edirne Kırkpınar er meydanında.

Bu ne yüce onur, ne asil gurur, 
Şölen var Edirne’de davullar vurur, 
Yağız pehlivanlar nara savurur, 
Edirne Kırkpınar er meydanında.
                      (Söz – Müzik: Beyazıt SANSI)
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1982-1984 ve Karamürselli Ahmet Taşçı ise 1990-1992 ve 1995-1997 yılları arasında olmak üzere iki 
defa kazanmıştır.
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Yıl bin üç yüz altmış bir, Rum eline geçilir, 
Kırkpınar’ın suyundan kana kana içilir,                                   
Türk’ün başpehlivanı bu çayırda seçilir, 
Edirne Kırkpınar er meydanında . 
                                                                                      
Yirmi davul, yirmi zurna çalınır,  
Pehlivanlar sıra sıra salınır,                               
Her bir yiğit namı ile anılır, 
Edirne Kırkpınar er meydanında.

Bu ne yüce onur, ne asil gurur, 
Şölen var Edirne’de davullar vurur, 
Yağız pehlivanlar nara savurur, 
Edirne Kırkpınar er meydanında.
                      (Söz – Müzik: Beyazıt SANSI)
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Kırkpınar’da Başpehlivan Olmuş Edirneli Pehlivanlar: 1925 yılında Geçkinlili Yusuf 
Pehlivan Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 1926 yılında ise Kırkpınar başpehlivanlığını Çömlekköylü 
Kara Emin kazanmıştır. 
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livanlığı kazanan sporcunun ebedi sahibi olduğu bu 
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dadır. Kırkpınar’da ilk altın kemer sahibi güreşçi, 
Tekirdağlı Hüseyin Alkaya’dır. Günümüzde başpehlivana 
takılan kemerin ortasında Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
ile Adalı Halil’in kabartmaları, sağında ve solunda ay ve 
yıldız moti�eri bulunmaktadır. Altın kemeri şu ana 

kadar Ordulu Mustafa Bük 1966 - 1968, Karamürselli Aydın Demir 1976- 1978, Denizlili Hüseyin Çokal 
1982-1984 ve Karamürselli Ahmet Taşçı ise 1990-1992 ve 1995-1997 yılları arasında olmak üzere iki 
defa kazanmıştır.
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Kırkpınar’da Başpehlivan Olmuş Edirneli Pehlivanlar: 1925 yılında Geçkinlili Yusuf 
Pehlivan Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 1926 yılında ise Kırkpınar başpehlivanlığını Çömlekköylü 
Kara Emin kazanmıştır. 

Altın Kemer: Kırkpınarda üst üste üç defa başpeh-
livanlığı kazanan sporcunun ebedi sahibi olduğu bu 
kemer, 22 ayar altından olup 1 kilo 400 gram ağırlığın-
dadır. Kırkpınar’da ilk altın kemer sahibi güreşçi, 
Tekirdağlı Hüseyin Alkaya’dır. Günümüzde başpehlivana 
takılan kemerin ortasında Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
ile Adalı Halil’in kabartmaları, sağında ve solunda ay ve 
yıldız moti�eri bulunmaktadır. Altın kemeri şu ana 

kadar Ordulu Mustafa Bük 1966 - 1968, Karamürselli Aydın Demir 1976- 1978, Denizlili Hüseyin Çokal 
1982-1984 ve Karamürselli Ahmet Taşçı ise 1990-1992 ve 1995-1997 yılları arasında olmak üzere iki 
defa kazanmıştır.

 KIRKPINAR MARŞI

Büyük efsaneyi görür gibiyim,  
Tarih dehlizinde yürür gibiyim,
Eyvah! Heyecandan ölür gibiyim,
Edirne Kırkpınar er meydanında.  

Yıl bin üç yüz altmış bir, Rum eline geçilir, 
Kırkpınar’ın suyundan kana kana içilir,                                   
Türk’ün başpehlivanı bu çayırda seçilir, 
Edirne Kırkpınar er meydanında . 
                                                                                      
Yirmi davul, yirmi zurna çalınır,  
Pehlivanlar sıra sıra salınır,                               
Her bir yiğit namı ile anılır, 
Edirne Kırkpınar er meydanında.

Bu ne yüce onur, ne asil gurur, 
Şölen var Edirne’de davullar vurur, 
Yağız pehlivanlar nara savurur, 
Edirne Kırkpınar er meydanında.
                      (Söz – Müzik: Beyazıt SANSI)
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Kırkpınar’da Başpehlivan Olmuş Edirneli Pehlivanlar: 1925 yılında Geçkinlili Yusuf 
Pehlivan Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 1926 yılında ise Kırkpınar başpehlivanlığını Çömlekköylü 
Kara Emin kazanmıştır. 

Altın Kemer: Kırkpınarda üst üste üç defa başpeh-
livanlığı kazanan sporcunun ebedi sahibi olduğu bu 
kemer, 22 ayar altından olup 1 kilo 400 gram ağırlığın-
dadır. Kırkpınar’da ilk altın kemer sahibi güreşçi, 
Tekirdağlı Hüseyin Alkaya’dır. Günümüzde başpehlivana 
takılan kemerin ortasında Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
ile Adalı Halil’in kabartmaları, sağında ve solunda ay ve 
yıldız moti�eri bulunmaktadır. Altın kemeri şu ana 

kadar Ordulu Mustafa Bük 1966 - 1968, Karamürselli Aydın Demir 1976- 1978, Denizlili Hüseyin Çokal 
1982-1984 ve Karamürselli Ahmet Taşçı ise 1990-1992 ve 1995-1997 yılları arasında olmak üzere iki 
defa kazanmıştır.

 KIRKPINAR MARŞI
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Tarih dehlizinde yürür gibiyim,
Eyvah! Heyecandan ölür gibiyim,
Edirne Kırkpınar er meydanında.  

Yıl bin üç yüz altmış bir, Rum eline geçilir, 
Kırkpınar’ın suyundan kana kana içilir,                                   
Türk’ün başpehlivanı bu çayırda seçilir, 
Edirne Kırkpınar er meydanında . 
                                                                                      
Yirmi davul, yirmi zurna çalınır,  
Pehlivanlar sıra sıra salınır,                               
Her bir yiğit namı ile anılır, 
Edirne Kırkpınar er meydanında.

Bu ne yüce onur, ne asil gurur, 
Şölen var Edirne’de davullar vurur, 
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www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/8273773702779a0_ek.pdf  Erişim 21.08.2019
www.modelleri.net/denizli-concept-renkli-sultan-pestemal-1387090.html Erişim Eylül 2019
www.nevsehir.edu.tr/9619   Erişim 06.09.2019
www.okulhaberleri.net Erişim 05.09.2019
www.sabancivak�.org/tr/kultur/edirne/turkan-sabanci-kultur-merkezi-trakya-universitesi  Erişim 05.09.2019
www.selimiye.yek.gov.tr/#  Erişim 04.09.2019
www.tarimorman.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/edirne.pdf Erişim Eylül 2019
www.trakyagazetesi.com.tr/genel/geleneksel-cocuk-oyunlari-senligi-h20984.html Erişim Eylül 2019
www.trakyagezi.com/edirne-5-kitap-fuari/ Erişim 05.09 2019
www.trthaber.com/haber/yasam/edirnedeki-gala-golu-ekoturizm-merkezi-olmaya-aday-402980.html Erişim Eylül 2019
www.turkcebilgi.com/saraçlık  Erişim 04.09.2019
www.turkedebiyati.org Erişim Eylül 2019
yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim Eylül 2019
yemektari�ne.com/mutancana-tari�/ Erişim Eylül 2019
1000kitap.com Erişim 5.9.2019
etkinlikhavuzu.com Erişim 03.09.2019
etso.org.tr/tr/kategori/edirne-edirne-nin-tarihi  Erişim Eylül 2019
milliyet.com.tr Erişim 03.09.2019
www.edirnehudutgazetesi.com Erişim 18.9.2019
www.ensonhaber.com Erişim 5.9.2019
www.etider.org Erişim 18.9.2019
www.ettder.org Erişim Eylül 2019
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www.internethaber.com Erişim 6.9.2019
www.islamansiklopedisi.org.tr Erişim 25.9.2019
www.makaleler.com Erişim 11.9.2019

Görsel1: 1 numaralı Görsel, Serhat Duman TARLACI tarafından bu kitap için çizilmiştir.
Görsel2: https://www.garenta.com.tr/blog/dunyanin-bilinen-ilk-tapinagi-cokyakinimizda-gobeklitepe/ Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel3: https://islamansiklopedisi.org.tr/kurtuba Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel4: https://www.diyanet.tv/hacilar-medine-i-munevverede-ig8mf9iped Erişim tarihi:/31.08.2019
Görsel5: https://www.tripsavvy.com/top-summer-festivals-in-paris-1618329 / Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel6: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/istanbul-avrupanin-en-misa_rperver-sehri-oldu/1528133/ Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel7: https://edirnejethaber.com/edirnede-her-5-kisiye-2-arac-dusuyor/ Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel8: https://www.otelz.com/blog/edirnede-tatil-yapmak-icin-5-neden/1814/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel9: https://kuzeyormanlari.org/2014/10/23/bir-nehrin-hikayesi-ergene/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel10: https://www.garenta.com.tr/blog/selimiye-camii-nerededir-ozellikleri-nelerdir/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel11: http://www.cinaraltipiknikalani.com/hizmetlerimiz/acik-piknik-alani.php/01.09.2019
Görsel12: http://www.kentyasam.com/30-agustos-zafer-bayrami-kutlaniyor-hbrdty-33396.html/ Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel13: http://www.maslaktimsinemalari.com/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel14: https://rosebankkillarneygazette.co.za/204210/get-ready-for-black-friday/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel15: https://www.emlaktasondakika.com/haber/genel/beyoglundaki-nostaljik-tramvaytest- suruslerine-baslayacak/132961/ 
Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel16: https://www-en.trakya.edu.tr// Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel17: https://www.edirnegazetesi.com.tr/beklenen-hastane-aciliyor/10738/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel18: http://osmangazi.bel.tr/tr/proje/ulu-carsi/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel19: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/anadolumedenyetler- muzes / Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel20: https://www.tv100.com/kapikule-sinir-kapisinda-gurbetcilerin-cilesini-azaltacakcalismalar- haber-461917/ Erişim 
tarihi:02.09.2019
Görsel21: http://www.mimdap.org/?p=79100 / Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel22: https://www.internethaber.com/ samsunda-sel-felaketi-2-kisi-oldu-kayip-vatandaslar-var-2045287h.htm / Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel23: https://www.metropolfm.de/tra_k-kazasi-sonrasi-bunlari-sakin-yapmayin/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel24: http://www.yasadikca.com/toroslar-belediyesi-cukurova-mahalle-muhtarliginarampa- yaptirildi-37992 / Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel25: http://www.alerttile.com/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel26: http://www.yalova.bel.tr/yalova-ulasim-rehberi/yuruyen-kosk / Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel27: https://mutluyuvaseferberligi.org/2016/07/26/havalar-daha-da-sogumadan-sokakhayvanlari- icin-ne-yapabiliriz/ Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel28: https://uyduharita.org/kategori/haritalar/marmara-bolgesi/edirne-haritasi-marmara-bolgesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel29: https://www.turcef.net/marmara-bolgesi Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel30: https://uyduharita.org/kategori/haritalar/marmara-bolgesi/edirne-haritasi-marmara-bolgesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel31: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-85342/kopruler.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel32: https://edirne.ktb.gov.tr/Resim/84451,uzunkopru.png? Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel33: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel34: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel35: Gra�k Ali Karapire
Görsel36: https://4.bp.blogspot.com/-kWLCjfDo0-0/U3p00ObdVmI/AAAAAAAARAw/BOEL5a004Gw/s1600/kizilcam.jpg 
Erişim:03.09.2019
Görsel37: https://www.agac.gen.tr/mese-agaci.html  Erişim: 03.09.2019
Görsel38: https://www.canimbahcem.com/karacam-�dani Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel39: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel40: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel41: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel42: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel43: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel44: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel45: Fotoğraf Ali Karapire
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Görsel46: https://edirnejethaber.com/edirne-deprem-bolgesi-mi-edirne-deprem-haritasi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel47: https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike- Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel48: https://project-haskovo-edirne.eu/tr/katalog/edirne/kartpostallar-tr/cihannuma-kasri/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel49: https://howlingpixel.com/i-en/Adrianople_Vilayet Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel50: http://turkleronline.net/bulmaca/turkiye_haritasi/edirne.htm Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel51: https://islamansiklopedisi.org.tr/sokullu-mehmed-pasa-kulliyesi--havsa Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel52: https://www.kesan.bel.tr/kesan/tarihi-mekanlar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel53: http://emrehisir.com.tr/2019/04/30/turkiye-haritasi-ve-edirne-haritasi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel54: https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=is-
ch&sa=1&ei=fsCdXbqqB8qVkwXvqovYAQ&q=kulturportalı.gov.tr+lalapaşa+dolmen&oq=kulturportalı.gov.tr+lalapaşa+dolmen&  
Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel55: https://www.highlandtitles.com/blog/tag/hadrian/  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel56: arch?q=islamansiklopedisi.+org.tr)+EDİRNE+KALESİ&source=l-
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixttHhiI_lAhUmwsQBHWg2CMIQ_AUIEygC&biw=1366&bih=657#imgrc=zLMlnEowvcEf3M: 
Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel57: https://slideplayer.biz.tr/slide/2707524/  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel58: https://www.haberturk.com/fatih-sultan-mehmed-in-esi-kimdir-fatih-sultan-mehmed- 1932897 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel59: http://deniz-hoca.blogspot.com Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel60: Fotoğraf: Yılmaz Kahrıman 
Görsel61: https://islamansiklopedisi.org.tr/edirne Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel62: http://ettder.org/ainos-antik-kenti-ve-enez-kalesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel63: https://www.google.com/search?q=k%C3%BClt%C3%BCr+por-
tal%C4%B1.gov.tr)+LALAPA%C5%9EA+DOLMEN&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOjqSJjI_lAhX-wsQBHeHOAkUQ_AU
IFCgD&biw=1366&bih=657#imgrc=eEdNPhG5g7WmdM: Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel64: Fotoğraf Enver Şengül
Görsel65: Dersimiz Edirne Kitabı
Görsel66: https://www.gezilesiyer.com/kirklarelinde-gezip-gorulecek-en-guzel-6-yer.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel67: https://blog.biletbayi.com/kirklareli-tarihi-yerler.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel68: https://blog.biletbayi.com/tekirdagin-tarihi-yerleri.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel69: http://www.gezilebilecekyerler.com/wp-content/uploads/%C5%9Eark%C3%B6y.jpg Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel70: https://gezipgordum.com/canakkale-gezilecek-yerler/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel71: https://valizim.com/yazi/canakkalede-gezilecek-yerler Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel72: Bu harita Serkan SUGÖZLEYEN tarafından düzenlenmiştir. 
Görsel73: Bu harita Serkan SUGÖZLEYEN tarafından düzenlenmiştir.
Görsel74: https://www.soyyigit.com/sayfalar.asp?LanguageID=1&cid=1&id=128 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel75: http://www.edirne.gov.tr/karaagac-eski-tren-gari Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel76: Edirne.ktb.gov.tr Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel77: https://tr.foursquare.com/v/kapıkule-photos Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel78: http://www.edirne.gov.tr/edirnede-tarim Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel79: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel80: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel81: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel82: kozabirlik.com.tr- ipekböcekçiliği Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel83: http://www.cografya.gen.tr/tr/edirne/ekonomi.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel84: https://www.britannica.com/topic/Mona-Lisa-painting Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel85: https://listelist.com/dusunen-adam/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel86: https://www.pivada.com/vincent-van-gogh-aycicekleri Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel87: http://www.edirneacik.adalet.gov.tr/kispetis.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel88: https://www.euro�ora.com.tr/urun-detay/oval-piknik-sepeti-46x36x47-cm,33972/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel89: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/nealinir/mis-sabunu Erişim tarihi:05.10.2019 
Görsel90: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/nealinir/aynali-supurge Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel91: http://www.edirnesabunu.com/tr/index.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel92: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=157738 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel93: https://www.facebook.com/durakailesalonu/?rf=652356581518035 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel94: https://cogra�isaretli.com/peynir/edirne-beyaz-peyniri Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel95: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/edirne-sumbulu-turizme-kazandirilacak/1279165 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel96: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/konaklar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel97: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/konaklar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel98: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/ucserefeli.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel99: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel100:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel101:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
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www.internethaber.com Erişim 6.9.2019
www.islamansiklopedisi.org.tr Erişim 25.9.2019
www.makaleler.com Erişim 11.9.2019

Görsel1: 1 numaralı Görsel, Serhat Duman TARLACI tarafından bu kitap için çizilmiştir.
Görsel2: https://www.garenta.com.tr/blog/dunyanin-bilinen-ilk-tapinagi-cokyakinimizda-gobeklitepe/ Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel3: https://islamansiklopedisi.org.tr/kurtuba Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel4: https://www.diyanet.tv/hacilar-medine-i-munevverede-ig8mf9iped Erişim tarihi:/31.08.2019
Görsel5: https://www.tripsavvy.com/top-summer-festivals-in-paris-1618329 / Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel6: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/istanbul-avrupanin-en-misa_rperver-sehri-oldu/1528133/ Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel7: https://edirnejethaber.com/edirnede-her-5-kisiye-2-arac-dusuyor/ Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel8: https://www.otelz.com/blog/edirnede-tatil-yapmak-icin-5-neden/1814/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel9: https://kuzeyormanlari.org/2014/10/23/bir-nehrin-hikayesi-ergene/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel10: https://www.garenta.com.tr/blog/selimiye-camii-nerededir-ozellikleri-nelerdir/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel11: http://www.cinaraltipiknikalani.com/hizmetlerimiz/acik-piknik-alani.php/01.09.2019
Görsel12: http://www.kentyasam.com/30-agustos-zafer-bayrami-kutlaniyor-hbrdty-33396.html/ Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel13: http://www.maslaktimsinemalari.com/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel14: https://rosebankkillarneygazette.co.za/204210/get-ready-for-black-friday/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel15: https://www.emlaktasondakika.com/haber/genel/beyoglundaki-nostaljik-tramvaytest- suruslerine-baslayacak/132961/ 
Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel16: https://www-en.trakya.edu.tr// Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel17: https://www.edirnegazetesi.com.tr/beklenen-hastane-aciliyor/10738/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel18: http://osmangazi.bel.tr/tr/proje/ulu-carsi/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel19: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/anadolumedenyetler- muzes / Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel20: https://www.tv100.com/kapikule-sinir-kapisinda-gurbetcilerin-cilesini-azaltacakcalismalar- haber-461917/ Erişim 
tarihi:02.09.2019
Görsel21: http://www.mimdap.org/?p=79100 / Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel22: https://www.internethaber.com/ samsunda-sel-felaketi-2-kisi-oldu-kayip-vatandaslar-var-2045287h.htm / Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel23: https://www.metropolfm.de/tra_k-kazasi-sonrasi-bunlari-sakin-yapmayin/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel24: http://www.yasadikca.com/toroslar-belediyesi-cukurova-mahalle-muhtarliginarampa- yaptirildi-37992 / Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel25: http://www.alerttile.com/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel26: http://www.yalova.bel.tr/yalova-ulasim-rehberi/yuruyen-kosk / Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel27: https://mutluyuvaseferberligi.org/2016/07/26/havalar-daha-da-sogumadan-sokakhayvanlari- icin-ne-yapabiliriz/ Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel28: https://uyduharita.org/kategori/haritalar/marmara-bolgesi/edirne-haritasi-marmara-bolgesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel29: https://www.turcef.net/marmara-bolgesi Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel30: https://uyduharita.org/kategori/haritalar/marmara-bolgesi/edirne-haritasi-marmara-bolgesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel31: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-85342/kopruler.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel32: https://edirne.ktb.gov.tr/Resim/84451,uzunkopru.png? Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel33: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel34: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel35: Gra�k Ali Karapire
Görsel36: https://4.bp.blogspot.com/-kWLCjfDo0-0/U3p00ObdVmI/AAAAAAAARAw/BOEL5a004Gw/s1600/kizilcam.jpg 
Erişim:03.09.2019
Görsel37: https://www.agac.gen.tr/mese-agaci.html  Erişim: 03.09.2019
Görsel38: https://www.canimbahcem.com/karacam-�dani Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel39: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel40: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel41: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel42: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel43: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel44: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel45: Fotoğraf Ali Karapire

GÖRSEL KAYNAKÇA

148

Görsel46: https://edirnejethaber.com/edirne-deprem-bolgesi-mi-edirne-deprem-haritasi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel47: https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike- Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel48: https://project-haskovo-edirne.eu/tr/katalog/edirne/kartpostallar-tr/cihannuma-kasri/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel49: https://howlingpixel.com/i-en/Adrianople_Vilayet Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel50: http://turkleronline.net/bulmaca/turkiye_haritasi/edirne.htm Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel51: https://islamansiklopedisi.org.tr/sokullu-mehmed-pasa-kulliyesi--havsa Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel52: https://www.kesan.bel.tr/kesan/tarihi-mekanlar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel53: http://emrehisir.com.tr/2019/04/30/turkiye-haritasi-ve-edirne-haritasi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel54: https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=is-
ch&sa=1&ei=fsCdXbqqB8qVkwXvqovYAQ&q=kulturportalı.gov.tr+lalapaşa+dolmen&oq=kulturportalı.gov.tr+lalapaşa+dolmen&  
Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel55: https://www.highlandtitles.com/blog/tag/hadrian/  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel56: arch?q=islamansiklopedisi.+org.tr)+EDİRNE+KALESİ&source=l-
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixttHhiI_lAhUmwsQBHWg2CMIQ_AUIEygC&biw=1366&bih=657#imgrc=zLMlnEowvcEf3M: 
Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel57: https://slideplayer.biz.tr/slide/2707524/  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel58: https://www.haberturk.com/fatih-sultan-mehmed-in-esi-kimdir-fatih-sultan-mehmed- 1932897 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel59: http://deniz-hoca.blogspot.com Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel60: Fotoğraf: Yılmaz Kahrıman 
Görsel61: https://islamansiklopedisi.org.tr/edirne Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel62: http://ettder.org/ainos-antik-kenti-ve-enez-kalesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel63: https://www.google.com/search?q=k%C3%BClt%C3%BCr+por-
tal%C4%B1.gov.tr)+LALAPA%C5%9EA+DOLMEN&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOjqSJjI_lAhX-wsQBHeHOAkUQ_AU
IFCgD&biw=1366&bih=657#imgrc=eEdNPhG5g7WmdM: Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel64: Fotoğraf Enver Şengül
Görsel65: Dersimiz Edirne Kitabı
Görsel66: https://www.gezilesiyer.com/kirklarelinde-gezip-gorulecek-en-guzel-6-yer.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel67: https://blog.biletbayi.com/kirklareli-tarihi-yerler.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel68: https://blog.biletbayi.com/tekirdagin-tarihi-yerleri.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel69: http://www.gezilebilecekyerler.com/wp-content/uploads/%C5%9Eark%C3%B6y.jpg Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel70: https://gezipgordum.com/canakkale-gezilecek-yerler/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel71: https://valizim.com/yazi/canakkalede-gezilecek-yerler Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel72: Bu harita Serkan SUGÖZLEYEN tarafından düzenlenmiştir. 
Görsel73: Bu harita Serkan SUGÖZLEYEN tarafından düzenlenmiştir.
Görsel74: https://www.soyyigit.com/sayfalar.asp?LanguageID=1&cid=1&id=128 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel75: http://www.edirne.gov.tr/karaagac-eski-tren-gari Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel76: Edirne.ktb.gov.tr Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel77: https://tr.foursquare.com/v/kapıkule-photos Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel78: http://www.edirne.gov.tr/edirnede-tarim Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel79: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel80: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel81: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel82: kozabirlik.com.tr- ipekböcekçiliği Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel83: http://www.cografya.gen.tr/tr/edirne/ekonomi.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel84: https://www.britannica.com/topic/Mona-Lisa-painting Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel85: https://listelist.com/dusunen-adam/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel86: https://www.pivada.com/vincent-van-gogh-aycicekleri Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel87: http://www.edirneacik.adalet.gov.tr/kispetis.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel88: https://www.euro�ora.com.tr/urun-detay/oval-piknik-sepeti-46x36x47-cm,33972/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel89: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/nealinir/mis-sabunu Erişim tarihi:05.10.2019 
Görsel90: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/nealinir/aynali-supurge Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel91: http://www.edirnesabunu.com/tr/index.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel92: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=157738 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel93: https://www.facebook.com/durakailesalonu/?rf=652356581518035 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel94: https://cogra�isaretli.com/peynir/edirne-beyaz-peyniri Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel95: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/edirne-sumbulu-turizme-kazandirilacak/1279165 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel96: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/konaklar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel97: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/konaklar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel98: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/ucserefeli.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel99: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel100:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel101:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
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www.internethaber.com Erişim 6.9.2019
www.islamansiklopedisi.org.tr Erişim 25.9.2019
www.makaleler.com Erişim 11.9.2019

Görsel1: 1 numaralı Görsel, Serhat Duman TARLACI tarafından bu kitap için çizilmiştir.
Görsel2: https://www.garenta.com.tr/blog/dunyanin-bilinen-ilk-tapinagi-cokyakinimizda-gobeklitepe/ Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel3: https://islamansiklopedisi.org.tr/kurtuba Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel4: https://www.diyanet.tv/hacilar-medine-i-munevverede-ig8mf9iped Erişim tarihi:/31.08.2019
Görsel5: https://www.tripsavvy.com/top-summer-festivals-in-paris-1618329 / Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel6: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/istanbul-avrupanin-en-misa_rperver-sehri-oldu/1528133/ Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel7: https://edirnejethaber.com/edirnede-her-5-kisiye-2-arac-dusuyor/ Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel8: https://www.otelz.com/blog/edirnede-tatil-yapmak-icin-5-neden/1814/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel9: https://kuzeyormanlari.org/2014/10/23/bir-nehrin-hikayesi-ergene/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel10: https://www.garenta.com.tr/blog/selimiye-camii-nerededir-ozellikleri-nelerdir/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel11: http://www.cinaraltipiknikalani.com/hizmetlerimiz/acik-piknik-alani.php/01.09.2019
Görsel12: http://www.kentyasam.com/30-agustos-zafer-bayrami-kutlaniyor-hbrdty-33396.html/ Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel13: http://www.maslaktimsinemalari.com/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel14: https://rosebankkillarneygazette.co.za/204210/get-ready-for-black-friday/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel15: https://www.emlaktasondakika.com/haber/genel/beyoglundaki-nostaljik-tramvaytest- suruslerine-baslayacak/132961/ 
Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel16: https://www-en.trakya.edu.tr// Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel17: https://www.edirnegazetesi.com.tr/beklenen-hastane-aciliyor/10738/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel18: http://osmangazi.bel.tr/tr/proje/ulu-carsi/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel19: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/anadolumedenyetler- muzes / Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel20: https://www.tv100.com/kapikule-sinir-kapisinda-gurbetcilerin-cilesini-azaltacakcalismalar- haber-461917/ Erişim 
tarihi:02.09.2019
Görsel21: http://www.mimdap.org/?p=79100 / Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel22: https://www.internethaber.com/ samsunda-sel-felaketi-2-kisi-oldu-kayip-vatandaslar-var-2045287h.htm / Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel23: https://www.metropolfm.de/tra_k-kazasi-sonrasi-bunlari-sakin-yapmayin/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel24: http://www.yasadikca.com/toroslar-belediyesi-cukurova-mahalle-muhtarliginarampa- yaptirildi-37992 / Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel25: http://www.alerttile.com/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel26: http://www.yalova.bel.tr/yalova-ulasim-rehberi/yuruyen-kosk / Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel27: https://mutluyuvaseferberligi.org/2016/07/26/havalar-daha-da-sogumadan-sokakhayvanlari- icin-ne-yapabiliriz/ Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel28: https://uyduharita.org/kategori/haritalar/marmara-bolgesi/edirne-haritasi-marmara-bolgesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel29: https://www.turcef.net/marmara-bolgesi Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel30: https://uyduharita.org/kategori/haritalar/marmara-bolgesi/edirne-haritasi-marmara-bolgesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel31: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-85342/kopruler.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel32: https://edirne.ktb.gov.tr/Resim/84451,uzunkopru.png? Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel33: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel34: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel35: Gra�k Ali Karapire
Görsel36: https://4.bp.blogspot.com/-kWLCjfDo0-0/U3p00ObdVmI/AAAAAAAARAw/BOEL5a004Gw/s1600/kizilcam.jpg 
Erişim:03.09.2019
Görsel37: https://www.agac.gen.tr/mese-agaci.html  Erişim: 03.09.2019
Görsel38: https://www.canimbahcem.com/karacam-�dani Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel39: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel40: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel41: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel42: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel43: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel44: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel45: Fotoğraf Ali Karapire
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Görsel46: https://edirnejethaber.com/edirne-deprem-bolgesi-mi-edirne-deprem-haritasi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel47: https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike- Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel48: https://project-haskovo-edirne.eu/tr/katalog/edirne/kartpostallar-tr/cihannuma-kasri/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel49: https://howlingpixel.com/i-en/Adrianople_Vilayet Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel50: http://turkleronline.net/bulmaca/turkiye_haritasi/edirne.htm Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel51: https://islamansiklopedisi.org.tr/sokullu-mehmed-pasa-kulliyesi--havsa Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel52: https://www.kesan.bel.tr/kesan/tarihi-mekanlar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel53: http://emrehisir.com.tr/2019/04/30/turkiye-haritasi-ve-edirne-haritasi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel54: https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=is-
ch&sa=1&ei=fsCdXbqqB8qVkwXvqovYAQ&q=kulturportalı.gov.tr+lalapaşa+dolmen&oq=kulturportalı.gov.tr+lalapaşa+dolmen&  
Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel55: https://www.highlandtitles.com/blog/tag/hadrian/  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel56: arch?q=islamansiklopedisi.+org.tr)+EDİRNE+KALESİ&source=l-
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixttHhiI_lAhUmwsQBHWg2CMIQ_AUIEygC&biw=1366&bih=657#imgrc=zLMlnEowvcEf3M: 
Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel57: https://slideplayer.biz.tr/slide/2707524/  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel58: https://www.haberturk.com/fatih-sultan-mehmed-in-esi-kimdir-fatih-sultan-mehmed- 1932897 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel59: http://deniz-hoca.blogspot.com Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel60: Fotoğraf: Yılmaz Kahrıman 
Görsel61: https://islamansiklopedisi.org.tr/edirne Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel62: http://ettder.org/ainos-antik-kenti-ve-enez-kalesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel63: https://www.google.com/search?q=k%C3%BClt%C3%BCr+por-
tal%C4%B1.gov.tr)+LALAPA%C5%9EA+DOLMEN&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOjqSJjI_lAhX-wsQBHeHOAkUQ_AU
IFCgD&biw=1366&bih=657#imgrc=eEdNPhG5g7WmdM: Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel64: Fotoğraf Enver Şengül
Görsel65: Dersimiz Edirne Kitabı
Görsel66: https://www.gezilesiyer.com/kirklarelinde-gezip-gorulecek-en-guzel-6-yer.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel67: https://blog.biletbayi.com/kirklareli-tarihi-yerler.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel68: https://blog.biletbayi.com/tekirdagin-tarihi-yerleri.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel69: http://www.gezilebilecekyerler.com/wp-content/uploads/%C5%9Eark%C3%B6y.jpg Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel70: https://gezipgordum.com/canakkale-gezilecek-yerler/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel71: https://valizim.com/yazi/canakkalede-gezilecek-yerler Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel72: Bu harita Serkan SUGÖZLEYEN tarafından düzenlenmiştir. 
Görsel73: Bu harita Serkan SUGÖZLEYEN tarafından düzenlenmiştir.
Görsel74: https://www.soyyigit.com/sayfalar.asp?LanguageID=1&cid=1&id=128 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel75: http://www.edirne.gov.tr/karaagac-eski-tren-gari Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel76: Edirne.ktb.gov.tr Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel77: https://tr.foursquare.com/v/kapıkule-photos Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel78: http://www.edirne.gov.tr/edirnede-tarim Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel79: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel80: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel81: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel82: kozabirlik.com.tr- ipekböcekçiliği Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel83: http://www.cografya.gen.tr/tr/edirne/ekonomi.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel84: https://www.britannica.com/topic/Mona-Lisa-painting Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel85: https://listelist.com/dusunen-adam/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel86: https://www.pivada.com/vincent-van-gogh-aycicekleri Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel87: http://www.edirneacik.adalet.gov.tr/kispetis.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel88: https://www.euro�ora.com.tr/urun-detay/oval-piknik-sepeti-46x36x47-cm,33972/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel89: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/nealinir/mis-sabunu Erişim tarihi:05.10.2019 
Görsel90: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/nealinir/aynali-supurge Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel91: http://www.edirnesabunu.com/tr/index.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel92: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=157738 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel93: https://www.facebook.com/durakailesalonu/?rf=652356581518035 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel94: https://cogra�isaretli.com/peynir/edirne-beyaz-peyniri Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel95: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/edirne-sumbulu-turizme-kazandirilacak/1279165 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel96: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/konaklar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel97: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/konaklar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel98: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/ucserefeli.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel99: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel100:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel101:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
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Görsel102:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel103:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel104:Şehrimiz Edirne Ders Kitabı
Görsel105:http://www.selimiye.yek.gov.tr/# Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel106:http://tr.blackseasilkroad.com/tr/business/EdirneCityPublicLibrary/1506 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel107:https://bys.trakya.edu.tr/�le/open/61085472 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel108:http://bilsemedirne.meb.k12.tr/22/01/760685/okulumuz_hakkinda.html  Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel109:Fotoğraf Hüseyin Çakıcı
Görsel110:http://lifeofnil.blogspot.com/2015/11/blogger-olarak-havalardan-dem-vurup.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel111:http://cdn.www.hemhalkegitim.com/wp-content/uploads/2016/04/Edirne-merkez-halk- egitim-merkezi-kurs-binasi.jpg 
Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel112:http://edirne-rehber.com/deveci-han Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel113:http://www.sabancivak�.org/tr/kultur/edirne/turkan-sabanci-kultur-merkezi-trakya-universitesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel114:https://www.google.com/search?q=trakya+%C3%BCniver-
sitesi+balkan+yerle%C5%9Fkesi+foto%C4%9Fra�ar%C4%B1&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwicvYO5pbrkAhX
HaFAKHU-iCCEQpwUIIg&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=F0Hi1v7ZeR1zUM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel115:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel116:https://www.trakyagezi.com/edirne-5-kitap-fuari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel117:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel118:https://www.google.com/search?q=uzunk%C3%B6pr%C3%B-
C+dall%C4%B1k+festivali&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwiQooS_z7rkAhWHbVAKHY-yAyoQpwUIIg&biw=118
8&bih=542&dpr=1.15#imgrc=2XTMievc3pchtM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel119:https://www.google.com/search?q=edirne+baha-
r+%C5%9Fenli%C4%9Fi+a�%C5%9F&tbm=isch&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjrqPfhv7rkAhUHUBUIHQTQDbQQpwUIIQ
&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=I9S0MIoDxwzb6M: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel120:https://www.nevsehir.edu.tr/9619  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel121:http://edirne-rehber.com/eski-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel122:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/uc-serefeli-cami Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel123:http://edirne-rehber.com/selimiye-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel124:http://edirneportal.net/tr-tr/haberler/1658/balkanlarin-en-buyuk-sinagogunda-ilk-iftar-heyecani Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel125:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-110704/uzunkopru.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel126:https://www.biletpro.com/edirne-ucak-bileti/edirne/merkez/meric-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel127:Bu materyal Serhat Duman Tarlacı tarafından bu kitap için düzenlenmiştir. Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel128:https://es.foursquare.com/v/edirne-arkeoloji-ve-etnografya-m%C3%BCzesi/4ead4954cc21b06a57874704/photos Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel129:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/turk-slam-eserleri-muzesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel130:https://saglikmuzesi.trakya.edu.tr/pages/darussifa Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel131:https://www.google.com/search?q=edirne+2.+bayez Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel132:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/adalet-kasri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel133:http://www.ismetinonu.org.tr/trakya-universitesi-lozan-aniti-meydani-ve-muzesi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel134:https://turkisharchaeonews.net/object/bedesten-edirne Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel135:https://m.youtube.com/watch?v=7UURr79MpBw Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel136:http://hayalcigezgin.com/gezginlerin-notlari/saros-korfezi-gezilecek-yerler-kamp-alanlari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel137:https://www.ensonhaber.com/galeri/fatih-sultan-mehmetin-not-defteri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel138:https://www.antoloji.com/levni/hayati/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel139:https://www.biyografya.com/biyogra�/5325 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel140:https://islamansiklopedisi.org.tr/erol-sa�ye Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel141:https://www.internethaber.com/ilham-koman-kimdir-ilham-koman-eserleri-ne-zaman-oldu-2029228h.htm Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel142:http://sanat.blogcu.com/sayfa/2 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel143:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tb-
m=isch&sa=1&ei=98qdXenlHY6a1fAP6tePyAM&q=M%C4%B0MAR+S%C4%B0NAN+MAKALELER.COM&oq=M%C4%B0MAR+S%C4%
B0NAN+MAKALELER.COM&gs_l=img.3...21812.26613..26975...0.0..0.161.2059.0j14......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i24.ILjeiYxQ8w8&v
ed=0ahUKEwipvZvSj4_lAhUOTRUIHerrAzkQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kskVM7o7n3WjtM: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel144:https://www.edirneolay.com/edirneli-sehit-ressam-hasan-riza-beyin-ismi-uygun-bir-sokaga-verilecek/2845/ Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel145:https://twitter.com/serhadbeyi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel146:https://www.yeniasir.com.tr/galeri/yasam/ilhan-koman-googleda-doodle-oldu-ilhan-koman-kimdir Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel147:https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/levni-celebinin-hayati-ve-eserleri/13777 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel148:http://www.edirne.bel.tr/s/sehit-ressam-hasan-riza-9.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel149:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/saray-kanuni-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
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Görsel150:https://tr.pinterest.com/pin/420875527674539386/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel151:https://www.edirnehaber.org/yazar/7268/26-mart-edrnede-br-kara-gn.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel152:www.gundemsaros.com.tr Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel153:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel154:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel155:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel156:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel157:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel158:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel159:Fotoğraf Pınar Grammeşin
Görsel160:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel161:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel162:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel163:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel164:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel165:https://www.evdeborek.com/kuskus/286/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel166:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel167:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel168:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel169:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel170:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel171:https://tarifustasi.com/zerde-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel172:https://yemektari�ne.com/mutancana-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel173:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel174:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel175:http://gemlikmeslekiegitim.meb.k12.tr/icerikler/tablolar_6508273.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel176:https://www.tarihkomplo.com/2017/08/candarli-halil-pasa-neden-idam-edildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel177:https://www.turkedebiyati.org/efsane-asklar/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel178:http://www.artacademy.com.tr/ResimDetay.aspx?lk=E09AD3B3-59BB-4AB6-8858-629F16A95A6A Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel179:https://www.modelleri.net/denizli-concept-renkli-sultan-pestemal-1387090.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel180:https://www.ciceksepeti.com/koroglu-erkek-kumas-pantolon-6570 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel181:https://www.lafsozluk.com/2015/03/misket-nedir-ne-demektir-anlami.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel182:http://www.balkesmaket.com/at-arabasi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel183:http://www.bicyclehistory.net/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel184:https://www.derszamani.net/paylasmak-ile-ilgili-sloganlar-sozler.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel185:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel186:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel187:https://twitter.com/fatihkunuk41/status/321167365842800640 Erişim tarihi:03.09.2019
Görsel188:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel189:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel190:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel191:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel192:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel193:https://www.sporx.com/hidirellez-gelenekleri-nelerdir-hidrellez-nasil-kutlanilir-SXHBQ778335SXQ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel194:facebook.com/363505869249/photos/hidirellez-manile-
ri-ay-doğar-aydır-allahher-şeye-kadir-allahya-yarime-kavuşturya/10150182864479250/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel195:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-151944/camlica-koyunde-bocuk-gecesi-etkinligi-yapildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel196:sendegor.com Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel197:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/inonu-ilkogretim-okulu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel198:http://ogm.meb.gov.tr/yuz-tarihi-lise/1857-EDIRNE-LISESI.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel199:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel200:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel201:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel202:http://www.trakyagazetesi.com.tr/genel/geleneksel-cocuk-oyunlari-senligi-h20984.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel203:http://edirnegop.meb.k12.tr/icerikler/quotgazi-osman-pasayi-anma-ve-plevne-programiquot_4941748.html 05.09.2019
Görsel204:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel205:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel206:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/halk-egitim-merkezi-1 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel207:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel208:http://www.hudutgazetesi.com/haber/14158/pehlivanlar-kel-alico-icin-cayirda.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel209:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturatlasi/tarihi-kirkpinar-yagli-guresleri-ogeleri--altin-kemer 05.09.2019
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www.internethaber.com Erişim 6.9.2019
www.islamansiklopedisi.org.tr Erişim 25.9.2019
www.makaleler.com Erişim 11.9.2019

Görsel1: 1 numaralı Görsel, Serhat Duman TARLACI tarafından bu kitap için çizilmiştir.
Görsel2: https://www.garenta.com.tr/blog/dunyanin-bilinen-ilk-tapinagi-cokyakinimizda-gobeklitepe/ Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel3: https://islamansiklopedisi.org.tr/kurtuba Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel4: https://www.diyanet.tv/hacilar-medine-i-munevverede-ig8mf9iped Erişim tarihi:/31.08.2019
Görsel5: https://www.tripsavvy.com/top-summer-festivals-in-paris-1618329 / Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel6: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/istanbul-avrupanin-en-misa_rperver-sehri-oldu/1528133/ Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel7: https://edirnejethaber.com/edirnede-her-5-kisiye-2-arac-dusuyor/ Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel8: https://www.otelz.com/blog/edirnede-tatil-yapmak-icin-5-neden/1814/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel9: https://kuzeyormanlari.org/2014/10/23/bir-nehrin-hikayesi-ergene/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel10: https://www.garenta.com.tr/blog/selimiye-camii-nerededir-ozellikleri-nelerdir/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel11: http://www.cinaraltipiknikalani.com/hizmetlerimiz/acik-piknik-alani.php/01.09.2019
Görsel12: http://www.kentyasam.com/30-agustos-zafer-bayrami-kutlaniyor-hbrdty-33396.html/ Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel13: http://www.maslaktimsinemalari.com/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel14: https://rosebankkillarneygazette.co.za/204210/get-ready-for-black-friday/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel15: https://www.emlaktasondakika.com/haber/genel/beyoglundaki-nostaljik-tramvaytest- suruslerine-baslayacak/132961/ 
Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel16: https://www-en.trakya.edu.tr// Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel17: https://www.edirnegazetesi.com.tr/beklenen-hastane-aciliyor/10738/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel18: http://osmangazi.bel.tr/tr/proje/ulu-carsi/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel19: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/anadolumedenyetler- muzes / Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel20: https://www.tv100.com/kapikule-sinir-kapisinda-gurbetcilerin-cilesini-azaltacakcalismalar- haber-461917/ Erişim 
tarihi:02.09.2019
Görsel21: http://www.mimdap.org/?p=79100 / Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel22: https://www.internethaber.com/ samsunda-sel-felaketi-2-kisi-oldu-kayip-vatandaslar-var-2045287h.htm / Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel23: https://www.metropolfm.de/tra_k-kazasi-sonrasi-bunlari-sakin-yapmayin/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel24: http://www.yasadikca.com/toroslar-belediyesi-cukurova-mahalle-muhtarliginarampa- yaptirildi-37992 / Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel25: http://www.alerttile.com/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel26: http://www.yalova.bel.tr/yalova-ulasim-rehberi/yuruyen-kosk / Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel27: https://mutluyuvaseferberligi.org/2016/07/26/havalar-daha-da-sogumadan-sokakhayvanlari- icin-ne-yapabiliriz/ Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel28: https://uyduharita.org/kategori/haritalar/marmara-bolgesi/edirne-haritasi-marmara-bolgesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel29: https://www.turcef.net/marmara-bolgesi Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel30: https://uyduharita.org/kategori/haritalar/marmara-bolgesi/edirne-haritasi-marmara-bolgesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel31: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-85342/kopruler.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel32: https://edirne.ktb.gov.tr/Resim/84451,uzunkopru.png? Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel33: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel34: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel35: Gra�k Ali Karapire
Görsel36: https://4.bp.blogspot.com/-kWLCjfDo0-0/U3p00ObdVmI/AAAAAAAARAw/BOEL5a004Gw/s1600/kizilcam.jpg 
Erişim:03.09.2019
Görsel37: https://www.agac.gen.tr/mese-agaci.html  Erişim: 03.09.2019
Görsel38: https://www.canimbahcem.com/karacam-�dani Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel39: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel40: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel41: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel42: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel43: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel44: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel45: Fotoğraf Ali Karapire
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Görsel46: https://edirnejethaber.com/edirne-deprem-bolgesi-mi-edirne-deprem-haritasi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel47: https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike- Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel48: https://project-haskovo-edirne.eu/tr/katalog/edirne/kartpostallar-tr/cihannuma-kasri/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel49: https://howlingpixel.com/i-en/Adrianople_Vilayet Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel50: http://turkleronline.net/bulmaca/turkiye_haritasi/edirne.htm Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel51: https://islamansiklopedisi.org.tr/sokullu-mehmed-pasa-kulliyesi--havsa Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel52: https://www.kesan.bel.tr/kesan/tarihi-mekanlar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel53: http://emrehisir.com.tr/2019/04/30/turkiye-haritasi-ve-edirne-haritasi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel54: https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=is-
ch&sa=1&ei=fsCdXbqqB8qVkwXvqovYAQ&q=kulturportalı.gov.tr+lalapaşa+dolmen&oq=kulturportalı.gov.tr+lalapaşa+dolmen&  
Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel55: https://www.highlandtitles.com/blog/tag/hadrian/  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel56: arch?q=islamansiklopedisi.+org.tr)+EDİRNE+KALESİ&source=l-
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixttHhiI_lAhUmwsQBHWg2CMIQ_AUIEygC&biw=1366&bih=657#imgrc=zLMlnEowvcEf3M: 
Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel57: https://slideplayer.biz.tr/slide/2707524/  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel58: https://www.haberturk.com/fatih-sultan-mehmed-in-esi-kimdir-fatih-sultan-mehmed- 1932897 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel59: http://deniz-hoca.blogspot.com Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel60: Fotoğraf: Yılmaz Kahrıman 
Görsel61: https://islamansiklopedisi.org.tr/edirne Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel62: http://ettder.org/ainos-antik-kenti-ve-enez-kalesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel63: https://www.google.com/search?q=k%C3%BClt%C3%BCr+por-
tal%C4%B1.gov.tr)+LALAPA%C5%9EA+DOLMEN&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOjqSJjI_lAhX-wsQBHeHOAkUQ_AU
IFCgD&biw=1366&bih=657#imgrc=eEdNPhG5g7WmdM: Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel64: Fotoğraf Enver Şengül
Görsel65: Dersimiz Edirne Kitabı
Görsel66: https://www.gezilesiyer.com/kirklarelinde-gezip-gorulecek-en-guzel-6-yer.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel67: https://blog.biletbayi.com/kirklareli-tarihi-yerler.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel68: https://blog.biletbayi.com/tekirdagin-tarihi-yerleri.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel69: http://www.gezilebilecekyerler.com/wp-content/uploads/%C5%9Eark%C3%B6y.jpg Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel70: https://gezipgordum.com/canakkale-gezilecek-yerler/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel71: https://valizim.com/yazi/canakkalede-gezilecek-yerler Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel72: Bu harita Serkan SUGÖZLEYEN tarafından düzenlenmiştir. 
Görsel73: Bu harita Serkan SUGÖZLEYEN tarafından düzenlenmiştir.
Görsel74: https://www.soyyigit.com/sayfalar.asp?LanguageID=1&cid=1&id=128 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel75: http://www.edirne.gov.tr/karaagac-eski-tren-gari Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel76: Edirne.ktb.gov.tr Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel77: https://tr.foursquare.com/v/kapıkule-photos Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel78: http://www.edirne.gov.tr/edirnede-tarim Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel79: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel80: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel81: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel82: kozabirlik.com.tr- ipekböcekçiliği Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel83: http://www.cografya.gen.tr/tr/edirne/ekonomi.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel84: https://www.britannica.com/topic/Mona-Lisa-painting Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel85: https://listelist.com/dusunen-adam/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel86: https://www.pivada.com/vincent-van-gogh-aycicekleri Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel87: http://www.edirneacik.adalet.gov.tr/kispetis.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel88: https://www.euro�ora.com.tr/urun-detay/oval-piknik-sepeti-46x36x47-cm,33972/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel89: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/nealinir/mis-sabunu Erişim tarihi:05.10.2019 
Görsel90: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/nealinir/aynali-supurge Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel91: http://www.edirnesabunu.com/tr/index.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel92: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=157738 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel93: https://www.facebook.com/durakailesalonu/?rf=652356581518035 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel94: https://cogra�isaretli.com/peynir/edirne-beyaz-peyniri Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel95: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/edirne-sumbulu-turizme-kazandirilacak/1279165 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel96: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/konaklar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel97: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/konaklar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel98: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/ucserefeli.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel99: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel100:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel101:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
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www.internethaber.com Erişim 6.9.2019
www.islamansiklopedisi.org.tr Erişim 25.9.2019
www.makaleler.com Erişim 11.9.2019

Görsel1: 1 numaralı Görsel, Serhat Duman TARLACI tarafından bu kitap için çizilmiştir.
Görsel2: https://www.garenta.com.tr/blog/dunyanin-bilinen-ilk-tapinagi-cokyakinimizda-gobeklitepe/ Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel3: https://islamansiklopedisi.org.tr/kurtuba Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel4: https://www.diyanet.tv/hacilar-medine-i-munevverede-ig8mf9iped Erişim tarihi:/31.08.2019
Görsel5: https://www.tripsavvy.com/top-summer-festivals-in-paris-1618329 / Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel6: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/istanbul-avrupanin-en-misa_rperver-sehri-oldu/1528133/ Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel7: https://edirnejethaber.com/edirnede-her-5-kisiye-2-arac-dusuyor/ Erişim tarihi:31.08.2019
Görsel8: https://www.otelz.com/blog/edirnede-tatil-yapmak-icin-5-neden/1814/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel9: https://kuzeyormanlari.org/2014/10/23/bir-nehrin-hikayesi-ergene/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel10: https://www.garenta.com.tr/blog/selimiye-camii-nerededir-ozellikleri-nelerdir/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel11: http://www.cinaraltipiknikalani.com/hizmetlerimiz/acik-piknik-alani.php/01.09.2019
Görsel12: http://www.kentyasam.com/30-agustos-zafer-bayrami-kutlaniyor-hbrdty-33396.html/ Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel13: http://www.maslaktimsinemalari.com/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel14: https://rosebankkillarneygazette.co.za/204210/get-ready-for-black-friday/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel15: https://www.emlaktasondakika.com/haber/genel/beyoglundaki-nostaljik-tramvaytest- suruslerine-baslayacak/132961/ 
Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel16: https://www-en.trakya.edu.tr// Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel17: https://www.edirnegazetesi.com.tr/beklenen-hastane-aciliyor/10738/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel18: http://osmangazi.bel.tr/tr/proje/ulu-carsi/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel19: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/anadolumedenyetler- muzes / Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel20: https://www.tv100.com/kapikule-sinir-kapisinda-gurbetcilerin-cilesini-azaltacakcalismalar- haber-461917/ Erişim 
tarihi:02.09.2019
Görsel21: http://www.mimdap.org/?p=79100 / Erişim tarihi:02.09.2019
Görsel22: https://www.internethaber.com/ samsunda-sel-felaketi-2-kisi-oldu-kayip-vatandaslar-var-2045287h.htm / Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel23: https://www.metropolfm.de/tra_k-kazasi-sonrasi-bunlari-sakin-yapmayin/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel24: http://www.yasadikca.com/toroslar-belediyesi-cukurova-mahalle-muhtarliginarampa- yaptirildi-37992 / Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel25: http://www.alerttile.com/ Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel26: http://www.yalova.bel.tr/yalova-ulasim-rehberi/yuruyen-kosk / Erişim tarihi:01.09.2019
Görsel27: https://mutluyuvaseferberligi.org/2016/07/26/havalar-daha-da-sogumadan-sokakhayvanlari- icin-ne-yapabiliriz/ Erişim 
tarihi:01.09.2019
Görsel28: https://uyduharita.org/kategori/haritalar/marmara-bolgesi/edirne-haritasi-marmara-bolgesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel29: https://www.turcef.net/marmara-bolgesi Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel30: https://uyduharita.org/kategori/haritalar/marmara-bolgesi/edirne-haritasi-marmara-bolgesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel31: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-85342/kopruler.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel32: https://edirne.ktb.gov.tr/Resim/84451,uzunkopru.png? Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel33: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel34: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel35: Gra�k Ali Karapire
Görsel36: https://4.bp.blogspot.com/-kWLCjfDo0-0/U3p00ObdVmI/AAAAAAAARAw/BOEL5a004Gw/s1600/kizilcam.jpg 
Erişim:03.09.2019
Görsel37: https://www.agac.gen.tr/mese-agaci.html  Erişim: 03.09.2019
Görsel38: https://www.canimbahcem.com/karacam-�dani Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel39: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel40: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel41: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel42: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel43: http://edirne.ormansu.gov.tr/Edirne/AnaSayfa/resimli-
Haber/18-01-03/Edirne_ilinin_biyo%C3%A7e%C5%9Fitlili%C4%9Fi_mercek_alt%C4%B1nda.aspx?s�ang=tr  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel44: Fotoğraf Ali Karapire
Görsel45: Fotoğraf Ali Karapire
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Görsel46: https://edirnejethaber.com/edirne-deprem-bolgesi-mi-edirne-deprem-haritasi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel47: https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike- Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel48: https://project-haskovo-edirne.eu/tr/katalog/edirne/kartpostallar-tr/cihannuma-kasri/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel49: https://howlingpixel.com/i-en/Adrianople_Vilayet Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel50: http://turkleronline.net/bulmaca/turkiye_haritasi/edirne.htm Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel51: https://islamansiklopedisi.org.tr/sokullu-mehmed-pasa-kulliyesi--havsa Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel52: https://www.kesan.bel.tr/kesan/tarihi-mekanlar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel53: http://emrehisir.com.tr/2019/04/30/turkiye-haritasi-ve-edirne-haritasi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel54: https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=is-
ch&sa=1&ei=fsCdXbqqB8qVkwXvqovYAQ&q=kulturportalı.gov.tr+lalapaşa+dolmen&oq=kulturportalı.gov.tr+lalapaşa+dolmen&  
Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel55: https://www.highlandtitles.com/blog/tag/hadrian/  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel56: arch?q=islamansiklopedisi.+org.tr)+EDİRNE+KALESİ&source=l-
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixttHhiI_lAhUmwsQBHWg2CMIQ_AUIEygC&biw=1366&bih=657#imgrc=zLMlnEowvcEf3M: 
Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel57: https://slideplayer.biz.tr/slide/2707524/  Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel58: https://www.haberturk.com/fatih-sultan-mehmed-in-esi-kimdir-fatih-sultan-mehmed- 1932897 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel59: http://deniz-hoca.blogspot.com Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel60: Fotoğraf: Yılmaz Kahrıman 
Görsel61: https://islamansiklopedisi.org.tr/edirne Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel62: http://ettder.org/ainos-antik-kenti-ve-enez-kalesi/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel63: https://www.google.com/search?q=k%C3%BClt%C3%BCr+por-
tal%C4%B1.gov.tr)+LALAPA%C5%9EA+DOLMEN&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOjqSJjI_lAhX-wsQBHeHOAkUQ_AU
IFCgD&biw=1366&bih=657#imgrc=eEdNPhG5g7WmdM: Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel64: Fotoğraf Enver Şengül
Görsel65: Dersimiz Edirne Kitabı
Görsel66: https://www.gezilesiyer.com/kirklarelinde-gezip-gorulecek-en-guzel-6-yer.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel67: https://blog.biletbayi.com/kirklareli-tarihi-yerler.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel68: https://blog.biletbayi.com/tekirdagin-tarihi-yerleri.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel69: http://www.gezilebilecekyerler.com/wp-content/uploads/%C5%9Eark%C3%B6y.jpg Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel70: https://gezipgordum.com/canakkale-gezilecek-yerler/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel71: https://valizim.com/yazi/canakkalede-gezilecek-yerler Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel72: Bu harita Serkan SUGÖZLEYEN tarafından düzenlenmiştir. 
Görsel73: Bu harita Serkan SUGÖZLEYEN tarafından düzenlenmiştir.
Görsel74: https://www.soyyigit.com/sayfalar.asp?LanguageID=1&cid=1&id=128 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel75: http://www.edirne.gov.tr/karaagac-eski-tren-gari Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel76: Edirne.ktb.gov.tr Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel77: https://tr.foursquare.com/v/kapıkule-photos Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel78: http://www.edirne.gov.tr/edirnede-tarim Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel79: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel80: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel81: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-83665/genel-gorunum.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel82: kozabirlik.com.tr- ipekböcekçiliği Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel83: http://www.cografya.gen.tr/tr/edirne/ekonomi.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel84: https://www.britannica.com/topic/Mona-Lisa-painting Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel85: https://listelist.com/dusunen-adam/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel86: https://www.pivada.com/vincent-van-gogh-aycicekleri Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel87: http://www.edirneacik.adalet.gov.tr/kispetis.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel88: https://www.euro�ora.com.tr/urun-detay/oval-piknik-sepeti-46x36x47-cm,33972/ Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel89: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/nealinir/mis-sabunu Erişim tarihi:05.10.2019 
Görsel90: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/nealinir/aynali-supurge Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel91: http://www.edirnesabunu.com/tr/index.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel92: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=157738 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel93: https://www.facebook.com/durakailesalonu/?rf=652356581518035 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel94: https://cogra�isaretli.com/peynir/edirne-beyaz-peyniri Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel95: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/edirne-sumbulu-turizme-kazandirilacak/1279165 Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel96: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/konaklar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel97: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/konaklar.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel98: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/ucserefeli.html Erişim tarihi:05.10.2019
Görsel99: https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel100:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel101:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
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Görsel102:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel103:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel104:Şehrimiz Edirne Ders Kitabı
Görsel105:http://www.selimiye.yek.gov.tr/# Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel106:http://tr.blackseasilkroad.com/tr/business/EdirneCityPublicLibrary/1506 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel107:https://bys.trakya.edu.tr/�le/open/61085472 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel108:http://bilsemedirne.meb.k12.tr/22/01/760685/okulumuz_hakkinda.html  Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel109:Fotoğraf Hüseyin Çakıcı
Görsel110:http://lifeofnil.blogspot.com/2015/11/blogger-olarak-havalardan-dem-vurup.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel111:http://cdn.www.hemhalkegitim.com/wp-content/uploads/2016/04/Edirne-merkez-halk- egitim-merkezi-kurs-binasi.jpg 
Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel112:http://edirne-rehber.com/deveci-han Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel113:http://www.sabancivak�.org/tr/kultur/edirne/turkan-sabanci-kultur-merkezi-trakya-universitesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel114:https://www.google.com/search?q=trakya+%C3%BCniver-
sitesi+balkan+yerle%C5%9Fkesi+foto%C4%9Fra�ar%C4%B1&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwicvYO5pbrkAhX
HaFAKHU-iCCEQpwUIIg&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=F0Hi1v7ZeR1zUM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel115:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel116:https://www.trakyagezi.com/edirne-5-kitap-fuari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel117:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel118:https://www.google.com/search?q=uzunk%C3%B6pr%C3%B-
C+dall%C4%B1k+festivali&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwiQooS_z7rkAhWHbVAKHY-yAyoQpwUIIg&biw=118
8&bih=542&dpr=1.15#imgrc=2XTMievc3pchtM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel119:https://www.google.com/search?q=edirne+baha-
r+%C5%9Fenli%C4%9Fi+a�%C5%9F&tbm=isch&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjrqPfhv7rkAhUHUBUIHQTQDbQQpwUIIQ
&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=I9S0MIoDxwzb6M: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel120:https://www.nevsehir.edu.tr/9619  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel121:http://edirne-rehber.com/eski-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel122:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/uc-serefeli-cami Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel123:http://edirne-rehber.com/selimiye-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel124:http://edirneportal.net/tr-tr/haberler/1658/balkanlarin-en-buyuk-sinagogunda-ilk-iftar-heyecani Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel125:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-110704/uzunkopru.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel126:https://www.biletpro.com/edirne-ucak-bileti/edirne/merkez/meric-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel127:Bu materyal Serhat Duman Tarlacı tarafından bu kitap için düzenlenmiştir. Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel128:https://es.foursquare.com/v/edirne-arkeoloji-ve-etnografya-m%C3%BCzesi/4ead4954cc21b06a57874704/photos Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel129:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/turk-slam-eserleri-muzesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel130:https://saglikmuzesi.trakya.edu.tr/pages/darussifa Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel131:https://www.google.com/search?q=edirne+2.+bayez Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel132:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/adalet-kasri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel133:http://www.ismetinonu.org.tr/trakya-universitesi-lozan-aniti-meydani-ve-muzesi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel134:https://turkisharchaeonews.net/object/bedesten-edirne Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel135:https://m.youtube.com/watch?v=7UURr79MpBw Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel136:http://hayalcigezgin.com/gezginlerin-notlari/saros-korfezi-gezilecek-yerler-kamp-alanlari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel137:https://www.ensonhaber.com/galeri/fatih-sultan-mehmetin-not-defteri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel138:https://www.antoloji.com/levni/hayati/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel139:https://www.biyografya.com/biyogra�/5325 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel140:https://islamansiklopedisi.org.tr/erol-sa�ye Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel141:https://www.internethaber.com/ilham-koman-kimdir-ilham-koman-eserleri-ne-zaman-oldu-2029228h.htm Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel142:http://sanat.blogcu.com/sayfa/2 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel143:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tb-
m=isch&sa=1&ei=98qdXenlHY6a1fAP6tePyAM&q=M%C4%B0MAR+S%C4%B0NAN+MAKALELER.COM&oq=M%C4%B0MAR+S%C4%
B0NAN+MAKALELER.COM&gs_l=img.3...21812.26613..26975...0.0..0.161.2059.0j14......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i24.ILjeiYxQ8w8&v
ed=0ahUKEwipvZvSj4_lAhUOTRUIHerrAzkQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kskVM7o7n3WjtM: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel144:https://www.edirneolay.com/edirneli-sehit-ressam-hasan-riza-beyin-ismi-uygun-bir-sokaga-verilecek/2845/ Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel145:https://twitter.com/serhadbeyi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel146:https://www.yeniasir.com.tr/galeri/yasam/ilhan-koman-googleda-doodle-oldu-ilhan-koman-kimdir Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel147:https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/levni-celebinin-hayati-ve-eserleri/13777 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel148:http://www.edirne.bel.tr/s/sehit-ressam-hasan-riza-9.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel149:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/saray-kanuni-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
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Görsel150:https://tr.pinterest.com/pin/420875527674539386/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel151:https://www.edirnehaber.org/yazar/7268/26-mart-edrnede-br-kara-gn.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel152:www.gundemsaros.com.tr Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel153:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel154:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel155:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel156:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel157:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel158:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel159:Fotoğraf Pınar Grammeşin
Görsel160:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel161:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel162:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel163:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel164:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel165:https://www.evdeborek.com/kuskus/286/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel166:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel167:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel168:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel169:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel170:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel171:https://tarifustasi.com/zerde-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel172:https://yemektari�ne.com/mutancana-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel173:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel174:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel175:http://gemlikmeslekiegitim.meb.k12.tr/icerikler/tablolar_6508273.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel176:https://www.tarihkomplo.com/2017/08/candarli-halil-pasa-neden-idam-edildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel177:https://www.turkedebiyati.org/efsane-asklar/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel178:http://www.artacademy.com.tr/ResimDetay.aspx?lk=E09AD3B3-59BB-4AB6-8858-629F16A95A6A Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel179:https://www.modelleri.net/denizli-concept-renkli-sultan-pestemal-1387090.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel180:https://www.ciceksepeti.com/koroglu-erkek-kumas-pantolon-6570 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel181:https://www.lafsozluk.com/2015/03/misket-nedir-ne-demektir-anlami.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel182:http://www.balkesmaket.com/at-arabasi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel183:http://www.bicyclehistory.net/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel184:https://www.derszamani.net/paylasmak-ile-ilgili-sloganlar-sozler.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel185:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel186:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel187:https://twitter.com/fatihkunuk41/status/321167365842800640 Erişim tarihi:03.09.2019
Görsel188:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel189:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel190:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel191:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel192:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel193:https://www.sporx.com/hidirellez-gelenekleri-nelerdir-hidrellez-nasil-kutlanilir-SXHBQ778335SXQ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel194:facebook.com/363505869249/photos/hidirellez-manile-
ri-ay-doğar-aydır-allahher-şeye-kadir-allahya-yarime-kavuşturya/10150182864479250/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel195:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-151944/camlica-koyunde-bocuk-gecesi-etkinligi-yapildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel196:sendegor.com Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel197:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/inonu-ilkogretim-okulu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel198:http://ogm.meb.gov.tr/yuz-tarihi-lise/1857-EDIRNE-LISESI.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel199:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel200:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel201:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel202:http://www.trakyagazetesi.com.tr/genel/geleneksel-cocuk-oyunlari-senligi-h20984.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel203:http://edirnegop.meb.k12.tr/icerikler/quotgazi-osman-pasayi-anma-ve-plevne-programiquot_4941748.html 05.09.2019
Görsel204:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel205:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel206:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/halk-egitim-merkezi-1 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel207:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel208:http://www.hudutgazetesi.com/haber/14158/pehlivanlar-kel-alico-icin-cayirda.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel209:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturatlasi/tarihi-kirkpinar-yagli-guresleri-ogeleri--altin-kemer 05.09.2019
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Görsel102:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel103:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel104:Şehrimiz Edirne Ders Kitabı
Görsel105:http://www.selimiye.yek.gov.tr/# Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel106:http://tr.blackseasilkroad.com/tr/business/EdirneCityPublicLibrary/1506 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel107:https://bys.trakya.edu.tr/�le/open/61085472 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel108:http://bilsemedirne.meb.k12.tr/22/01/760685/okulumuz_hakkinda.html  Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel109:Fotoğraf Hüseyin Çakıcı
Görsel110:http://lifeofnil.blogspot.com/2015/11/blogger-olarak-havalardan-dem-vurup.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel111:http://cdn.www.hemhalkegitim.com/wp-content/uploads/2016/04/Edirne-merkez-halk- egitim-merkezi-kurs-binasi.jpg 
Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel112:http://edirne-rehber.com/deveci-han Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel113:http://www.sabancivak�.org/tr/kultur/edirne/turkan-sabanci-kultur-merkezi-trakya-universitesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel114:https://www.google.com/search?q=trakya+%C3%BCniver-
sitesi+balkan+yerle%C5%9Fkesi+foto%C4%9Fra�ar%C4%B1&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwicvYO5pbrkAhX
HaFAKHU-iCCEQpwUIIg&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=F0Hi1v7ZeR1zUM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel115:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel116:https://www.trakyagezi.com/edirne-5-kitap-fuari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel117:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel118:https://www.google.com/search?q=uzunk%C3%B6pr%C3%B-
C+dall%C4%B1k+festivali&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwiQooS_z7rkAhWHbVAKHY-yAyoQpwUIIg&biw=118
8&bih=542&dpr=1.15#imgrc=2XTMievc3pchtM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel119:https://www.google.com/search?q=edirne+baha-
r+%C5%9Fenli%C4%9Fi+a�%C5%9F&tbm=isch&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjrqPfhv7rkAhUHUBUIHQTQDbQQpwUIIQ
&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=I9S0MIoDxwzb6M: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel120:https://www.nevsehir.edu.tr/9619  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel121:http://edirne-rehber.com/eski-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel122:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/uc-serefeli-cami Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel123:http://edirne-rehber.com/selimiye-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel124:http://edirneportal.net/tr-tr/haberler/1658/balkanlarin-en-buyuk-sinagogunda-ilk-iftar-heyecani Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel125:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-110704/uzunkopru.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel126:https://www.biletpro.com/edirne-ucak-bileti/edirne/merkez/meric-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel127:Bu materyal Serhat Duman Tarlacı tarafından bu kitap için düzenlenmiştir. Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel128:https://es.foursquare.com/v/edirne-arkeoloji-ve-etnografya-m%C3%BCzesi/4ead4954cc21b06a57874704/photos Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel129:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/turk-slam-eserleri-muzesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel130:https://saglikmuzesi.trakya.edu.tr/pages/darussifa Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel131:https://www.google.com/search?q=edirne+2.+bayez Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel132:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/adalet-kasri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel133:http://www.ismetinonu.org.tr/trakya-universitesi-lozan-aniti-meydani-ve-muzesi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel134:https://turkisharchaeonews.net/object/bedesten-edirne Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel135:https://m.youtube.com/watch?v=7UURr79MpBw Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel136:http://hayalcigezgin.com/gezginlerin-notlari/saros-korfezi-gezilecek-yerler-kamp-alanlari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel137:https://www.ensonhaber.com/galeri/fatih-sultan-mehmetin-not-defteri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel138:https://www.antoloji.com/levni/hayati/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel139:https://www.biyografya.com/biyogra�/5325 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel140:https://islamansiklopedisi.org.tr/erol-sa�ye Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel141:https://www.internethaber.com/ilham-koman-kimdir-ilham-koman-eserleri-ne-zaman-oldu-2029228h.htm Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel142:http://sanat.blogcu.com/sayfa/2 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel143:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tb-
m=isch&sa=1&ei=98qdXenlHY6a1fAP6tePyAM&q=M%C4%B0MAR+S%C4%B0NAN+MAKALELER.COM&oq=M%C4%B0MAR+S%C4%
B0NAN+MAKALELER.COM&gs_l=img.3...21812.26613..26975...0.0..0.161.2059.0j14......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i24.ILjeiYxQ8w8&v
ed=0ahUKEwipvZvSj4_lAhUOTRUIHerrAzkQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kskVM7o7n3WjtM: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel144:https://www.edirneolay.com/edirneli-sehit-ressam-hasan-riza-beyin-ismi-uygun-bir-sokaga-verilecek/2845/ Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel145:https://twitter.com/serhadbeyi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel146:https://www.yeniasir.com.tr/galeri/yasam/ilhan-koman-googleda-doodle-oldu-ilhan-koman-kimdir Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel147:https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/levni-celebinin-hayati-ve-eserleri/13777 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel148:http://www.edirne.bel.tr/s/sehit-ressam-hasan-riza-9.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel149:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/saray-kanuni-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019

150

Görsel150:https://tr.pinterest.com/pin/420875527674539386/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel151:https://www.edirnehaber.org/yazar/7268/26-mart-edrnede-br-kara-gn.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel152:www.gundemsaros.com.tr Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel153:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel154:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel155:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel156:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel157:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel158:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel159:Fotoğraf Pınar Grammeşin
Görsel160:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel161:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel162:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel163:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel164:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel165:https://www.evdeborek.com/kuskus/286/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel166:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel167:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel168:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel169:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel170:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel171:https://tarifustasi.com/zerde-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel172:https://yemektari�ne.com/mutancana-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel173:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel174:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel175:http://gemlikmeslekiegitim.meb.k12.tr/icerikler/tablolar_6508273.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel176:https://www.tarihkomplo.com/2017/08/candarli-halil-pasa-neden-idam-edildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel177:https://www.turkedebiyati.org/efsane-asklar/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel178:http://www.artacademy.com.tr/ResimDetay.aspx?lk=E09AD3B3-59BB-4AB6-8858-629F16A95A6A Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel179:https://www.modelleri.net/denizli-concept-renkli-sultan-pestemal-1387090.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel180:https://www.ciceksepeti.com/koroglu-erkek-kumas-pantolon-6570 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel181:https://www.lafsozluk.com/2015/03/misket-nedir-ne-demektir-anlami.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel182:http://www.balkesmaket.com/at-arabasi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel183:http://www.bicyclehistory.net/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel184:https://www.derszamani.net/paylasmak-ile-ilgili-sloganlar-sozler.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel185:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel186:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel187:https://twitter.com/fatihkunuk41/status/321167365842800640 Erişim tarihi:03.09.2019
Görsel188:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel189:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel190:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel191:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel192:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel193:https://www.sporx.com/hidirellez-gelenekleri-nelerdir-hidrellez-nasil-kutlanilir-SXHBQ778335SXQ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel194:facebook.com/363505869249/photos/hidirellez-manile-
ri-ay-doğar-aydır-allahher-şeye-kadir-allahya-yarime-kavuşturya/10150182864479250/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel195:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-151944/camlica-koyunde-bocuk-gecesi-etkinligi-yapildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel196:sendegor.com Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel197:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/inonu-ilkogretim-okulu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel198:http://ogm.meb.gov.tr/yuz-tarihi-lise/1857-EDIRNE-LISESI.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel199:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel200:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel201:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel202:http://www.trakyagazetesi.com.tr/genel/geleneksel-cocuk-oyunlari-senligi-h20984.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel203:http://edirnegop.meb.k12.tr/icerikler/quotgazi-osman-pasayi-anma-ve-plevne-programiquot_4941748.html 05.09.2019
Görsel204:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel205:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel206:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/halk-egitim-merkezi-1 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel207:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel208:http://www.hudutgazetesi.com/haber/14158/pehlivanlar-kel-alico-icin-cayirda.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel209:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturatlasi/tarihi-kirkpinar-yagli-guresleri-ogeleri--altin-kemer 05.09.2019
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Görsel102:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel103:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel104:Şehrimiz Edirne Ders Kitabı
Görsel105:http://www.selimiye.yek.gov.tr/# Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel106:http://tr.blackseasilkroad.com/tr/business/EdirneCityPublicLibrary/1506 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel107:https://bys.trakya.edu.tr/�le/open/61085472 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel108:http://bilsemedirne.meb.k12.tr/22/01/760685/okulumuz_hakkinda.html  Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel109:Fotoğraf Hüseyin Çakıcı
Görsel110:http://lifeofnil.blogspot.com/2015/11/blogger-olarak-havalardan-dem-vurup.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel111:http://cdn.www.hemhalkegitim.com/wp-content/uploads/2016/04/Edirne-merkez-halk- egitim-merkezi-kurs-binasi.jpg 
Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel112:http://edirne-rehber.com/deveci-han Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel113:http://www.sabancivak�.org/tr/kultur/edirne/turkan-sabanci-kultur-merkezi-trakya-universitesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel114:https://www.google.com/search?q=trakya+%C3%BCniver-
sitesi+balkan+yerle%C5%9Fkesi+foto%C4%9Fra�ar%C4%B1&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwicvYO5pbrkAhX
HaFAKHU-iCCEQpwUIIg&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=F0Hi1v7ZeR1zUM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel115:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel116:https://www.trakyagezi.com/edirne-5-kitap-fuari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel117:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel118:https://www.google.com/search?q=uzunk%C3%B6pr%C3%B-
C+dall%C4%B1k+festivali&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwiQooS_z7rkAhWHbVAKHY-yAyoQpwUIIg&biw=118
8&bih=542&dpr=1.15#imgrc=2XTMievc3pchtM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel119:https://www.google.com/search?q=edirne+baha-
r+%C5%9Fenli%C4%9Fi+a�%C5%9F&tbm=isch&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjrqPfhv7rkAhUHUBUIHQTQDbQQpwUIIQ
&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=I9S0MIoDxwzb6M: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel120:https://www.nevsehir.edu.tr/9619  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel121:http://edirne-rehber.com/eski-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel122:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/uc-serefeli-cami Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel123:http://edirne-rehber.com/selimiye-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel124:http://edirneportal.net/tr-tr/haberler/1658/balkanlarin-en-buyuk-sinagogunda-ilk-iftar-heyecani Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel125:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-110704/uzunkopru.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel126:https://www.biletpro.com/edirne-ucak-bileti/edirne/merkez/meric-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel127:Bu materyal Serhat Duman Tarlacı tarafından bu kitap için düzenlenmiştir. Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel128:https://es.foursquare.com/v/edirne-arkeoloji-ve-etnografya-m%C3%BCzesi/4ead4954cc21b06a57874704/photos Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel129:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/turk-slam-eserleri-muzesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel130:https://saglikmuzesi.trakya.edu.tr/pages/darussifa Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel131:https://www.google.com/search?q=edirne+2.+bayez Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel132:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/adalet-kasri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel133:http://www.ismetinonu.org.tr/trakya-universitesi-lozan-aniti-meydani-ve-muzesi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel134:https://turkisharchaeonews.net/object/bedesten-edirne Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel135:https://m.youtube.com/watch?v=7UURr79MpBw Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel136:http://hayalcigezgin.com/gezginlerin-notlari/saros-korfezi-gezilecek-yerler-kamp-alanlari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel137:https://www.ensonhaber.com/galeri/fatih-sultan-mehmetin-not-defteri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel138:https://www.antoloji.com/levni/hayati/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel139:https://www.biyografya.com/biyogra�/5325 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel140:https://islamansiklopedisi.org.tr/erol-sa�ye Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel141:https://www.internethaber.com/ilham-koman-kimdir-ilham-koman-eserleri-ne-zaman-oldu-2029228h.htm Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel142:http://sanat.blogcu.com/sayfa/2 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel143:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tb-
m=isch&sa=1&ei=98qdXenlHY6a1fAP6tePyAM&q=M%C4%B0MAR+S%C4%B0NAN+MAKALELER.COM&oq=M%C4%B0MAR+S%C4%
B0NAN+MAKALELER.COM&gs_l=img.3...21812.26613..26975...0.0..0.161.2059.0j14......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i24.ILjeiYxQ8w8&v
ed=0ahUKEwipvZvSj4_lAhUOTRUIHerrAzkQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kskVM7o7n3WjtM: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel144:https://www.edirneolay.com/edirneli-sehit-ressam-hasan-riza-beyin-ismi-uygun-bir-sokaga-verilecek/2845/ Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel145:https://twitter.com/serhadbeyi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel146:https://www.yeniasir.com.tr/galeri/yasam/ilhan-koman-googleda-doodle-oldu-ilhan-koman-kimdir Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel147:https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/levni-celebinin-hayati-ve-eserleri/13777 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel148:http://www.edirne.bel.tr/s/sehit-ressam-hasan-riza-9.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel149:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/saray-kanuni-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
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Görsel150:https://tr.pinterest.com/pin/420875527674539386/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel151:https://www.edirnehaber.org/yazar/7268/26-mart-edrnede-br-kara-gn.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel152:www.gundemsaros.com.tr Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel153:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel154:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel155:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel156:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel157:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel158:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel159:Fotoğraf Pınar Grammeşin
Görsel160:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel161:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel162:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel163:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel164:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel165:https://www.evdeborek.com/kuskus/286/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel166:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel167:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel168:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel169:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel170:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel171:https://tarifustasi.com/zerde-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel172:https://yemektari�ne.com/mutancana-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel173:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel174:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel175:http://gemlikmeslekiegitim.meb.k12.tr/icerikler/tablolar_6508273.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel176:https://www.tarihkomplo.com/2017/08/candarli-halil-pasa-neden-idam-edildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel177:https://www.turkedebiyati.org/efsane-asklar/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel178:http://www.artacademy.com.tr/ResimDetay.aspx?lk=E09AD3B3-59BB-4AB6-8858-629F16A95A6A Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel179:https://www.modelleri.net/denizli-concept-renkli-sultan-pestemal-1387090.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel180:https://www.ciceksepeti.com/koroglu-erkek-kumas-pantolon-6570 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel181:https://www.lafsozluk.com/2015/03/misket-nedir-ne-demektir-anlami.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel182:http://www.balkesmaket.com/at-arabasi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel183:http://www.bicyclehistory.net/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel184:https://www.derszamani.net/paylasmak-ile-ilgili-sloganlar-sozler.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel185:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel186:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel187:https://twitter.com/fatihkunuk41/status/321167365842800640 Erişim tarihi:03.09.2019
Görsel188:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel189:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel190:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel191:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel192:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel193:https://www.sporx.com/hidirellez-gelenekleri-nelerdir-hidrellez-nasil-kutlanilir-SXHBQ778335SXQ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel194:facebook.com/363505869249/photos/hidirellez-manile-
ri-ay-doğar-aydır-allahher-şeye-kadir-allahya-yarime-kavuşturya/10150182864479250/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel195:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-151944/camlica-koyunde-bocuk-gecesi-etkinligi-yapildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel196:sendegor.com Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel197:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/inonu-ilkogretim-okulu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel198:http://ogm.meb.gov.tr/yuz-tarihi-lise/1857-EDIRNE-LISESI.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel199:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel200:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel201:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel202:http://www.trakyagazetesi.com.tr/genel/geleneksel-cocuk-oyunlari-senligi-h20984.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel203:http://edirnegop.meb.k12.tr/icerikler/quotgazi-osman-pasayi-anma-ve-plevne-programiquot_4941748.html 05.09.2019
Görsel204:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel205:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel206:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/halk-egitim-merkezi-1 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel207:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel208:http://www.hudutgazetesi.com/haber/14158/pehlivanlar-kel-alico-icin-cayirda.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel209:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturatlasi/tarihi-kirkpinar-yagli-guresleri-ogeleri--altin-kemer 05.09.2019
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Görsel102:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel103:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel104:Şehrimiz Edirne Ders Kitabı
Görsel105:http://www.selimiye.yek.gov.tr/# Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel106:http://tr.blackseasilkroad.com/tr/business/EdirneCityPublicLibrary/1506 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel107:https://bys.trakya.edu.tr/�le/open/61085472 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel108:http://bilsemedirne.meb.k12.tr/22/01/760685/okulumuz_hakkinda.html  Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel109:Fotoğraf Hüseyin Çakıcı
Görsel110:http://lifeofnil.blogspot.com/2015/11/blogger-olarak-havalardan-dem-vurup.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel111:http://cdn.www.hemhalkegitim.com/wp-content/uploads/2016/04/Edirne-merkez-halk- egitim-merkezi-kurs-binasi.jpg 
Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel112:http://edirne-rehber.com/deveci-han Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel113:http://www.sabancivak�.org/tr/kultur/edirne/turkan-sabanci-kultur-merkezi-trakya-universitesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel114:https://www.google.com/search?q=trakya+%C3%BCniver-
sitesi+balkan+yerle%C5%9Fkesi+foto%C4%9Fra�ar%C4%B1&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwicvYO5pbrkAhX
HaFAKHU-iCCEQpwUIIg&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=F0Hi1v7ZeR1zUM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel115:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel116:https://www.trakyagezi.com/edirne-5-kitap-fuari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel117:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel118:https://www.google.com/search?q=uzunk%C3%B6pr%C3%B-
C+dall%C4%B1k+festivali&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwiQooS_z7rkAhWHbVAKHY-yAyoQpwUIIg&biw=118
8&bih=542&dpr=1.15#imgrc=2XTMievc3pchtM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel119:https://www.google.com/search?q=edirne+baha-
r+%C5%9Fenli%C4%9Fi+a�%C5%9F&tbm=isch&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjrqPfhv7rkAhUHUBUIHQTQDbQQpwUIIQ
&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=I9S0MIoDxwzb6M: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel120:https://www.nevsehir.edu.tr/9619  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel121:http://edirne-rehber.com/eski-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel122:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/uc-serefeli-cami Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel123:http://edirne-rehber.com/selimiye-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel124:http://edirneportal.net/tr-tr/haberler/1658/balkanlarin-en-buyuk-sinagogunda-ilk-iftar-heyecani Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel125:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-110704/uzunkopru.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel126:https://www.biletpro.com/edirne-ucak-bileti/edirne/merkez/meric-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel127:Bu materyal Serhat Duman Tarlacı tarafından bu kitap için düzenlenmiştir. Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel128:https://es.foursquare.com/v/edirne-arkeoloji-ve-etnografya-m%C3%BCzesi/4ead4954cc21b06a57874704/photos Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel129:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/turk-slam-eserleri-muzesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel130:https://saglikmuzesi.trakya.edu.tr/pages/darussifa Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel131:https://www.google.com/search?q=edirne+2.+bayez Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel132:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/adalet-kasri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel133:http://www.ismetinonu.org.tr/trakya-universitesi-lozan-aniti-meydani-ve-muzesi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel134:https://turkisharchaeonews.net/object/bedesten-edirne Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel135:https://m.youtube.com/watch?v=7UURr79MpBw Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel136:http://hayalcigezgin.com/gezginlerin-notlari/saros-korfezi-gezilecek-yerler-kamp-alanlari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel137:https://www.ensonhaber.com/galeri/fatih-sultan-mehmetin-not-defteri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel138:https://www.antoloji.com/levni/hayati/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel139:https://www.biyografya.com/biyogra�/5325 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel140:https://islamansiklopedisi.org.tr/erol-sa�ye Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel141:https://www.internethaber.com/ilham-koman-kimdir-ilham-koman-eserleri-ne-zaman-oldu-2029228h.htm Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel142:http://sanat.blogcu.com/sayfa/2 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel143:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tb-
m=isch&sa=1&ei=98qdXenlHY6a1fAP6tePyAM&q=M%C4%B0MAR+S%C4%B0NAN+MAKALELER.COM&oq=M%C4%B0MAR+S%C4%
B0NAN+MAKALELER.COM&gs_l=img.3...21812.26613..26975...0.0..0.161.2059.0j14......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i24.ILjeiYxQ8w8&v
ed=0ahUKEwipvZvSj4_lAhUOTRUIHerrAzkQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kskVM7o7n3WjtM: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel144:https://www.edirneolay.com/edirneli-sehit-ressam-hasan-riza-beyin-ismi-uygun-bir-sokaga-verilecek/2845/ Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel145:https://twitter.com/serhadbeyi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel146:https://www.yeniasir.com.tr/galeri/yasam/ilhan-koman-googleda-doodle-oldu-ilhan-koman-kimdir Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel147:https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/levni-celebinin-hayati-ve-eserleri/13777 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel148:http://www.edirne.bel.tr/s/sehit-ressam-hasan-riza-9.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel149:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/saray-kanuni-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
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Görsel150:https://tr.pinterest.com/pin/420875527674539386/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel151:https://www.edirnehaber.org/yazar/7268/26-mart-edrnede-br-kara-gn.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel152:www.gundemsaros.com.tr Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel153:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel154:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel155:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel156:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel157:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel158:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel159:Fotoğraf Pınar Grammeşin
Görsel160:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel161:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel162:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel163:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel164:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel165:https://www.evdeborek.com/kuskus/286/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel166:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel167:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel168:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel169:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel170:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel171:https://tarifustasi.com/zerde-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel172:https://yemektari�ne.com/mutancana-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel173:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel174:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel175:http://gemlikmeslekiegitim.meb.k12.tr/icerikler/tablolar_6508273.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel176:https://www.tarihkomplo.com/2017/08/candarli-halil-pasa-neden-idam-edildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel177:https://www.turkedebiyati.org/efsane-asklar/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel178:http://www.artacademy.com.tr/ResimDetay.aspx?lk=E09AD3B3-59BB-4AB6-8858-629F16A95A6A Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel179:https://www.modelleri.net/denizli-concept-renkli-sultan-pestemal-1387090.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel180:https://www.ciceksepeti.com/koroglu-erkek-kumas-pantolon-6570 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel181:https://www.lafsozluk.com/2015/03/misket-nedir-ne-demektir-anlami.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel182:http://www.balkesmaket.com/at-arabasi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel183:http://www.bicyclehistory.net/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel184:https://www.derszamani.net/paylasmak-ile-ilgili-sloganlar-sozler.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel185:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel186:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel187:https://twitter.com/fatihkunuk41/status/321167365842800640 Erişim tarihi:03.09.2019
Görsel188:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel189:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel190:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel191:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel192:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel193:https://www.sporx.com/hidirellez-gelenekleri-nelerdir-hidrellez-nasil-kutlanilir-SXHBQ778335SXQ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel194:facebook.com/363505869249/photos/hidirellez-manile-
ri-ay-doğar-aydır-allahher-şeye-kadir-allahya-yarime-kavuşturya/10150182864479250/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel195:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-151944/camlica-koyunde-bocuk-gecesi-etkinligi-yapildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel196:sendegor.com Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel197:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/inonu-ilkogretim-okulu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel198:http://ogm.meb.gov.tr/yuz-tarihi-lise/1857-EDIRNE-LISESI.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel199:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel200:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel201:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel202:http://www.trakyagazetesi.com.tr/genel/geleneksel-cocuk-oyunlari-senligi-h20984.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel203:http://edirnegop.meb.k12.tr/icerikler/quotgazi-osman-pasayi-anma-ve-plevne-programiquot_4941748.html 05.09.2019
Görsel204:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel205:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel206:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/halk-egitim-merkezi-1 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel207:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel208:http://www.hudutgazetesi.com/haber/14158/pehlivanlar-kel-alico-icin-cayirda.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel209:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturatlasi/tarihi-kirkpinar-yagli-guresleri-ogeleri--altin-kemer 05.09.2019
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Görsel102:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel103:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-76391/sinir-kapilarimiz.html%202 Erişim tarihi:9.08.2019
Görsel104:Şehrimiz Edirne Ders Kitabı
Görsel105:http://www.selimiye.yek.gov.tr/# Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel106:http://tr.blackseasilkroad.com/tr/business/EdirneCityPublicLibrary/1506 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel107:https://bys.trakya.edu.tr/�le/open/61085472 Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel108:http://bilsemedirne.meb.k12.tr/22/01/760685/okulumuz_hakkinda.html  Erişim tarihi:04.09.2019
Görsel109:Fotoğraf Hüseyin Çakıcı
Görsel110:http://lifeofnil.blogspot.com/2015/11/blogger-olarak-havalardan-dem-vurup.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel111:http://cdn.www.hemhalkegitim.com/wp-content/uploads/2016/04/Edirne-merkez-halk- egitim-merkezi-kurs-binasi.jpg 
Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel112:http://edirne-rehber.com/deveci-han Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel113:http://www.sabancivak�.org/tr/kultur/edirne/turkan-sabanci-kultur-merkezi-trakya-universitesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel114:https://www.google.com/search?q=trakya+%C3%BCniver-
sitesi+balkan+yerle%C5%9Fkesi+foto%C4%9Fra�ar%C4%B1&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwicvYO5pbrkAhX
HaFAKHU-iCCEQpwUIIg&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=F0Hi1v7ZeR1zUM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel115:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel116:https://www.trakyagezi.com/edirne-5-kitap-fuari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel117:http://www.edirne.bel.tr/s/festivallerimiz-12.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel118:https://www.google.com/search?q=uzunk%C3%B6pr%C3%B-
C+dall%C4%B1k+festivali&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwiQooS_z7rkAhWHbVAKHY-yAyoQpwUIIg&biw=118
8&bih=542&dpr=1.15#imgrc=2XTMievc3pchtM:  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel119:https://www.google.com/search?q=edirne+baha-
r+%C5%9Fenli%C4%9Fi+a�%C5%9F&tbm=isch&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjrqPfhv7rkAhUHUBUIHQTQDbQQpwUIIQ
&biw=1188&bih=542&dpr=1.15#imgrc=I9S0MIoDxwzb6M: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel120:https://www.nevsehir.edu.tr/9619  Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel121:http://edirne-rehber.com/eski-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel122:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/uc-serefeli-cami Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel123:http://edirne-rehber.com/selimiye-cami/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel124:http://edirneportal.net/tr-tr/haberler/1658/balkanlarin-en-buyuk-sinagogunda-ilk-iftar-heyecani Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel125:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-110704/uzunkopru.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel126:https://www.biletpro.com/edirne-ucak-bileti/edirne/merkez/meric-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel127:Bu materyal Serhat Duman Tarlacı tarafından bu kitap için düzenlenmiştir. Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel128:https://es.foursquare.com/v/edirne-arkeoloji-ve-etnografya-m%C3%BCzesi/4ead4954cc21b06a57874704/photos Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel129:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/turk-slam-eserleri-muzesi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel130:https://saglikmuzesi.trakya.edu.tr/pages/darussifa Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel131:https://www.google.com/search?q=edirne+2.+bayez Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel132:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/adalet-kasri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel133:http://www.ismetinonu.org.tr/trakya-universitesi-lozan-aniti-meydani-ve-muzesi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel134:https://turkisharchaeonews.net/object/bedesten-edirne Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel135:https://m.youtube.com/watch?v=7UURr79MpBw Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel136:http://hayalcigezgin.com/gezginlerin-notlari/saros-korfezi-gezilecek-yerler-kamp-alanlari/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel137:https://www.ensonhaber.com/galeri/fatih-sultan-mehmetin-not-defteri Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel138:https://www.antoloji.com/levni/hayati/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel139:https://www.biyografya.com/biyogra�/5325 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel140:https://islamansiklopedisi.org.tr/erol-sa�ye Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel141:https://www.internethaber.com/ilham-koman-kimdir-ilham-koman-eserleri-ne-zaman-oldu-2029228h.htm Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel142:http://sanat.blogcu.com/sayfa/2 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel143:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tb-
m=isch&sa=1&ei=98qdXenlHY6a1fAP6tePyAM&q=M%C4%B0MAR+S%C4%B0NAN+MAKALELER.COM&oq=M%C4%B0MAR+S%C4%
B0NAN+MAKALELER.COM&gs_l=img.3...21812.26613..26975...0.0..0.161.2059.0j14......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i24.ILjeiYxQ8w8&v
ed=0ahUKEwipvZvSj4_lAhUOTRUIHerrAzkQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kskVM7o7n3WjtM: Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel144:https://www.edirneolay.com/edirneli-sehit-ressam-hasan-riza-beyin-ismi-uygun-bir-sokaga-verilecek/2845/ Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel145:https://twitter.com/serhadbeyi Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel146:https://www.yeniasir.com.tr/galeri/yasam/ilhan-koman-googleda-doodle-oldu-ilhan-koman-kimdir Erişim 
tarihi:05.09.2019
Görsel147:https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/levni-celebinin-hayati-ve-eserleri/13777 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel148:http://www.edirne.bel.tr/s/sehit-ressam-hasan-riza-9.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel149:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/gezilecekyer/saray-kanuni-koprusu Erişim tarihi:05.09.2019
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Görsel150:https://tr.pinterest.com/pin/420875527674539386/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel151:https://www.edirnehaber.org/yazar/7268/26-mart-edrnede-br-kara-gn.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel152:www.gundemsaros.com.tr Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel153:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel154:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel155:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel156:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel157:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel158:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel159:Fotoğraf Pınar Grammeşin
Görsel160:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel161:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel162:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel163:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel164:http://www.tufak.org.tr/edirneyoresi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel165:https://www.evdeborek.com/kuskus/286/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel166:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel167:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel168:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel169:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel170:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel171:https://tarifustasi.com/zerde-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel172:https://yemektari�ne.com/mutancana-tari�/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel173:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel174:https://yemek.com/edirne-yemekleri/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel175:http://gemlikmeslekiegitim.meb.k12.tr/icerikler/tablolar_6508273.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel176:https://www.tarihkomplo.com/2017/08/candarli-halil-pasa-neden-idam-edildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel177:https://www.turkedebiyati.org/efsane-asklar/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel178:http://www.artacademy.com.tr/ResimDetay.aspx?lk=E09AD3B3-59BB-4AB6-8858-629F16A95A6A Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel179:https://www.modelleri.net/denizli-concept-renkli-sultan-pestemal-1387090.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel180:https://www.ciceksepeti.com/koroglu-erkek-kumas-pantolon-6570 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel181:https://www.lafsozluk.com/2015/03/misket-nedir-ne-demektir-anlami.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel182:http://www.balkesmaket.com/at-arabasi/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel183:http://www.bicyclehistory.net/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel184:https://www.derszamani.net/paylasmak-ile-ilgili-sloganlar-sozler.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel185:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel186:Fotoğraf Ali Karapire
Görsel187:https://twitter.com/fatihkunuk41/status/321167365842800640 Erişim tarihi:03.09.2019
Görsel188:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel189:Fotoğraf Defne Karapire
Görsel190:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel191:Fotoğraf Nilgün Erman
Görsel192:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel193:https://www.sporx.com/hidirellez-gelenekleri-nelerdir-hidrellez-nasil-kutlanilir-SXHBQ778335SXQ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel194:facebook.com/363505869249/photos/hidirellez-manile-
ri-ay-doğar-aydır-allahher-şeye-kadir-allahya-yarime-kavuşturya/10150182864479250/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel195:https://edirne.ktb.gov.tr/TR-151944/camlica-koyunde-bocuk-gecesi-etkinligi-yapildi.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel196:sendegor.com Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel197:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/inonu-ilkogretim-okulu Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel198:http://ogm.meb.gov.tr/yuz-tarihi-lise/1857-EDIRNE-LISESI.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel199:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel200:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel201:http://www.edirne.bel.tr/foto-galeri/hasan-ali-yucel-cocuk-muzesi/203/ Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel202:http://www.trakyagazetesi.com.tr/genel/geleneksel-cocuk-oyunlari-senligi-h20984.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel203:http://edirnegop.meb.k12.tr/icerikler/quotgazi-osman-pasayi-anma-ve-plevne-programiquot_4941748.html 05.09.2019
Görsel204:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel205:http://edirnefsmoo.meb.k12.tr/icerikler/ismi-
yle-musemma-okullar-projesi-fatih-sultan-mehmet-tiyatrosu-halk-egitim-merkezinde-sergilendi_4843227.html Erişim 05.09.2019
Görsel206:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturenvanteri/halk-egitim-merkezi-1 Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel207:Fotoğraf Enver Şengül
Görsel208:http://www.hudutgazetesi.com/haber/14158/pehlivanlar-kel-alico-icin-cayirda.html Erişim tarihi:05.09.2019
Görsel209:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/edirne/kulturatlasi/tarihi-kirkpinar-yagli-guresleri-ogeleri--altin-kemer 05.09.2019




