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TEKÝRDAÐ

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).
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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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fusu aþan Tekirdað þehri 2009 sayýmýnda
140.535 nüfusa ulaþtý. Geniþliði 105 hek-
tarý aþan ve mahalle sayýsý on beþe yakla-
þan Tekirdað, Ýstanbul’dan sonra Trakya
kýyýlarýnýn en büyük liman þehridir. Tekir-
dað Limaný daha ziyade bir ihraç limaný
karakterindedir. Tekirdað ile Bandýrma Li-
maný arasýndaki deniz trafiði geliþtirildiði
takdirde Tekirdað, Trakya-Batý Anadolu
iliþkisi açýsýndan önemli bir rol üstlenecek
durumdadýr. Bu baðlantý ayný zamanda,
Avrupa’dan gelerek Ege bölgesinin turizm
merkezlerine ulaþmak isteyen turistlerle
Avrupa’da çalýþan Egeli vatandaþlar için en
kestirme yol olacaktýr.

Þehrin kurulduðu yerin topografya du-
rumu, þehir içindeki önemli ulaþým eksen-
lerini doðu-batý doðrultusunda ve kýyýya
paralel biçimde uzanmaya zorladý. Deni-
zin doldurulmasýyla kazanýlan kýyý boyun-
daki geniþ cadde üzerinde modern bina-
lar, gazino ve lokantalar sýralanýr. Kýyý yolu-
na paralel uzanan Hükümet caddesi þeh-
rin geleneksel eksenidir. Bu cadde deniz
taraçasý üzerinde uzanýr ve Tekirdað’ýn es-
ki çarþýsýnýn bir bölümünü içerir. Kýyý cad-
desiyle ona paralel Hükümet caddesi be-
lirgin bir diklikle birbirinden ayrýlýr. Bu dik-
lik deniz doldurulmadan önce deniz kýyý-
sýnda yükselen falezlerdir. Denizin doldu-
rulmasýyla bu falezler kýyýdan epeyce içeri-
de kalarak “ölü falez” denilen duruma düþ-
müþtür (XVIII. yüzyýlýn baþlarýnda Macar
Prensi F. Rákóczi’nin bir süre yaþadýðý, gü-
nümüzde müze olan ev bir ölü falezin üze-
rindedir). Kýyý caddesiyle Hükümet cadde-
si dýþýndaki ticaret yerleri doðu-batý doð-
rultulu caddelere farklý istikametlerden ka-
rýþan Muratlý, Çiftlikönü, Þadýrvan, Peþte-
malcý caddeleri üzerindedir.

Yakýn çevresinde üzüm baðlarýnýn ve
tarým alanlarýnýn yaygýn oluþu Tekirdað
þehrini bu ürünleri iþleyen sanayi kollarý-

nýn bulunduðu bir endüstri merkezi du-
rumuna getirmiþtir. Endüstri kuruluþlarý
arasýnda 1931’de yapýlan þarap ve içki fab-
rikasý ile daha sonraki yýllarda yoðunla-
þan ve ham maddesini tarýmdan alan gý-
da sanayii türleri (ay çiçeðini iþleyen yað fab-
rikalarý ile un ve irmik fabrikalarý) en baþta
sayýlmasý gerekenlerdir. Ticaret, sanayi, li-
man faaliyeti dýþýnda þehrin son yýllarda
dikkati çeken bir baþka özelliði turizm et-
kinliðidir. Marmara denizinin plajlarýndan
yararlanmak için yaz aylarýnda Tekirdað’-
daki yazlýk konutlarýn bulunduðu kesimle-
re olan akýnlar bu mevsimde þehirde önem-
li bir nüfus artýþýna sebep olmaktadýr. Me-
selâ yeni mahallelerden Altýnova þehrin
en büyük yazlýk yeridir ve yaz aylarýnda
bu mahallenin nüfusunun 30.000’i aþtýðý
dikkat çeker. Tekirdað’da kýyý turizmi ka-
dar çekici olmasa da kültür turizmi açýsýn-
dan özellik taþýyan mimari eserler vardýr.
Bunlarýn baþýnda 1553 tarihli Rüstem Paþa
Camii, Eskicami, Ortacami, Hasan Efendi
Camii ve Yûsuf Aða Camii sayýlabilir.

Tekirdað þehrinin merkez olduðu Te-
kirdað ili Çanakkale, Edirne, Kýrklareli ve
Ýstanbul ili topraklarýyla çevrilmiþtir. Gü-
neyde Marmara deniziyle sýnýrlanan Te-
kirdað ili kuzeydoðuda çoðu haritalarda
gösterilemeyecek ölçüde küçük bir kýyý
(Kastro koyu kýyýlarý) boyunca Karadeniz’le
komþu olur. Merkez ilçeden baþka Çerkez-
köy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmara
Ereðlisi, Muratlý, Saray ve Þarköy adlý se-
kiz ilçeye ayrýlýr. 6313 km² geniþliðindeki
Tekirdað ilinin 2009 sayýmýna göre nüfu-
su 783.310, nüfus yoðunluðu 124 idi. Di-
yanet Ýþleri Baþkanlýðý’na ait 2007 yýlý is-
tatistiklerine göre Tekirdað’da il ve ilçe
merkezlerinde 108, kasabalarda 57 ve köy-
lerde 283 olmak üzere toplam 448 cami
bulunmaktadýr. Ýl merkezindeki cami sa-
yýsý 40’týr.

m. yükseklikteki ikinci taraça üzerinde çar-
þý ve iþ merkezi, üçüncü taraça üzerinde
(45 m.) eski Kýz Enstitüsü binasý (Cum-
huriyet’ten önceki dönemlerde redif bi-
nasý, Yunan iþgalinde Jandarma Komutan-
lýðý, Cumhuriyetin baþýnda hastahane olan
bina) yer almýþtýr. Bu yayýlýþ biçimiyle Te-
kirdað, Türkiye’deki þehir tipleri arasýnda
az sayýda bulunan (Tuncel – Göçmen, X/
18-19 [1973], s. 127), “kýyý taraçalarý üze-
rinde kurulan þehirlerin ilginç bir örne-
ðini oluþturmaktadýr (Türkiye’de bu tipin
diðer örnekleri Trabzon, Samsun ve Fet-
hiye’dir).

Tekirdað, 1960 yýlýndan itibaren nüfu-
su 25.000’e yaklaþýrken (1960 sayýmýnda
23.967 nüfus) mekân üzerinde eski yer-
leþme alaný etrafýnda ortak merkezli da-
ire yaylarý halinde geniþlemeye baþladý. Bu
geniþlemeler daha çok batý (Malkara-Ça-
nakkale doðrultusunda), kuzey (Muratlý doð-
rultusunda) ve doðu (Ýstanbul) istikametin-
deki yollar boyunca inþa edilen binalarla
gerçekleþti. Bunlardan doðudaki Ýstanbul
yolu ile batýdaki Çanakkale yolunun daha
çok kuzeyinde yeni inþaatlar yükseldiði hal-
de kuzeye yönelen Muratlý yolunun her
iki tarafýnda (hem doðuda hem batýda) yayýl-
ma dikkati çeker. Þehrin bu geliþmesi da-
ha çok çevresindeki tarým alanlarýnýn aley-
hine oldu. Mekânsal geliþmelerle birlikte
þehrin nüfusu 1965’te 30.000’e yaklaþtý
(27.069); 1970’te 35.000’i (35.387), 1975’-
te 40.000’i aþtý (41.257). Buna karþýlýk ma-
halle sayýsýnda fazla bir deðiþiklik olmadý;
hatta 1970’li yýllarýn baþlarýnda mahalle sa-
yýsý beþe düþmüþtü (Tolun, X/18-19 [1973],
s. 155). Söz konusu yýllarda þehir büyüdü-
ðü halde mahalle sayýsýndaki bu düþüþ, es-
kiden küçük olan mahalle birimlerinden
bazýlarýnýn birleþtirilmesinin (Ortacami ve
Eskicami mahalleleriyle Hürriyet, Gün-
doðdu ve Turgut mahallelerinin birleþti-
rilmesi) sonucudur. Ýlk defa 1980’de 50.000
(52.093), 2000 yýlýnda 100.000 (107.191) nü-
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masý Alâeddin Tekiþ’i kuvvetli bir devletle
karþý karþýya getirdi. Bu sýrada Alâeddin
Tekiþ’in Karahýtaylar’la baðlarýný koparma-
sýný isteyen Sultan Þah, Gur hükümdarý-
nýn da teþvikiyle onlardan yardým istedi.
Hârizm’i zaptetmek için harekete geçen
Karahýtay ordusu Gürgenç savunmasýný
aþamayýp geri çekildi. Sultan Þah, Hora-
san’a yönelerek Merv, Serahs ve Tûs’a hâ-
kim oldu (576/1181). Alâeddin Tekiþ kar-
deþinin bu faaliyetlerine tepki vermeyip
ordusunu güçlendirmeyi ve devletini daha
saðlam temeller üzerine oturtmayý ter-
cih etti. Siriderya ötesinin devlet için ta-
þýdýðý önemin farkýnda olan Tekiþ bu böl-
gede askerî ve ticarî kazançlar saðlayacak
hamleler yaptý. Bunun sonucunda bozkýr-
da yaþayan Kýpçak Türk kitleleri onun etra-
fýnda toplanmaya baþladý. Stratejik önem
taþýyan Cend þehrine oðlu Nâsýrüddin Me-
likþah’ý tayin etti. Hârizm kuvvetleri þehri
üs olarak kullanýp Siriderya ötesinde fa-
aliyetlerde bulundular. Barçýnlýðkent ve ci-
varýnýn ülkeye katýlmasý ve bir Türk boyu
olan Uranlar’ýn reisi Alp-Kara’nýn Tekiþ’in
hizmetine girmesiyle Hârizmþahlar ordu-
su daha da kuvvetlendi. Alâeddin Tekiþ bu
kuvvetlerle harekete geçip Karahýtaylar’a
bir darbe indirmek amacýyla Mâverâün-
nehir seferine çýktý ve Buhara’yý ele geçir-
di (578/1182). Bunun ardýndan sultan un-
vanýný kullanmaya baþladý.

Öte yandan Horasan’a hâkim olan Sul-
tan Þah’ýn Herat’a kadar uzanan bölgeye
akýnlar yapmasý Gurlular’ý Tekiþ’le iþ birli-
ðine sevketti. Bu geliþmeyi haber alan Sul-
tan Þah kardeþi Tekiþ’e elçi gönderip ken-
disine tâbi olduðunu bildirdi ve aleyhinde
düzenlenen ittifaký bozdu. Ancak tehlike
geçince hücumlarýna tekrar baþlamasý Alâ-
eddin Tekiþ’i Horasan’a bir sefer düzenle-
meye mecbur etti (582/1186); 583 (1187)
baharýnda bölgenin önemli þehri Nîþâbur’u
ele geçirdi. Böylece Horasan’ýn batýsýný ken-
disine baðladýðý gibi Mâzenderan’ý da hâ-
kimiyeti altýna aldý. Merv civarýndaki hâki-
miyetiyle yetinmek zorunda kalan Sultan
Þah ise Câm, Bâharz ve Zîripil’in kendisi-
ne verilmesi halinde Tekiþ’in hükümdarlý-
ðýný tanýyacaðýný bildirdi. Alâeddin Tekiþ,
kendisine meþrû hükümdarlýk imkâný ve-
ren bu geliþme üzerine Tus’un Râdekân
koruluðunda görkemli bir törenle tahta
oturdu (585/1189). Ardýndan dikkatini Irâk-ý
Acem bölgesine çevirdi. Bu bölgede 583
(1187) yýlýndan itibaren hâkimiyet müca-
delesi þiddetlenmiþ, Irak Selçuklu Sultaný
II. Tuðrul ile Atabeg Kýzýlarslan Osman ara-
sýnda baþ gösteren mücadeleye bölgeyi

ele geçirmeye çalýþan Abbâsî Halifesi Nâ-
sýr-Lidînillâh da katýlmýþtý. Sultan Tuðrul
halifenin ordusunu maðlûp etti (584/1188);
fakat Atabeg Kýzýlarslan’a karþý ayný baþa-
rýyý gösteremedi. Atabeg’in 587’de (1191)
muhalifleri tarafýndan öldürülmesi üzeri-
ne nüfuzlu kumandanlar bulunduklarý böl-
gelerde müstakil hareket etmeye baþladý-
lar. Bu sýrada Rey ve civarýnýn hâkimi Kut-
luð Ýnanç, Tekiþ’ten yardým istedi. Tekiþ bu
teklifi kabul edip harekete geçti ve Tabe-
rek Kalesi’ni ele geçirerek bölgeye hâkim
oldu. Alâeddin Tekiþ, Sultan Þah’ýn Hârizm’e
yürüdüðünü öðrenince hemen baþþehrine
yöneldi; Sultan Þah bir defa daha Hârizm’i
ele geçirme planýndan vazgeçmek zorun-
da kaldý, ancak Hârizm tahtý üzerindeki id-
diasýný sürdürdü. Bir yandan Mâzenderan
ispehbedi, öte yandan Sultan Tuðrul ile te-
masa geçip Horasan’ýn pay edilmesi husu-
sunda onlarla anlaþtý. Bunun üzerine Sul-
tan Tekiþ ispehbedin hâkimiyetindeki Bis-
tâm ve Damgan’ý ele geçirdi, Esterâbâd’ý
tahrip ettirdi. Tekiþ’in akýnlarý Taberistan’a
kadar uzandý. Daha sonra Sultan Þah’ýn
önemli merkezlerinden Serahs’ý ele geçir-
diði sýrada Sultan Þah vefat etti (589/1193).

Alâeddin Tekiþ, Irâk-ý Acem’den ayrýlýn-
ca Sultan Tuðrul, Taberek Kalesi’ni ele ge-
çirdi ve Hârizmli kumandanlarý hapsettir-
di. Ardýndan Bistâm ve Damgan’a yürüdü.
Kutluð Ýnanç, Alâeddin Tekiþ’i bir defa da-
ha bölgeye davet etti. Bu sýrada Abbâsî
Halifesi Nâsýr-Lidînillâh ustaca bir siyaset
izleyerek Sultan Tuðrul’a ait bütün bölge-
leri Tekiþ’e verdiðine dair bir menþur gön-
derdi. Sultan Tekiþ 1194 baharýnda Irak’a
yöneldi. Sultan Tuðrul savaþ için hareke-
te geçtiyse de askeri onu terketti ve sa-
vaþa devam ettiði sýrada yakalanýp öldü-
rüldü (Rebîülevvel 590 / Mart 1194). Böy-
lece Irak Selçuklu Devleti sona erdi. Alâ-
eddin Tekiþ, Irâk-ý Acem’in merkezi He-
medan’a gidip tahta oturdu (4 Receb 590 /
25 Haziran 1194). Abbâsî halifesi bir ta-
raftan Tekiþ’in Irak Selçuklularý’na karþý yü-
rümesini teþvik ederken diðer taraftan ve-
zirinin kumandasýnda 10.000 kiþilik bir or-
duyu bölgeye göndermiþti. Sultan Tekiþ
bu orduya geçit vermediði gibi Dînever’e
kadar ilerledi. Ardýndan Rey’in idaresini oð-
lu Yûnus Han’a býraktý ve kumandanlarýn-
dan Mayacýk’ý ona atabeg tayin ederek ge-
ri döndü.

Sultan Alâeddin Tekiþ 1195’ten sonra da-
ha çok ülkenin doðu sýnýrýndaki geliþme-
lerle uðraþmak zorunda kaldý. Siðnâk’taki
Kýpçak reislerinden Katýr Buku Han üze-
rine sevkettiði orduda bulunan Uranlar
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(ö. 596/1200)

Hârizmþahlar Devleti hükümdarý
(1172-1200).

˜ ™

Hârizmþah Ýlarslan b. Atsýz’ýn büyük oð-
ludur. Alâeddin Muhammed Tekiþ, Ýlars-
lan döneminde Cend valiliðine tayin edildi.
Babasýnýn ölüm haberini aldýðýnda baþþe-
hir Gürgenç’e gitmek için Cend’den ayrýl-
dý. Bu sýrada Gürgenç’te bulunan küçük
kardeþi Sultan Þah Mahmud annesi Ter-
ken Hatun’un nüfuzu sayesinde tahta çý-
karýldý. Bu durumu kabul etmeyen Alâed-
din Tekiþ, Karahýtaylar’dan askerî destek
alarak Hârizm’e hareket etti. Terken Ha-
tun ve Sultan Þah Mahmud ona karþý ko-
yamayacaklarýný anlayýp Gürgenç’i terket-
mek zorunda kaldýlar. Alâeddin Tekiþ baþ-
þehre girerek tahta oturdu (568/1172). Bu
olayýn ardýndan Terken Hatun ile Sultan
Þah, Horasan hâkimi Müeyyed Ay-aba’ya
baþvurdular ve ondan saðladýklarý yardým-
la Hârizm üzerine yürüdüler. Subarlu’da
yapýlan savaþta Müeyyed Ay-aba hayatýný
kaybetti (569/1174), kýsa bir süre sonra Ter-
ken Hatun da yakalanarak öldürüldü. Fa-
kat Sultan Þah saltanat iddiasýndan vaz-
geçmedi, bu defa Gurlular’dan yardým is-
tedi. Gur Hükümdarý Sultan Gýyâseddin
Muhammed, bunu Alâeddin Tekiþ aleyhi-
ne kullanýlabilecek bir fýrsat þeklinde de-
ðerlendirip Sultan Þah’ý bir hükümdar gibi
karþýladý. Sultan Þah’ýn Gurlular’la anlaþ-


