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gusal bir de yorum yapmýþtýr (TOEM, I/4
[1326], s. 201-210). Mülkiye Mecmuasý’n-
daki seri yazýsýnda ise “Osmanlý Ýhtilâlle-
ri” baþlýðý altýnda isyan ve ayaklanmala-
rý ele almýþ, ayný mecmuada “Târih” baþ-
lýðýyla kaleme aldýðý yazýlarda tarih, özel-
likle Osmanlý tarihçiliði ve tarih yazýmý üze-
rinde durmuþtur. Son yýllarýnda Silâhdar
Târihi’nin basýlmamýþ kýsýmlarýný yayýma
hazýrlamakla meþgul olmuþ, ancak bunu
tamamlayamamýþtýr.
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Marmara bölgesinin
Trakya kesiminde þehir

ve bu þehrin merkez olduðu il.
˜ ™

Marmara denizinin kuzey sahilinde kýyý
çizgisinin yön deðiþtirdiði (doðu-batý doð-
rultusunu terkederek kuzey-güney doðrultusu-
nu aldýðý) yerde, kýyýya yüksekten bakan bir
plato kenarýnýn üstünde bu kenarý geniþçe
yaran vadi (Ördeklidere) yamaçlarýnda ku-
rulmuþtur. Tarihi Antikçað’lara inen þeh-
rin bilinen ilk ismi Bisanthe’dir (Visanthe).
Roma ve Bizans döneminde Rhaidestos,
Resisthon, daha sonralarý Resisto diye bi-
linirken Venedik idaresinde Rodosto, Os-
manlý fethinin ardýndan Rodosçuk adýyla
anýlmaya baþlanmýþtýr. Osmanlý resmî ka-
yýtlarýnda mevcut ilk ismi Tekfurdaðý’dýr
(BA, MAD, nr. 35, vr. 1a). Evliya Çelebi, vak-
tiyle Bizans tekfurlarýnýn baðlarýnýn bura-
da bulunmasý ve þehrin kuzeyini çevrele-
yen daðlardan dolayý þehre Tekfurdaðý adý-
nýn verildiðini bildirmektedir. Bu ad hem
þehir hem bölge için kullanýlmýþ olup Te-
kirdað ismi de buna dayanýr.

Tekirdað ve çevresinde yapýlan araþtýr-
malarda antik yerleþmelere rastlanmýþ, þe-
hir merkezinde ve civarýnda milâttan önce
IV. yüzyýla ait Trak mezar taþlarý ortaya çýka-
rýlmýþtýr. Buna dayanýlarak bölgenin en eski
sakinlerinin Trak kabileleri olduðu belirtil-
miþtir. Bölgede Bistoni, Paiti, Kikon, Der-
sai, Edon ve Satrai adlý Trak kabilelerinin
bulunduðu tesbit edilmiþtir. Bazý antik ha-
rita ve atlaslarda burasý için yapýlan Bisal-
tia tanýmlamasý bölgenin güneyinde Mar-
mara denizi kýyýlarýnýn kuzeybatý bölümün-
de (bugünkü Tekirdað ve çevresi) oturan
Biston Traklarý dolayýsýyladýr. Tekirdað’ýn
bilinen ilk ismi Bisanthe bölgede yaþayan
Biston Traklarý’na istinaden verilmiþtir. Bi-
santhe ve çevresi milâttan önce IV. yüz-
yýlda bir süre Odrys Krallýðý’nýn hâkimiye-
tinde kalmýþtýr. Odrys Prensi Seuthes, Bi-
santhe’yi elindeki kýyý þehirlerinin en gü-
zeli diye tanýmlamaktadýr. Herodot’a gö-
re ise þehir Samos göçmenleri tarafýndan
kurulmuþtur. Antik dönemde Bisanthe’-
nin hemen batýsýnda Panion adlý bir yer-
leþim yeri bulunmaktadýr. Burasý Bizans-
lýlar zamanýnda Panion adýyla anýlan bu-
günkü Barbaros’tur (Banados). Þehri Sa-
moslu göçmenlerin kurduðu varsayýlýrsa
Bisanthe’nin batý kýsmýndaki Panion’un
Samos adasýnýn karþýsýna düþen Panioni-
on bölgesinden gelenler tarafýndan oluþ-
turulduðu söylenebilir. Plinius da þehrin

miyye ve Husûsiyyesi (Ýstanbul 1345).
“Ýrþadkârým” diye nitelediði son Osmanlý
vak‘anüvisi Abdurrahman Þeref’in hayatý
ve eserleriyle ilgili bir çalýþmadýr. Tekiner
ilk üç eserini Ýbnü’l-Cevâd Efdaleddin im-
zasýyla kaleme almýþtýr.

Bunlarýn dýþýnda baþta Târîh-i Osmâ-
nî Encümeni Mecmuasý’nda olmak üze-
re Mülkiye Mecmuasý, Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni gibi der-
gilerde makaleleri çýkan Tekiner, III ve IV.
Türk Tarih Kurumu kongrelerinde teblið-
ler sunmuþ, Ýslâm-Türk Ansiklopedisi’n-
de çoðu Osmanlý teþkilât ve kültürüyle il-
gili on dört madde yazmýþtýr. Târîh-i Os-
mânî Encümeni Mecmuasý’nda on iki
sayý devam eden “Alemdar Mustafa Pa-
þa” baþlýklý yazýsý ile 4 Cemâziyelevvel 699
(27 Ocak 1300) olarak belirlediði Osman-
lý Devleti’yle ilgili “Ýstiklâl-i Osmânî Tarih
ve Günü Hakkýnda Tedkikat” adlý makale-
si (TOEM, V/25, s. 36-48) dikkat çekicidir.
Müslümanlarýn Ýspanya’dan çýkarýlmasý es-
nasýnda Endülüs ulemâsýnýn Osmanlý pa-
diþahýndan yardým talebi için gönderdi-
ði Arapça kasideyi “Bir Vesîka-i Müellim”
adýyla Türkçe’ye çevirmiþ ve oldukça duy-
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nýn vefatýnýn ardýndan görevi devralan Þeh-
zade Murad (I.) Gelibolu’dan hareketle Te-
kirdað üzerine yürüdü, Tekirdað halký hi-
sarý savaþmadan teslim etti. Süleyman
Paþa’nýn vefatý 758 (1357 [?]) olarak kay-
dedildiðine göre bölgenin fethinin 1357-
1358 yýllarýnda gerçekleþtiði söylenebilir.
Tekirdað’ý ele geçiren Þehzade Murad ar-
dýndan Çorlu Hisarý üzerine yürümüþtü.
Osmanlý fethi sýrasýnda küçük bir kasaba
halindeki Tekirdað kale ve liman olmak
üzere iki yerleþim yerinden meydana ge-
liyordu. Yerleþimin merkezini teþkil eden
kale bugünkü þehrin doðu kýsmýndaki ya-
maçlardaydý. Liman ise Bizans’ýn ilk dö-
nemlerinde kasabanýn batý sahilinde inþa
edilmiþ, daha sonra kalenin aþaðý kýsmýna
taþýnmýþtý. Fethin ardýndan bir kaza mer-
kezi yapýlan þehir Rumeli’deki ilk sancak-
lardan biri olan Çirmen’e baðlandý. Merke-
zi Rodosçuk olup Ýnepazarý (Ýnecik) ve Bana-
dos diðer iki önemli yerleþim yeriydi. Böl-
geye Anadolu’nun çeþitli yerlerinden Türk-
men gruplarý getirilerek iskân edildi. Bu-
gün þehir civarýndaki Avþarlý, Karahisarlý,
Osmanlý, Selçuk, Gündüzlü, Oðuzlu gibi
köyler bu göçlerin izlerini taþýr. XV. yüzyý-
lýn ikinci yarýsýndan itibaren hýzla geliþme-
ye baþlayan þehirde ilk önemli yapýlar Fâ-
tih Sultan Mehmed devri ulemâsýnýn kat-
kýlarýyla meydana getirildi. Çandarlýzâde
Ýbrahim Paþa iskelede üst katýnda kýrk iki
oda, alt katýnda on beþ mahzenle on yedi
dükkân bulunan büyük bir han yaptýrdý.
Eski Ýstanbul kadýsý Ahmed b. Yegân ve
Molla Kýrîmî de iskelede birer han inþa et-
tirdi. Fâtih devri hekimlerinden Hekim Þir-
vânî kale içindeki bir kiliseyi camiye çevirt-
ti. Yine Hekim Þirvânî ve Kasým Paþa birer
hamam yaptýrarak kasabanýn geliþmesini
saðladý. Rodosçuk’un vergi gelirleri Fâtih
Sultan Mehmed’in Ýstanbul’daki camisi ve
imaretine aitti.

Tekirdað kazasýnýn merkezi Rodosçuk
hakkýnda bugüne ulaþan en eski tahrir ka-
yýtlarý 921 (1515) yýlýna aittir. Buna göre
Rodosçuk’ta Câmi-i Þerif (Hekim Þirvânî Ca-
mii), Nebî Reis, Hacý Mehmed ve Hacý Hý-
zýr adlý dört müslüman mahallesiyle (312
hâne) Papa Hýrtofila, Yanaki, Papa Yorgi,
Dimitri, Papa Yani, Papa Snadios ve Papa
Din (?) adlý yedi gayri müslim mahallesi
bulunmaktaydý (395 hâne, altmýþ altý dul
kadýn). Bu yýllarda sayýlarý tam olarak tes-
bit edilmemekle birlikte kasabada yahu-
diler de yaþýyordu, ancak müstakil bir ya-
hudi mahallesi mevcut deðildi (BA, TD, nr.
50, s. 226-243). 1520’lerde iskele tarafýn-
da Ýskele (Dizdarzâde) adýyla bir mahalle

daha kurularak müslüman mahallesi sa-
yýsý beþe yükseldi (Ýstanbul Belediyesi Ata-
türk Kitaplýðý, Muallim Cevdet, nr. 0.116/
4, s. 2-11). Bu tarihten itibaren Rodosçuk
hýzla geliþti. 1535’te Câmi-i Cedîd (Kürkçü
Sinan Bey mahallesi) ve Hacý Îsâ adlý iki ma-
halle daha oluþturuldu (BA, TD, nr. 185, s.
130-142). 1540’larda hem mahalle sayýsýn-
da hem kasabanýn vergi gelirlerinde bü-
yük artýþ oldu. Þah Velî (Hoca Velî), Nesîmî
Hoca, Kemal Bey, Bevvâb Mehmed Bey
ve Hüseyin Çavuþ mahallelerinin kurulma-
sýyla birlikte müslüman mahallesi sayýsý
ona yükseldi (BA, TD, nr. 210, s. 208-228).
Hareketli bir ticaret trafiðine sahne olan
kasabanýn etrafýna saðladýðý iþ imkânlarý
sayesinde kýsa zamanda nüfusu daha da
arttý. 1540’larda Rodosçuk’un nüfusu 343
hâne müslüman, 308 hâne Rum ve yirmi
hâne yahudi olmak üzere toplam 671 hâ-
ne idi. Ayrýca sayýlarý kayýtlarda belirtilme-
miþ Çingeneler mevcuttu. Bunlarýn yanýn-
da kasabada bulunan yeniçeri gruplarý he-
saba katýldýðýnda nüfusun 3500-4000 do-
layýnda olduðu söylenebilir.

957 (1550) yýlýndan sonra tutulan res-
mî kayýtlardan kasabada Hacý Mûsâ, Cen-
net Hatun, Hoca Bayezid (Cekli), Yûnus
Bey, Ýbrâhim Bey, Canpaþa, Hüseyin Çavuþ
der-Leb-i Deryâ, Abdi Hoca, Hacý Hürmüz
gibi dokuz yeni mahallenin kurulduðu an-
laþýlýr (BA, TD, nr. 385, s. 400-424). Ancak
bunlardan bazýlarýnýn baþka mahallelerle
birleþtiði ya da farklý isimlerle anýldýðý tes-
bit edilmiþtir. Böylece kasabadaki müslü-
man mahallesi sayýsý on sekize, 1003’te
(1595) Behram Reis ve Ýskender Çavuþ
mahallelerinin katýlmasýyla yirmiye yük-
seldi (TK, KKA, TD, nr. 572, vr. 4a-16a). Ayný
yýllarda altý Rum mahallesiyle birlikte top-
lam mahalle sayýsý yirmi altýya ulaþtý. Kasa-
banýn nüfusu 617 hâne müslüman, 200
hâne Rum ve yaklaþýk yirmi hâne yahudi
olmak üzere 837 hâne kadardý. Bu yýllar-
da Anadolu’da Celâlî zulmünden kaçan Er-
meniler de beþ on kiþilik gruplar halinde
kasabaya gelmeye baþlamýþtý (Rodosçuk
Þer‘iyye Sicili, nr. 1549, vr. 55a). Kasaba-
daki diðer unsurlarla birlikte XVI. yüzyýlýn
sonlarýnda nüfusu 4500-5000 kiþi tahmin
edilmektedir.

XVII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda kasabanýn
demografik yapýsý oldukça deðiþti. XVI.
yüzyýlýn sonlarýnda küçük gruplar halinde
gelen Ermeniler XVII. yüzyýlýn ortalarýna
doðru kalabalýk kitleler halinde Rodosçuk’a
yerleþti. Kemahlý Rahip Gregor 1610 ve
1635 yýllarýnda olmak üzere iki büyük gö-
çün gerçekleþtiðinden bahseder. Polon-
yalý Simeon bu dönemde Tekirdað’da 200

Samoslu göçmenler tarafýndan meydana
getirildiðini ifade etmekte ve buranýn VI.
yüzyýlýn önemli piskoposluk merkezlerin-
den biri sayýldýðýný belirtmektedir. Bu du-
rumda günümüzde þehrin bulunduðu yeri
ilk defa Traklar’ýn iskân ettiði, daha sonra
diðer Ege kavimlerinin gelip mevcut yer-
leþmeleri geliþtirdikleri ileri sürülebilir.

Kuzey Marmara kýyýlarý uzun yýllar Trak-
lar tarafýndan meskûn iken bölge Traklar’-
la Grekler arasýnda çekiþmelere sahne ol-
du ve Traklar Ganos, Bisanthe, Perinhtos
gibi kýyý bölgelerinde Grek kolonilerinin ku-
rulmasýný engelleyemedi. Grekler dönemin-
de þehrin adý Rhaidestos þeklinde geçme-
ye baþladý. Ardýndan bölge Romalýlar’ýn is-
tilâsýna uðradý; istilâ sonrasý Yunanlýlar þe-
hirde yarý baðýmsýz halde yaþamayý sür-
dürdü (m.ö. 168 – m.s. 395). Roma döne-
minde þehrin adýnýn deðiþmediði, ancak
Rahidestus biçiminde kaydedildiði görül-
mektedir. Roma Ýmparatorluðu’nun ikiye
bölünmesiyle birlikte þehir Bizans hâkimi-
yetinde kaldý. Bizans devrinde Trakya top-
raklarýnýn geneli Avar, Bulgar, Peçenek gi-
bi milletlerin saldýrýlarýna mâruz kaldý ve
bundan þehir de etkilendi. Prokopius, Ereð-
li’den bir gün uzaklýktaki þehrin sur ve ka-
lesinin bulunmamasý sebebiyle barbarla-
rýn saldýrýlarýna uðradýðýný ve bu sebeple
Iustinianos’un þehri surlarla çevirdiðini kay-
deder.

Tekirdað Kalesi, Emevîler’in Ýstanbul se-
ferleri sýrasýnda Araplar tarafýndan kuþa-
týldý. Evliya Çelebi’nin Emevîler’in önce Te-
kirdað Kalesi’ni fethedip sonra Ýstanbul’u
muhasara ettiði yönündeki bilgilerinin doð-
ruluðu þüphelidir. Þehir daha sonra yine
Hun, Avar, Bulgar ve Peçenekler’in saldýrý-
larýnýn hedefi oldu ve 1204 yýlýnda Latin iþ-
galine uðradý. Edirne’de karargâh kuran
Latin birlikleri karþýsýnda Bulgar Çarý Kalo-
yan, Bizans’a yardýma gelerek onlarý Edir-
ne’den çýkarýnca buradan kaçan Latinler
Rodosçuk Kalesi’ne sýðýndý. Bulgar-Latin ça-
týþmasýný fýrsat bilen Ýznik Prensi III. Ioan-
nes Vatatzes 1220’lerde Trakya’ya girerek
sahil þehirlerini geri almayý baþardý, ancak
bölgedeki Bulgar-Latin çekiþmeleri sürüp
gitti. VIII. Mikhail zamanýnda 1275’te þe-
hir tekrar Bizans idaresine girdi. 1305 yýlý
baþlarýnda Bizanslýlar tarafýndan tutulan
paralý asker birliði Katalanlar, Trakya’yý yað-
malayýp Tekirdað Kalesi’ni ve ahalisini yok
ettiler, ardýndan yakýnýndaki Panion’u (Ba-
nados) ele geçirdiler.

Bizans’la ittifaklar neticesinde Gelibolu
yakasýna geçen Osmanlýlar Trakya’ya akýn-
lara baþladýlar. Þehzade Süleyman Paþa’-
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yükselen müslümanlar Câmi-i Þerif ma-
hallesini kurdular (BA, TD, nr. 210, s. 222-
227). XVI. yüzyýlýn sonlarýna gelindiðinde
Rum nüfusu 161 hâneye düþtü (TK, KKA,
TD, nr. 572, s. 14-15).

Bu üç kasaba içinde merkezî bir özelli-
ðe sahip olan Rodosçuk fizikî açýdan da
mâmur bir þehir hüviyeti gösteriyordu.
Þehrin imarýnda üst düzey devlet adam-
larýnýn ve þehir ileri gelenlerinin payý bü-
yüktü. Ahmed Bâdî Efendi Rodosçuk’ta
mevcut on camiden bahseder; Rüstem Pa-
þa Camii bunlarýn en büyüðüdür. Mimar
Sinan’ýn eseri olan cami klasik dönem Os-
manlý mimarisinin en güzel örneklerinden
biridir (960/1553). Caminin etrafýnda med-
rese ile bir mektep, bir çifte hamam, be-
desten ve bir imarethâne bulunmaktaydý
(bk. RÜSTEM PAÞA KÜLLÝYESÝ). Kasabanýn
ilk camisi Hekim Þirvânî tarafýndan kilise-
den çevrilen ve zamanýmýza ulaþmayan
Eskicami’dir. Bugün Eskicami olarak bili-
nen mâbedin ise ne zaman ve kimin ta-
rafýndan yapýldýðý bilinmemekte, buraya
Eskicami isminin sonradan verildiði anla-
þýlmaktadýr. Ortacami’yi Rodosçuk ileri ge-
lenlerinden Kürkçü Sinan Bey 1520’lerde
yaptýrmýþtý. Ýlk inþasýnda Câmi-i Cedîd adýy-
la bilinen cami Rüstem Paþa Camii’nin ya-
pýlmasýyla Câmi-i Vasat diye anýlmaya baþ-

lanmýþtýr. Þehirde geliri Fâtih Vakfý’na ait
deðirmen, bozahâne, baþhâne, þem‘hâne,
balýkhâne, bezirhâne gibi çok sayýda iþlet-
me bulunmaktaydý. Evliya Çelebi, iskele
baþýnda ve þehrin içinde 300 mahzenin
olduðundan ve mahalle aralarýnda çok sa-
yýda bezirhânenin mevcudiyetinden söz
eder.

Tekirdað’ýn geliþmesindeki en büyük et-
ken, Eskiçað’da olduðu gibi Osmanlý dö-
neminde de hayli faal bir ticarî transfer
noktasýnda bulunmasýdýr. Balkanlar’dan
ve Doðu Akdeniz’den getirilen mallar bu-
rada depolanýp gemilerle Ýstanbul’a, ba-
zan da Bursa üzerinden Anadolu’ya gön-
derilmekte, Anadolu’nun çeþitli yerlerin-
den gelen mallar Bursa’dan Tekirdað’a,
oradan Edirne ve Balkanlar’a ulatýrýlmak-
taydý. Ýstanbul’un iaþesi için baþta buðday
olmak üzere pek çok gýda maddesi Tekir-
dað’dan temin edilmekteydi. Ayrýca Bal-
kanlar’ýn deðiþik bölgelerinden hububat ve
canlý hayvan, Filibe’den pirinç, Mýsýr iske-
lesinden pirinç ve baharat, Ýzmir tarafla-
rýndan kuru meyve ve yemiþler Tekirdað
üzerinden Ýstanbul’a geliyordu. Burasý bü-
yük bir pazar yeri durumundaydý. Aþaðý
Çarþý ve Yukarý Çarþý olmak üzere iki bü-
yük çarþýsý vardý. Evliya Çelebi iskeledeki
Aþaðý Çarþý’nýn Mýsýr Çarþýsý’na benzediði-
ni yazar. Kâtib Çelebi, Ýstanbul’a üç gün-
lük mesafedeki Tekirdað Ýskelesi’nin ço-
ðunlukla bir tahýl iskelesi özelliði taþýdýðý-
ný kaydeder. Kavak ve Ýnöz tuzlalarýndan
çýkarýlan tuzun sevkiyatý da Tekirdað Li-
maný’ndan yapýlmaktaydý. Ýskelenin artan
fonksiyonu ile XVIII. yüzyýlda da þehrin
geliþmesi sürdü. Bu asýrda nüfusunun
10.000 civarýnda olduðu tahmin edilmek-
tedir. XVIII. yüzyýl baþlarýnda Macar Beyi
II. Rákóczi’ye ve maiyetine bir süre ev sa-
hipliði yapan Tekirdað, Rákóczi’nin baþ-
mâbeyincisi olan Kelemen Mikes’in kale-
me aldýðý Türkiye Mektuplarý’nda Avru-
pa’nýn kenarýnda oldukça büyük ve güzel
bir þehir diye nitelenmektedir. K. Mikes,
Tekirdað’da nüfusun büyük çoðunluðunun
Türkler’den meydana geldiðini, Rum, Er-
meni ve yahudilerle birlikte þehirde dört
milletin yaþadýðýný kaydeder. Ayrýca Te-
kirdað sýrtlarýndaki baðlarýn çokluðundan
bahsederek ancak bir vilâyetin tamamýn-
da bu kadar baðýn bulunabileceðini hay-
ranlýkla ifade eder. Þehirdeki pek çok iþ-
letme gibi baðlarýn geliri de Fâtih evkafý-
na aitti.

XIX. yüzyýlda þehir eski durumuna gö-
re gerilemeye baþladý. Bunda uðradýðý iþ-
gallerin de payý vardýr. 1828’de Ruslar Te-
kirdað’a geldiler. Bu sýrada þehir harap du-

hâne Ermeni’nin yaþadýðýný belirtir. Erme-
niler’le ayný yýllarda kasabaya Karamanlý
Rumlar’dan bir grubun geldiði de kayýtlý-
dýr. 1071 (1661) yýlýna ait avârýz defterinde
710 hâne Ermeni, seksen altý hâne Kara-
manlý Rum tesbit edilmiþtir. Yahudilerin
sayýsý yirmi sekiz hânedir. Ayný yýl Türk nü-
fusu 1103 (ayrýca 258 oda), Rumlar ise 206
hânedir (BA, MAD, nr. 3040, s. 6-9). Böy-
lece toplam nüfus 2133 hâneye, yaklaþýk
11.000-11.500 kiþiye ulaþtý. XVII. yüzyýlýn
sonlarýna doðru gayri müslim nüfusta kýs-
mî düþüþler oldu. Ermeniler’in sayýsý 245-
250 hâneye, Rumlar’ýn sayýsý 135 hâneye
geriledi, yahudilerin sayýsý artarak kýrk hâ-
neye yükseldi. Daha çok geçici yerleþimi
niteleyen ve kira yoluyla oturulan odalarýn
sayýsý 460’a ulaþtý. Müslüman nüfus sabit
kaldý. XVII. yüzyýlýn sonunda Rodosçuk’un
toplam nüfusu 3000 kiþi dolayýnda azala-
rak yaklaþýk 8500’e indi. Bu yýllarda müs-
lüman mahallesi sayýsý yirmi iki, Rum ma-
hallesi sayýsý altý idi. XVII. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda iki Ermeni mahallesi ve bir ya-
hudi mahallesi mevcuttu (BA, KK, nr. 2781,
s. 12-14).

Tekirdað kazasýnýn Rodosçuk dýþýnda za-
manla þehrin birer parçasý olacak olan di-
ðer önemli yerleþim yerleri Ýnepazarý (Ýne-
cik) ve Banados’tur. Ýnecik çoðu kaynakta
Apri ile (Apros / Kermeyan) karýþtýrýlarak
antik dönemde var olan bir yerleþim yeri
diye kaydedilmektedir. 1960’lardan son-
ra yapýlan çalýþmalar Ýnecik ile Apri’nin ay-
rý ayrý yerleþmeler olduðunu ortaya koy-
muþtur. Ýnecik, Osmanlý öncesinde bir yer-
leþim yeri deðildi. Daha önce bir köy iken
1420’lerde Çirmen sancak beyi Umur Bey’in
katkýlarýyla kurulan pazar yeri sayesinde
geliþip kasaba haline dönüþmüþtü. Umur
Bey ayrýca cami, bir mahzen, otuz dükkân
ve pazara gelen tüccarlarýn konaklamasý
için bir han yaptýrmýþtý. II. Bayezid döne-
minde Selânik beyi olan Hüseyin Bey de
kasabada zâviyeli bir cami, bozahâne, be-
zirhâne ve bir kervansaray inþa ettirmiþti.
XVI. yüzyýlda burada Câmi-i Köhne, Du-
acý, Derviþan, Câmi-i Cedîd, Ýlyas Fakih,
Keçili olmak üzere altý mahalle vardý. XVI.
yüzyýl baþlarýnda 151 hâne, on dört mü-
cerret olan nüfusu yüzyýlýn ikinci yarýsýn-
da 112 hâneye geriledi. Banados tahrir def-
terlerinde köy diye kaydedilmesine rað-
men XVI. yüzyýlýn baþlarýnda altý mahalle-
den meydana geliyordu (BA, TD, nr. 50, s.
237-243). Rumlar’dan meydana gelen nü-
fus, XVI. yüzyýlýn baþlarýnda 306 hâne olup
bazý mahallelerinde toplam sekiz hâne ka-
dar da müslüman yaþýyordu. Yüzyýlýn or-
talarýna doðru on yedi hânelik bir nüfusa
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Ýnecik olmak üzere dört nahiyesi vardý.
1886-1887’de Tekirdað sancaðýnda 8923
hânede 40.761 müslüman, 7525 hânede
38.434 Rum, 2026 hânede 10.917 Erme-
ni, doksan dokuz hânede 599 Katolik, 713
hânede 3671 Bulgar, yirmi sekiz hânede
174 Protestan, 215 hânede 1625 yahudi,
yetmiþ hânede 436 gayri müslim Kýptî
ve iki hânede on iki ecnebi yaþamaktaydý
(Salnâme-i Vilâyet-i Edirne, s. 266).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Rüstem Paþa Vakfiyesi, VGMA, nr. D.635/2, s.
137; Rodosçuk Þer‘iyye Sicili, nr. 1524, vr. 46b;
Herodotos, Tarih (trc. Müntekim Ökmen), Ýstan-
bul 1991, s. 355; Ksenophon, Anabasis (trc. Hay-
rullah Örs), Ýstanbul 1962, s. 38; Plinius (Pliny the
Elder), Naturalis Historia (Natural History) (trc.
H. R. Rackham), London 1958, IV, 48; Salnâme-i
Vilâyet-i Edirne (1305), s. 266; Âþýkpaþazâde, Te-
vârîh-i Âl-i Osmân (nþr. Çiftçioðlu N. Atsýz), Ýs-
tanbul 1970, s. 54; Evliya Çelebi, Seyahatnâme
(Daðlý), VIII, 347; Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman
(nþr. F. Giese, haz. Nihat Azamat), Ýstanbul 1992,
s. 19; S. Gerlach, Türkiye Günlüðü 1577-1578
(ed. Kemal Beydilli, trc. T. Noyan), Ýstanbul 2007,
s. 731; Polonyalý Simeon’un Seyahatnâmesi:
1608-1619 (trc. H. D. Andreasyan), Ýstanbul 1964,
s. 21-22; Arif Müfid Mansel, Trakya’nýn Kültür
ve Tarihi, Ýstanbul 1938, s. 34; K. Mikes, Türkiye
Mektuplarý (trc. Sadettin Karatay), Ankara 1944-
45, s. 99; Abidin Özmen, Trakya, Ankara 1948,
s. 4-5; Mehmet Tuncel, Babaeski, Kýrklareli ve
Tekirdað Camileri, Ankara 1974, s. 31-51; Be-
sim Darkot – Metin Tuncel, Marmara Bölgesi Coð-
rafyasý, Ýstanbul 1981, s. 112; Zafer Taþlýklýoðlu,
Trakya’da Epigrafi Araþtýrmalarý, Ýstanbul 1983,
I, 88-90; H. D. Andreasyan, “Celâlilerden Kaçan
Anadolu Halkýnýn Geri Gönderilmesi”, Ýsmail
Hakký Uzunçarþýlý’ya Armaðan, Ankara 1988,
s. 45; Ýnci Delemen, Tekirdað Naip Tümülüsü,
Ýstanbul 2004, s. 77; Yusuf Ayönü, Katalanlarýn
Anadolu ve Trakya’daki Faaliyetleri: 1302-
1311, Ýzmir 2009, s. 65-68; P. L. Ýnciciyan – H.
D. Andreasyan, “Osmanlý Rumelisi’nin Tarih ve
Coðrafyasý”, GDAAD, sy. 4-5 (1976), s. 136; Ýl-
ber Ortaylý, “16. Yüzyýlda Rodosçuk”, Dünü ve
Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, sy. 8, Ýstanbul
1995, s. 5-12; Besim Darkot, “Tekirdað”, ÝA,
XII/1, s. 133-135.

ÿHacer Ateþ

Bugünkü Tekirdað. Cumhuriyet’ten ön-
ce Trakya’nýn ürünlerini ve buraya ulaþan
diðer ürünleri deniz yoluyla Ýstanbul’a sev-
keden önemli bir liman þehri durumunda
olan Tekirdað bu özelliðini Balkan savaþ-
larý, I. Dünya Savaþý ve Millî Mücadele yýl-
larýndaki sýkýntýlý günlerde yitirmiþ bulu-
nuyordu. Bu gerileme Cumhuriyet döne-
miyle birlikte sona erdiyse de þehrin ge-
liþmesindeki duraklama bir süre daha de-
vam etti. Cumhuriyet devrine girilirken
Edirne vilâyeti içinde bir sancak merke-
zi iken Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda vilâyet
merkezi durumuna getirildi. Tekirdað þeh-
rinin nüfusu ilk nüfus sayýmýnda (1927)
15.000’den azdý (14.387 nüfus). Þehrin nü-
fusu arada bazý iniþ çýkýþlar göstermek-
le birlikte (1935’te 20.354, 1940’ta 17.081,
1945’te 14.780) 1950 (15.696 nüfus) ve
1955 (17.957 nüfus) sayýmýna kadar ayný
seviyelerde seyretti. II. Dünya Savaþý yýlla-
rýna rastlayan 1940 ve 1945 sayýmlarýnda
nüfusta görülen azalýþ, bütün Trakya þe-
hirlerinde olduðu gibi Tekirdað’ýn da sýkýn-
týlý ve korkulu günler geçirdiðine (önce Al-
manlar’ýn, daha sonra Sovyetler’in Bulga-
ristan’a girerek sýnýra çok yaklaþmalarý se-
bebiyle) ve nüfusunun bir kesiminin ül-
kenin baþka bölgelerine gittiðine iþaret
eder. Nüfustaki duraklama ve azalýþ þeh-
rin mekân üzerindeki geliþmesini de etki-
ledi. 1950’de dokuz mahalleden oluþan (Ya-
vuz, Aydoðdu, Zafer, Ertuðrul, Eskicami,
Ortacami, Turgut, Gündoðdu ve Hürriyet
mahalleleri) Tekirdað þehri (Belediyeler Yýl-
lýðý, III, 524) doðuda Çiftlikönü mevkiin-
den batýda Malkara caddesinin þehir içini
terkettiði yere kadar doðu-batý ve kuzey-
güney doðrultusunda o dönemdeki Kýz
Enstitüsü binasý ile iskele arasýnda küçük
bir alan üzerinde yayýlýyordu. Bu kesim gü-
nümüzde çok geniþlemiþ bulunan þehrin
ilk nüvesini oluþturur. Þehrin kurulduðu
yerin özel topografya þartlarý mahallele-
rinin yayýlýþ biçiminde, bazý resmî binala-
rýn ve meydanlarýn yerlerinin seçiminde,
yollarýn açýlýþ yeri ve uzanýþ doðrultularýnda
etkili olmuþtur. Zira kýyý gerisindeki pla-
to kenarýný yaran Ördeklidere vadisi þeh-
rin kurulduðu yerde denize ulaþýr. 1960’lý
yýllara kadar þehir bu vadinin kýsmen ta-
banýnda, kýsmen yamaçlarý üzerinde ya-
yýlýyordu. Ayrýca þehrin içinde bulunan ký-
yý taraçalarý da (Marmara denizinin jeolo-
jik dönemlerdeki farklý seviyelerine iþaret
eden kýyý kademeleri) þehrin yayýlýþýný et-
kilemiþtir. Tekirdað þehrinde yer alan üç
kademeden denize en yakýn olaný üzerin-
de (12 m. yükseklikte) eski vali konaðý, 25

rumda bulunuyordu. 1831’de yapýlan ilk
nüfus sayýmýna göre Tekirdað ve Ýnecik’in
nüfusu 19-20.000 kiþi civarýndaydý. Rus-
lar 1878’de ikinci defa Tekirdað’a girdiler.
Türk nüfusun bir kýsmý þehri terketti. Þe-
hir ancak XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru tek-
rar geliþme gösterdi. 1880’e doðru 20.000
olan nüfusu 1890’larda 12.000’i müslü-
man 23.000’e ulaþtý. Rumeli demiryolu-
nun tamamlanmasýyla Tekirdað Limaný
yavaþ yavaþ iþlevini yitirmeye baþladý, fa-
kat Ýstanbul ile Tekirdað arasýnda haftada
iki gün vapur seferleri devam etti. XX. yüz-
yýlýn baþlarýnda 14.000 Türk, 19.000 Rum,
7600 Ermeni’nin ve az sayýda yahudinin
bulunduðu kaydedilir. Bu sýrada yine bað-
cýlýk en baþta gelen ziraî faaliyeti oluþtu-
ruyordu. Ýskelesi de yeni bir canlýlýk ka-
zanmýþtý. Fakat Balkan savaþlarý þehirde
tekrar ciddi bir sarsýntýya yol açtý. 1912’-
de Bulgarlar Tekirdað’a girdi ve þehir an-
cak sekiz ay sonra geri alýnabildi. I. Dün-
ya Savaþý’nda Çanakkale savaþlarý sýrasýn-
da iskelesi hayli faal bir askerî hareketli-
liðe sahne oldu. Mondros Mütarekesi’nin
ardýndan müttefik güçlerce iþgal edildi.
Trakya’nýn Yunanistan’a verildiði Sevr Ant-
laþmasý yapýlmadan önce Yunanlýlar 20
Haziran 1920’de Tekirdað’a girdiler. Millî
Mücadele’den sonra Mudanya Mütareke-
si’yle þehir boþaltýlarak Türkler’e iade edil-
di (13 Kasým 1922). Yunanlýlar’ýn çekilme-
si sýrasýnda þehrin Rum ve Ermeni ahali-
si burayý terketti; onlarýn yeri Yunanistan’-
dan gelen Türkler’le dolduruldu.

XV. yüzyýlda Çirmen sancaðýna baðlý bir
kaza olarak geliþen Tekirdað, XVII. yüzyýl
sonlarýnda bir ara Gelibolu sancaðýna bað-
landýysa da Tanzimat’ýn ardýndan Edirne
vilâyetine baðlý bir sancak haline geldi.
XIX. yüzyýlda Tekirdað sancaðýnýn Malka-
ra, Ereðli, Çorlu, Vize, Burgos ve Hayrabo-
lu isimli altý kazasý ve Nâib, Ortaca, Iþýklar,
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