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ÖZET 

Gelibolu Çanakkale Bo azõnõn giri inde stratejik bir konuma sahiptir. Osmanlõ 
mparatorlu u’nun en önemli tersanesi buradaydõ. Cumhuriyet kuruldu u sõrada üç yõl 

(1923-1926) Gelibolu Vilayet merkezi oldu. Bu çalõ mada Sa lõk ve Sosyal Yardõm 
Bakanlõ õ tarafõndan ehrin ekonomik, sosyal ve kültürel yapõsõnõ anlatan çalõ ma ele 
alõnmõ tõr.   

Anahtar Kelimeler: Gelibolu, cumhuriyet, Sa lõk ve Sosyal Yardõm Bakanlõ õ 

 

SUMMARY 

Gallipoli occupies a strategic position guarding the entrance of the Dardanelles. It was 
one of the most important naval headquarters of the Ottoman Empire. During first three 
years of the Republic (1923-26) it was the center of Gelibolu Vilayet. A study 
undertaken by the Ministry of Health and Social Security at that time sheds immense 
light on the social, cultural and economic life the city. 
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B R NC  BÖLÜM 

 

SINIRLARI CO RAF  DURUMU 

(Gelibolu ili) Kuzeyinde Tekirda  ve Edirne illeri, do usunda Marmara 
Denizi, güneyinde Çanakkale Bo azõ ve Ege Denizi, batõsõnda Saroz Körfezi 
ve Batõ Trakya ile sõnõrlõdõr. 

Gelibolu yarõmadasõ Marmara Denizi ile Saroz Körfezi arasõnda dar bir 
kõstaktan itibaren güneybatõ yönünde uzamõ  olup, uzunlu u seksenbe  ve 
geni li i en geni  yerinde yirmiyedi  kilometredir. 

Vilayetin yüzölçümü 6546 kilometre karedir. Gelibolu kasabasõ 
Greenwich’e göre 26.40 derece Do u ve 40.34.30 derece Kuzey enlem ve 
boylam daireleri arasõndadõr.  

DA LAR 

Balkan Da larõnõn bir uzantõsõ olan Istranca Da larõ, Tekirda  tarafõndan 
Çanakkale Bo azõ’na do ru sahili takiben arköy do rultusunda Melenda õ 
adõnõ alarak güneye do ru Gelibolu yarõmadasõnda 250-400 metre 
yüksekli inde tepeler olu turarak Ege Denizi yönünde Gökçeada ve 
Bozcaada’ya kadar uzanõr. Melenda õ’ndan ayrõlan di er bir da  sõrasõ 
batõya do ru Koruda  denilen silsileyi olu turur. Koruda ’õn yüksekli i 231 
metredir. Ke an kazasõnda Hayruda õ 450, Ku konak da õ 375, Hõdõr lyas 
Tepesi 362; Enez kazasõnda Çataltepe 455; arköy’de Seryantepe 341, Mu  
Çiftli i Tepesi 385, Eksamil Tepesi 199 metre yüksekli indeki di er da  ve 
tepelerdir. Yarõmada, özellikle Eceabat kazasõnda engebeli olup, genellikle 
da lõktõr. Bu da larõn yüksekli i 80-300 metre arasõnda de i iklik gösterir.  

NEH RLER 

Bulgaristan’da Balkanlarõn eteklerinden ortaya çõkan küçük çay ve 
õrmaklarõn birle mesi ile meydana gelen; Tunca, Arda ve Meriç nehirleri 
Edirne’de birle tikten sonra Meriç adõnõ alõr ve psala kazasõnõn batõ sahilini 
takiben Enez civarõnda Ege Denizi’ne ula õr. Istranca Balkanlarõndan gelen  
Ergene nehri de yine psala kasabasõnõn kuzeybatõ kõsmõnõn yarõsõnõ sular.  
Koruda  ve Melen da larõnõn kuzey eteklerinden çõkan Kavak Çayõ, 

arköy’e ba lõ Çokal ve Yaya aç köyleri arasõndan geçerek Kadõköy 
(Evre e) ve Kavak ovasõnda ilerleyerek Saros Körfezi’ne dökülür. 
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Kuraklõk zamanlarõnda bu çay kurur. Bunlardan ba ka Gelibolu ilinde 
sürekli akan nehir ve õrmak yoktur. Yalnõz ya murlardan meydana gelen su 
akõntõlarõ bazõ zamanlarda adeta bir õrmak kadar önem kazanõr. Bu gibi sular, 
Tayfur ovasõndan do arak Çanakkale Bo azõ’na ula an Ilgar deresi, Keçili 
ve Kum köyünden çõkõp Akba ’ta Çanakkale Bo azõ’na dökülen Yalova 
deresi, Eceabat’õn güneyinde Sarafim Çiftli i’nden çõkan Havuzlar deresi, 
Kilya deresi, So anlõdere, Domuzdere, Kerevizdere, Süleymanreis deresi, 
Kanlõdere, Münipbey Çiftli i ortasõndan geçen Münipbey deresi ve Cumalõ 
dereleri vardõr. Bunlarõn tamamõ Çanakkale Bo azõ’na ula õr. Bu dereler 
Yaz mevsiminde ço u zaman kururlar da bataklõk olu turamazlar. Çünkü 
bunlarõn hemen hepsi dik bir meyille vadiler arasõnda akõp gitmektedir. 
Malkara’dan do an Beylikdere Gala Gölüne akar. 

GÖLLER 

l dahilinde iki tane göl vardõr.  

Enez’in kuzeyinde Gala gölü vardõr. Bu gölün büyüklü ü üç kilometrekare 
olup, etrafõ sazlarla kaplõ ve bataktõr. Kõ  mevsiminde Ke an kazasõnõn 
Akhoca ve Kõlõçköy civarõna kadar bataklõk geni ler. arköy kazasõnda 
Kavak köyünün do usunda Demircili gölü vardõr ki, geni li i bir 
kilometrekaredir. Bunlardan ba ka Gelibolu ilinde göl yoktur. Yalnõz 
Eceabat kazasõnda Büyük Kemikli ile Küçük Kemikli arasõnda Küçük 
Anafarta’nõn güneybatõsõnda Temmuz ayõnda tuzlarõ donmaya ba layan Tuz 
gölü vardõr. Geni li i bir kilometrekaredir. Daha önceleri gölden Tuz 
çõkarõlõrdõ. Bugün geliri noksan oldu undan dolayõ Duyun-u Umumiye 
daresi (Genel Borçlar Yönetimi) tuzlarõn donmasõna engel olmak için, içine 

hayvan sürüleri koymakta ve bu suretle sularõ çamurla karõ tõrarak tuzun 
donmasõna engel olmaktadõr. Saroz Körfezi’nde Kavak Ovasõna suni arklar 
vasõtasõyla deniz suyu akõtõlarak olu turulan suni gölden de önceleri tuz 
üretilmekteydi. 

Duyun-u Umumiye daresi otuz yõldan beri bunu yasaklamõ tõr. Bunlardan 
ba ka Gelibolu vilayetinde göle benzer su birikintileri yoktur. Gerek Gala 
gölü, gerekse Demircili gölü Kõ  aylarõnda sazlõk olu turduklarõ ve 
bataklõklarõn Yaz mevsiminde kurumasõndan dolayõ anofellerin ço almasõna 
neden olmaktadõrlar. Meriç ve Ergene nehirlerinin yataklarõ kumlarla dolu 
olmasõndan dolayõ birkaç gün devam eden ya murlardan hemen her yõl 
meydana gelen kuraklõ õ takiben sularõn çekilmesiyle küçük gölcükler ve 
bataklõklar olu tu undan dolayõ psala kazasõnõn Gala gölü çevresindeki 
köylerde sõtma hastalõ õ daimi surette hüküm sürmektedir. Bundan ba ka 
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Meriç ve Ergene nehirlerinin bu kuraklõ õ, halkõ bazõ yõllarda pek feci 
açlõklara de mahkum etmektedir. Merkez kazada Tayfur ve Burgaz 
köylerinde de bataklõklar mevcut olup, bu iki köy de bu surette sõtmadan 
muzdariptir.  

JEOLOJ K YAPI 

Gelibolu yarõmadasõ eski devirlerde Anadolu’da Çanakkale ve Lapseki’ye 
biti ik iken, dördüncü devirden pleitosen devrinde imdiki Ege Denizi’ni 
kapsayan Ejeyt kõtasõnõn batõ õ zamanõnda Çanakkale Bo azõ’nõn açõlmasõyla 
Anadolu’dan ayrõlmõ tõr. Bo azõn açõlmasõ yanarda larõn tesiri ile olmayõp 
depremler ve arazi çökmesi ile olu mu tur. Çanakkale Bo azõ 68 kilometre 
uzunlu unda ve 1800-7000 metre geni li indedir. Ortalama derinli i 50 
metredir. Marmara Denizi’nden Ege Denizi’ne do ru saatte 2 mil kadar bir 
akõntõ vardõr. u halde saniyede 25.000 metreküp kadar su  Ege Denizi’ne 
akmaktadõr.  

Gelibolu vilayeti kõsmen eski olu um arazisi ile yeni ve son dönem 
arazisinden meydana gelmi tir. kinci arazi olu umunda deniz kilsi içeren ve 
tiryaze özelli i gösteren arazi mevcut oldu u gibi tebe ir devri olu umunu 
ça rõ tõrmak üzere vilayetin birçok yerinde kilsler ve alacalõ killere 
bulunmaktadõr.  

Ke an kazasõnda ve Eceabat kazasõnõn Anafartalar civarõnda bu olu umlarõn 
haricindeki arazide linyit madenleri mevcuttur. 

MADENLER 

arköy kazasõnda petrol, simli kur un ve kömür madenleri vardõr. Bunlarõn 
imtiyazõ alõnmõ  ise de henüz i letilememi tir. Petrol zengin de ildir. 
Eceabat kazasõnda Alçõtepe’de ve Küçük Anafarta’da linyit vardõr. Bunlar 
henüz i letilememektedir. Enez kazasõnda, Yenice ve Çavu  köyünde altõn 
madeni bulundu u halk arasõnda söylenmektedir. Fakat henüz bilimsel ve 
resmi surette ara tõrma yapõlamamõ tõr. Ke an kazasõnõn kuzeyinde linyit 
kömürü vardõr. Önceden i letilmekte idiyse de, bir iki seneden beri atõl bir 
haldedir. 

ORMANLAR 

Gelibolu vilayetinde çok fazla orman yoktur. Ekteki cetvelde ormanlarõ 
olu turan a açlarõn cinsleri gösterilmektedir. Ke an kazasõ dahilindeki 
Koruda  ormanlarõndan bir miktar kereste yurtdõ õna ihraç ediliyor. 
Kesimleri düzensizdir. Kereste imal ediliyor, i lenen a açlar akçam  ve 



130 

karaçamdõr. Yõllõk 200 metreküp kereste imal ediliyor. Yine yõlda 115.000 
kantar odun kesiliyor ve ihraç ediliyor. Bunlardan ba ka dü ün tahtasõ, 
sapan, boyunduruk yapõlõyor. Kesimler balta ile, imalat el bõçkõsõ ile yapõlõr. 
Fabrika ve su hõzarõ yoktur.  

Gelibolu yarõmadasõ dahilinde orman kalmamõ  denilebilir. I.Dünya 
Sava õ’nda yarõmadadaki ormanlar hemen hemen tahrip edilmi tir. 
Yarõmadada yeniden orman yeti tirmek pek mümkündür. Fakat iyi ve 
devamlõ bir ekilde inzibat ve memurlardan olu an bir birim tarafõndan 
bilimsel tekniklerin uygulanmasõ lazõmdõr. Bunun yanõsõra yabani 
zeytinlikler de a õlanarak õslah edilebilir. Nakliyat ka nõ ve dört tekerlekli 
öküz arabalarõ ile yapõlõr. 

B TK LER 

Genel olarak Ege sahiline mahsus her çe it a aç yeti ebilirse de bunlarõ 
yeti tirmeye ra bet edilmemektedir. Zeytin a açlarõ yerel ihtiyacõ tamamen 
temin edebilecek hatta dõ arõya dahi ihracat yapõlacak kadar çok olmasõna 
ra men maalesef halk zeytin ve zeytinya õnõ dõ arõdan tedarik etmektedir. 
Vilayetin hemen her tarafõnda bilhassa arköy’de ba lar pek çoktur. Bu 
ba lar, ülkenin ekonomisinde önceleri önemli bir yer tutardõ. Kanõmca 
bunlardan pekmez, rakõ, arap yapõlõrdõ. Son zamanlarda pekmez imali 
unutulmu tur. Meyveli a açlardan elma, armut, erik, ayva, nar, eftali, 
badem, ceviz ve kiraz mevcuttur. ncir, kayõsõ, zerdali ve dut da vardõr. 

TARIM 

Gelibolu vilayeti her ne kadar bir tarõm bölgesi olsa da geli me noktasõnda 
ilk adõmlarõnõ henüz atmaya ba lamõ tõr. Bugün genellikle uygulanan tarõm 
metodu, atadan kalma bir yöntemdir. Bir iki seneden beri yeni yöntemle 
birkaç çiftçinin tarõm yapmaya ba ladõ õ; traktör makineleri gibi yeni alet ve 
metotlarõ kullandõklarõ görülmektedir.  

Tarõm denilince maalesef yalnõz hububat tarõmõ anla õlmakta, en karlõ olan 
di er tarõm ürünlerine önem verilmemekte ve memleketlerini zengin eden 
pamuk, tütün, zeytin, ha ha  ve di er tarõm ürünleri hiç dü ünülmemektedir. 
Yalnõz Eceabat kazasõnda bir miktar pamuk tarõmõ yapõlmakta ise de yeterli 
miktarda olmadõ õndan tarõmõn yeni yöntemlerle õslahõ gerekir. 

Burasõnõn pamu u dünyanõn birinci derecede iyi pamuklarõndandõr. Gelibolu 
vilayeti dahilinde en çok hububat tarõmõyla u ra õlmaktadõr. Alõnan hububat 
sõrasõyla; bu day, arpa, çavdar, yulaf, mõsõr, ku  yemi i, kaplucadõr. Yõllõk 
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üretilen hububat miktarõ yerel ihtiyacõ etti inden ba ka, çok miktarda ihraç 
edilmektedir.  

Vilayet dahilinde genellikle kõ lõk tarõm iyi sonuç vermekte, yazlõk tarõm ise 
sene ve mevsimin ya õ lõ gitmesine ba lõdõr. Kitabõn sonundaki iki (2) 
numaralõ cetvel sava tan önce yapõlan tarõm ile son 1923 (1339) yõlõ tarõm 
ürünleri miktarõnõ kar õla tõrmak için konulmu tur. Cetvellerin incelenmesi 
ve kar õla tõrõlmasõndan anla õlaca õ gibi, son sene zarfõnda bu day ile 
kapluca ancak dörtte bir, arpa ise yarõsõ kadar üretildi i gibi di er hububat 
çe itleri dahi hemen hemen aynõ oranda az ekilmi tir. Bu noksanõn sebebi 
ba lõca Rumlarõn Yunan ordusuyla firarlarõ sõrasõnda Türklere ait hayvan ve 
tarõm araçlarõnõ gasp ve ya ma ederek götürmeleridir. Bu sebepten dolayõ 
vilayette hayvan pek azalmõ tõr. Bu noksanõ makinelerle telafi etmekten 
ba ka çare olmadõ õnõ uzmanlar ifade ediyorlar. Yalnõz makine ithali de 
amacõn yerine getirilmesini sa layamaz. Aynõ zamanda tarõm yöntemlerinin 
õslahõ lazõmdõr. 

Gelibolu vilayetinde bakliyata mensup bitkiler sõrasõyla; bakla, nohut, 
fasulye, mercimek, burçak ve psala kazasõna has olmak üzere bir miktar fi  
üretilmektedir.  Bunlardan yalnõz bir miktar bakla dõ arõya ihraç olunuyor. 
Kitabõn sonundaki üç (3) numaralõ cetvel 1923 yõlõnda üretilen bakliyatõn 
miktarõnõ içermektedir.  

SANAY  VE YA LI TOHUM B TK LER  

Gelibolu yarõmadasõnda sanayi ve ya lõ tohum bitkileri sõrasõyla; pamuk, 
keten, kenevir, susam, anason, zeytin ve tütündür. Bunlardan bir miktarõ 
ihraç ediliyor.  

Susam tarõmõ son zamanlarda artmõ tõr. Sebebi ise, özellikle deniz kenarõ 
dõ õnda ya ayan halk tarafõndan ya õnõn yenilmesidir.  

Anason tarõmõ son yõllarda ihmal edilmektedir.  

Zeytine gelince; pek yararlõ olan bu a aç, yabani halde vilayetin sahil 
kõsõmlarõnda pek çoktur. Bunlar orman halinde olmayõp tek tek a aç halinde 
bulundu undan a õlanmasõ ve õslahõ daha kolaydõr. A õlõ olarak arköy 
kazasõnda 20.000 ve Eceabat kazasõnda 60.000 adet kadar zeytin a acõ 
vardõr. arköy kazasõnda zeytinlikler daha düzenli ve ürün miktarõ daha fazla 
oldu u gibi kõsmen de ya õ çõkarõlmaktadõr.  

Tütüncülük ve kozacõlõk da memleketin tarõm ve ekonomisinde önemli bir 
yer tutar. 
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HAYVANCILIK 

Vilayet dahilindeki atlar cüssesizdir. Batõ cinsleri yoktur.  

Sõ õr Anadolu’dakilere oranla daha cüsselidir. Koyun ve Keçi vardõr. Vilayet 
dahilinde çok miktarda beyaz peynir ka kaval (?) üretilir. Son zamanlarda 
Avrupa mayalarõ üretilmekte ve çok miktarda peynir ve bir miktar da 
yumurta ihraç edilmektedir.  

Vilayet dahilinde mevcut hayvanlar at, sõ õr ve koyunlarõn miktarõ kitabõn 
sonundaki dört (4) numaralõ cetvelde gösterilmi tir.  

VAH  HAYVANLAR 

Vilayet dahilinde kurt, domuz, tilki, çakal ve sansar bulunur. Son 
zamanlarda domuzun miktarõ ço almõ tõr. Avcõlõk yaygõn de ildir. Birkaç 
meraklõ genç bazen keklik, bõldõrcõn ve tav an avõna çõkarlarsa da söz 
konusu edilecek derecede de ildir.  

V LAYET N DAR  TAKS M  

Gelibolu vilayetinin Gelibolu, Eceabat, arköy, Ke an, psala ve Enez 
adlarõnda altõ kazasõ vardõr. arköy kazasõnda Kadõköy nahiyesi olup; 
kazanõn toplam köyü 23’tür. Ke an kazasõnda Pa ayi it, Mecidiye ve 
Yerlisu nahiyeleri vardõr. Ke an kazasõnõn toplam köyü 46 adettir. psala 
kazasõnõn briktepe isminde bir nahiyesi olup, köylerinin adeti 27’dir. Enez 
kazasõnda 21 köy vardõr. u halde halihazõr te kilatõna nazaran Gelibolu 
vilayetinde 6 kaza, 5 nahiye ve 146 köy vardõr. 

Gelibolu kasabasõnõn eskiden 70 kadar mahallesi varmõ . u anda bunlar 
A a õ Mahalle, Yukarõ Mahalle, Musevi Mahallesi ve Ermeni Mahallesi 
ismiyle dört büyük mahalle halinde birle tirilmi tir. Her mahallede resmen 
hükümet tarafõnda tanõnmõ  bir muhtar bulunur. Köyler de birer muhtarlõktõr.  

Gelibolu vilayetindeki köyler toplu haldedir. Örne in; Trabzon vilayetinde 
oldu u gibi ayrõ ayrõ haneli köyler yoktur. Bu sayõlan köylerin bir kõsmõ pe  
pe e gelen sava lar ve düzenlemelerden dolayõ meskun de ildir. Köylerin 
bir kõsmõ 450-1000 nüfuslu büyük köylerdir.  
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K NC  KISIM 

 

KL M 

Gelibolu vilayeti õlõman iklime sahiptir. Vilayetin tabi oldu u hava ko ullarõ, 
stanbul’un hava ko ullarõnõn aynõ gibidir. I.Dünya Sava õ sõrasõnda hava 

gözlem merkezleri harap oldu undan düzenli ve yeterli derecede hava 
gözlemi yapõlamamõ tõr.  

MEVS M 

Aralõk ayõnda ba layan Kõ  mevsimi Mart ayõ sonuna kadar devam eder. Bu 
mevsimde Gelibolu yarõmadasõnda genellikle ya mur ve kar ya ar. Kar 
ya õ õnõn yüksekli i iki üç santimetre kadardõr. Nadiren yirmi otuz 
santimetreye ula õp, yerde birkaç gün kaldõ õ da görülmü tür. lkbahar 
mevsimi Nisan ayõyla ba layõp Haziran ayõnõn onbe ine kadar devam eder.  

Bu mevsim genellikle ya murludur. Bazen nem oranõnõn fazla olmasõ 
nedeniyle her tarafõ sis kaplar. Gö üs hastalõklarõ bu mevsimde ço alõr. 
Bununla beraber romatizma da artar.  

Yaz mevsimi Haziran ayõnõn onbe inden A ustos ayõnõn sonuna kadar 
devam eder. Yazõn rüzgar esmedi i zamanlarda otuz-otuzbe  dereceye 
ula an sõcaklar görülür. Fakat Gelibolu’da hemen hiç eksik olmayan meltem 
rüzgarlarõ sõca õn etkisini azaltõr.  

Sonbahar mevsimi Eylül ayõndan Kasõm ayõnõn sonuna kadar devam eder ve 
Gelibolu vilayetinin en güzel mevsimi Sonbahar’dõr. 

SICAKLIK DE ERLER  

I.Dünya Sava õ sõrasõnda Hava Gözlem stasyonu harap oldu undan düzenli 
ve yeterli derecede hava de i imleri ölçülememi tir. Yalnõz en yüksek 
sõcaklõk gölgede nadiren 35 dereceye ula makta, yine en dü ük sõcaklõk da –
5 dereceye kadar iner. 

RÜZGARLAR 

Gelibolu daima rüzgarlõdõr. Kuzey ve do u rüzgarlarõ adeta her insanõ 
asabile tirecek derecede sürekli esmekte ve bu iki rüzgar kesilir kesilmez 
lodos ba lamaktadõr. Bundan dolayõ Gelibolu vilayetinin sahillerinde rüzgar 
hiç eksik de ildir. Gelibolu’da sõcaklõk aynõ enlem derecesi üzerinde 
bulunan ehirlere oranla daha so uktur. Bu da kuzeyden gelen Rusya’nõn 
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buzlu ovalarõndan geçen rüzgarlarõn hemen hiç büyük bir engele 
u ramaksõzõn esmesinden ileri gelir. Yaz mevsimi genellikle kuzey ve do u 
rüzgarlarõnõn de i ken tesirinden dolayõ o kadar sõcak olmaz. Fakat 
mütemadiyen ba layan ve Ege Denizi’nden gelen lodos nem miktarõnõ 
arttõrarak havayõ can sõkõcõ bir hale getirir. Rüzgarlarõn bu de i kenli i 
sõcaklõk farkõnõ arttõrõr. Bazen bu sõcaklõk farklarõ yirmi dereceye kadar 
ula õr. Fakat bu sõcaklõk de i imleri de her yõl aynõ de ildir.  

Yine Kõ  mevsiminde esen Karayel nem oranõnõ azaltarak kuru so uklarõn 
meydana gelmesine sebep olur.  

Gelibolu yarõmadasõnda takriben rüzgarlar u yönde ve oranda eserler: 

Altõ ay kuzey ve kuzeydo u rüzgarlarõ (Yõldõz ve poyraz rüzgarlarõ), 

Üç ay güney ve güneybatõ rüzgarlarõ (Kõble ve lodos rüzgarlarõ), 

Üç ay rüzgarsõzdõr. 

Bazen iddetli kar tipileri de görülür. Balkan Sava larõ sõrasõnda ubat 
ayõnda (1913) meydana gelen büyük kar tipisinde birkaç asker donmu tur. 
lkbahar mevsiminde yine rüzgarõn esmesinden dolayõ nispi nem hava 

tarafõndan yutuldu undan dolayõ sis pek görülmez. 

KURAKLIK VE NEML L K ORANLARI 

Vilayetin dörtte üçü denizlerle çevrili oldu undan hava daima nemlidir. 
Ancak esen rüzgarlar bu nemi kõsmen azaltõr. Rüzgar esmedi i zaman ki, 
pek nadirdir, nem pek ziyade azalõr. Kalp ve solunum hastalarõ pek ziyade 
sõkõntõlõ zaman geçirirler. 

MADEN SUYU 

arköy kazasõnda arköy kasabasõ ile Eriklice köyü arasõnda bir maden suyu 
vardõr. Bu suda kibritidsod tuzlulu u fazla miktarda oldu undan iki bardak 
kadar içince müshil gibi etki yapar. Bundan ba ka vilayet dahilinde maden 
suyu olmadõ õ gibi kaplõca da yoktur. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

 

GENEL NÜFUS 

I.Dünya Sava õ’ndan önce genel nüfus 140.000’e ula mõ tõ. I.Dünya 
Sava õ’ndan beri meydana gelen do um ve ölümlerden dolayõ bugün nüfus 
miktarõ 39.916’dõr.  

Ekli be  (5) numaralõ cetvelin incelenmesinden anla õlaca õ üzere genel 
nüfusun % 97.4’ü slam, % 2.5’i Musevi ve % 0.2’si Ermeni’dir. slamlarõn 
% 93’ü Türk ve geri kalanõ ise Pomak’tõr. Bununla beraber psala kazasõnda 
ikamet eden Pomaklarõn da hepsi Türkçe konu urlar. Pomaklar 1877-1878 
(1293) Osmanlõ-Rus Sava õ’ndan sonra Bulgaristan’dan göç etmi lerdir. 
Türkler vilayetin yerli sakinidirler.  

Gelibolu vilayetinde % 0.5 oranõnda Çerkes ve Arnavut mevcut olup, bunlar 
tamamen Türklerle kayna mõ lardõr. 

A RETLER 

Vilayette göçebelikle ya ayan ahali yoktur. Yalnõz takriben bin kadar 
Çingene vardõr ki, bunlar Yaz mevsiminde çerkelerde(su kenarlarõnda) Kõ  
mevsiminde de köylerde vakit geçirirler. Çingeneler sepetçilik, õzgara, ma a, 
kalbur vesaire taparak satmakla u ra õrlar.  

Bazõ zamanlarda yerli halk tarafõndan “karakaçan” denilen Ulah göçebeleri 
gelirler. Bunlar Kõ  mevsiminde koyunlarõnõ meralarda otlatarak, Yaz 
mevsiminde Bulgaristan’a dönerler. 

D L 

Kullanõlan dil Türkçe’dir. ive ufak tefek farklarla stanbul lehçesinin 
aynõsõdõr. Pomak evlerinde Bulgarca görü ürler. Bununla beraber kendilerini 
Türklerden ayrõ saymadõklarõndan Türk dili yava  yava  aralarõnda 
yayõlmaktadõr. 

Museviler, hanelerinde spanyolca konu urlarsa da, genellikle Türkçe’ye 
hakimdirler. 

Ermeniler, evlerinde de Türkçe konu urlar ve kadõnlarõ Ermeni dilini 
bilmezler. Erkekleri de Ermenice’yi okullarda ö renmi lerdir. Museviler de 
son zamanlarda Türkle mek için büyük bir meyil görülmektedir. 
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Çocuklarõnõn adõna Türk adlarõ koymaya ba lamalarõ da bunun bir delilini 
te kil eder. 

G Y M-KU AM EKL  

Tekdüze ve milli bir kõyafet yoktur. Merkezde ve hemen bütün büyük 
kasabalarda zenginler okur ve yazardõr. stanbul kõyafetini ihmalkar bir 
ekilde takip ederler. Bir kõsmõ yakalõk ve kravat takmaz.  

Musevi ve Ermeniler de tamamen bu kõyafeti giyerler. Musevi kadõnlarõ, 
zengin ve gençlerde daha ziyade olmak üzere, genelde Avrupa kadõnlarõ gibi 
giyinirler. Yalnõz apkalarõ yoktur. Ba larõ açõktõr. Türk kadõnlarõ, zengin ve 
gençlerde daha ziyade olmak üzere, stanbul kadõnlarõnõn elbise giyi  
tarzõndadõr ve genellikle kadõnlar siyah çar af ve peçe giyerler. Süslenmeyi 
severler. Elmas, inci ve be ibiryerde takõnõrlar.  

Sahilde gemicilerin önceleri kendilerine özgü camedan ve alvardan 
olu mak üzere seyirlik (gezmelik) kõyafetleri vardõ. Bu kõyafet yava  yava  
ortadan kalkmõ tõr.  

Çiftçiler fes, alvar ve mintan, ayaklarõna yün çorap ve yarõm ayakkabõ 
kundura giyerler. Merkezde yeni bir Avrupa tarzõ i çi kõyafeti, yani önü ve 
ardõ kapalõ ceket ve pantolon, ortaya çõkmaktadõr. Yava  yava  kasaba 
sakinlerinin giyim tarzõ da servet derecelerine göre uluslararasõ Avrupa 
kõyafetine do ru bir de i imi gösteriyor. Genelde gerek ehir ve gerekse 
köylerde erkekler fes giyerler. Son zamanlarda bazõ gençler siyah kuzu 
derisinden kalpak kullanmaya ba lamõ lardõr. Hocalarõn kõyafeti Türkiye’nin 
her tarafõnda kullanõlan kõyafettir. Köylerde erkekler potur, ku ak ve salta 
giyerler. Ayaklarõnda Yaz ve Kõ  mevsiminde yünlü çorap bulunur. 
Çamurlu havalarda çarõk ve iyi havalarda yemeni giyerler. Ba larõnda 
püskülsüz fes veya keçe külah bulunur.  

Ke an ve psala tarafõnda gençler apkalarõna(serpu larõna)  birer bez 
ba larlar. htiyarlar hacõ sarõ õ denilen abani sarõk sararlar. Kadõnlar ferace 
giyerler. Son zamanlarda bir kõsmõ çar af giymeye ba lamõ tõr. Peçe 
kullanmazlar. Ev kõyafetleri, fistan ve entaridir. Ayaklarõna uzun ve geni  
don giyerler. Köylü çocuklarõn ayaklarõ ekseriya çõplak ve kõyafetleri 
peri andõr.  

Eceabat kazasõ tamamen köylü kadõnlarõn dokuduklarõ kuma lardan elbise 
giyerler Pamuk tarõmõ bu kazada yaygõn oldu undan her evden bir tezgah ve 
bu kaza köylüleri elbise namõna dõ arõya hemen on para vermezler. Kadõnlar 
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siyah uzun bir ferace ve ba larõna beyaz yemeni örterler. Erkekler alvar, 
kõrmõzõ ku ak ve mintan giyerler. 

GÜNLÜK YA AM KO ULLARI 

Merkezde genellikle bu day ekme i yerler. Di er kasabalarda kõsmen mõsõr, 
arpa ve ihtiyaç zamanlarõnda kapluca da yenir. Birkaç yõldan bu yana tarõm, 
sanayi ve ticaretin azalmasõ geçim ko ullarõnõ da zorla tõrmõ tõr.  

Eceabat kazasõnda genelikle, di er kazalarda ise kõsmen,  “ irlan ya õ” 
( õlgõn ya õ) denilen susam ya õ yerler. Sahillerde taze salamura yapõlmõ  
sardalye ve daha di er çe itli di er balõklar yenilir. Fasulye, bulgur pilavõ ve 
tarhana fakirlerin ba lõca gõdasõnõ olu turur. Zeytinya õ ve peynir de gõda 
türündendir.  

Köylü yeti tirdi i koyun ve keçisini ve hayvanlarõn süt, yo urt, peynir ve 
ya  gibi ürünlerini kasabalõya satar. Kasaba tüccarõ da bunlarõ genelde 
stanbul’a gönderir. 

 KOLLARI 

Sahil kesiminde oturan halkõn bir kõsmõ kayõkçõlõk, gemicilik ve balõkçõlõkla 
u ra õr. Bir kõsmõ da ticaret, tarõm ve sanayi ile me guldür.  

Gemiciler mesleklerinde pek cesur ve muktedir iseler de, son zamanlarda 
vapurlarõn pek ziyade ço almasõ bunlarõn kazancõnõ azaltmõ tõr. Önceleri 
Gelibolu gemicileri ticaret amacõyla Malta, Trablusgarp ve hatta 
Cebelitarõk’a kadar giderlermi , yirmi otuz yõldan beri bu seferleri ancak 
zmir ve stanbul’a kadar uzatmaktadõrlar. Son zamanlarda bazõ kayõklara 

motor koyarak i letmeye ba lamõ lardõr.  

Balõkçõlõk sahil halkõnõn oldukça önemli bir me galesini olu turur. 
Dalyanlarla, alamana denilen õ rõplarla çok miktarda balõk yakalanõr. Aynõ 
zamanda bõrakma a larla sardalye, barbunya ve farklõ cinste balõklar tutarlar.  

Gelibolu’nun bilhassa sardalyesi ünlüdür. I.Dünya Sava õ’ndan önce yõllõk 
162.724 altõn kuru luk 97.968 kõyye balõk ticareti yapõlõyordu. u anda 
7.398 kõyye ve 235.802 evrak-õ nakdiye kuru a dü mü tür.  

Mart ayõndan Temmuz ayõ sonuna kadar sardalye, kolyoz çakõsõna balõklar 
gelir. Eylül ayõ ba õndan itibaren ubat ayõna kadar palamut, torik, lüfer ve 
kefal avlanõr. Sardalye, kolyoz çakõsõna balõklar tuzlanõp ihraç edilir. Kezalik 
torikten lakerda yapõlarak satõ a sunulur. Önceleri kutu sardalyesi üretilirdi.  
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Deri i lemecili i de (debba lõk) önemli bir i  koludur. Alõ õldõ õ gibi deriler 
ilkel yöntemlerle tabaklanõr ve pek az miktarda ihraç da yapõlõr.  

Bunlardan ba ka yerel ihtiyacõ temin eden marangozluk, kunduracõlõk, 
fõrõncõ, ate çi, dülger, saraç, demirci, tenekeci, hamamcõ, kahveci, hancõ, 
otelci, berber, yo urtçu, helvacõ, kiremitçi, yelkenci, kalafat ve gemi 
in aatçõsõ vardõr. 

Tarõm gerek kõyõ gerekse iç bölgelerde ya ayan halkõn ba lõca me galesidir. 
Ayrõca ticaretle de me gul olurlar. Ticaretle özellikle Museviler daha fazla 
u ra õrlar. Son zamanlarda özellikle doktor, eczacõ, di çi ve avukatlar da 
kasabalarda sanat icra etmektedirler.  

Kasabalarda kadõnlarõn u ra õlarõ daha ziyade evlere yöneliktir. Fakir 
kadõnlar tarõmla, çapacõlõkla geçimlerini temin ederler. Köylüler genellikle 
çiftçilik ve çobanlõkla u ra õrlar. Köy kadõnlarõ dokumacõlõkla me gul 
olurlar. Özellikle Eceabat kazasõnõn köylü kadõnlarõ tamamen pamuk ipli i 
dokurlar. Ve denilebilir ki, bu kaza halkõ elbise için dõ arõya on para 
vermezler. Bu dokumalar kaba olmakla beraber gayet sa lamdõr. 

AHLAK 

I.Dünya Sava õ’na kadar vilayet dahilinde fuhu  yok derecesinde idi. 
Zührevi hastalõklara hemen hiç tesadüf edilmezdi. I.Dünya Sava õ’ndan beri 
fuhu un miktarõ artmõ  ve bu sebeple zührevi hastalõklara de sõk tesadüf 
edilmeye ba lanmõ tõr. Sebebi ise özellikle fakirliktir. Evlilik ya õ belli 
de ildir. Evliler gerek kõz gerek erkek pek küçük ya ta evlendirilirler. imdi 
o kadar erken evlilik yapmõyorlar. Birden fazla kadõnla evlilik yok gibidir.  

I.Dünya Sava õ’ndan önce misafirperverlik gerek köylünün gerek 
kasabalõnõn pek kutsal bir zevki idi. I.Dünya Sava õ’ndan beri bu güzel adet 
kaybolmaya ba lamõ tõr. Bo anma önceleri pek nadir idi. I.Dünya 
Sava õ’ndan beri bu da ço almõ tõr.  

Sosyal ahlak nüve halindedir. Yardõmla ma pek azdõr. Bu da katõlõmcõ de il, 
ki iseldir. Olumsuz bir rekabet bütün vilayet halkõnda geçerlidir. Ve halk 
birbirlerinin gözünden(göz deymesinden) pek sakõnõr. 

E T M-Ö RET M 

Maalesef e itim-ö retim pek geridir. Önceleri Gelibolu’da bir Mekteb-i 
dadi vardõ. Mütarekeden sonra (30 Ekim 1918) bu okul açõlmamõ tõr. 

Vaktiyle merkez kasabada Türkler için üç resmi ilkokul (iptidai mektep) var 
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iken, bugün bunlarõn sayõsõ bire inmi tir. Zorunlu e itim ne kasabalarda ve 
ne de köylerde imdiye kadar uygulanamamõ tõr.  

Okullarõn sayõca ihtiyaçtan noksan bulundu u gibi mevcutlarõ da üzerlerine 
dü en görevi yerine getirmekten pek uzaktõr. Bu da mevcut ö retmenlerin 
görevlerine ba lõlõk göstermemelerinden ve bunlarõn hakkõyla tefti  
edilememesinden ileri gelmektedir. Genelde köylü okuyup yazmaya 
isteklidir. Ancak bunlarõn isteklerini arttõracak muktedir ve aktif 
ö retmenlerin yoklu u büyük bir engel te kil etmektedir. Bu konuda 
gösterilecek olan okullarõn sayõsõ e itim-ö retimin ne kadar geri kaldõ õnõ 
açõk bir ekilde gösterir.  

Özetle denilebilir ki, halkta e itime ra bet vardõr. Ancak bir taraftan 
ö retmenlerin ço unun ehliyetsizli i, di er taraftan halkõn fakirli i e itim-
ö retimin geri kalmasõnõn ba lõca temel iki sebebini olu turur. Her yõl bir iki 
defa programlara uymak için kitap almak zorunda kalan anne-baba  fakirli i 
sebebiyle buna olanak bulamadõ õ gibi genellikle dul kadõn çocuklarõ 
dõ arõda da çalõ arak geçimlerini temin etmek zorunda kaldõklarõndan okula 
devam edemiyorlar. 

GELENEK VE GÖRENEKLER 

Yüzyõllardan beri mevcut gelenek ve görenekler son zamanlarda 
kaybolmaya ba lamõ tõr. Eskiden Yazõcõzade Türbesi, Mevlevihane ve di er 
büyük tarikatlar ve dergahlar mübarek sayõlan günlerde genelde halkõn 
ziyaret yerini olu tururlardõ. Zamanla yardõmla ama için zenginler 
tarafõndan tesis edilen ve muhtaçlarõn ihtiyaçlarõnõ kar õlamak için 
olu turulan(avarõz akçesi)  kurumlar da bugün tamamen ortadan kalmõ tõr.  

Sporda çe itlerinde de gelenekler ortadan kalmõ  gibidir. Eskiden özellikle 
Yaz mevsiminde hemen birçok günler pehlivan güre leri, at yarõ larõ gibi 
sporlar yapõlõrmõ . Bugün bunlar tamamen kalkmõ  ve yerine yenileri 
almõ tõr. 

Genel olarak ehirlerde ve köylerde kadõnlarõn gelenek ve göreneklere daha 
fazla ba lõ olduklarõ görülmektedir. Evlili i yaygõnla tõrmak için hükümetin 
yürürlü e koydu u (Men-i Masarif Kanunu-Dü ünün A õr Masraflarõnõ 
Engelleme Kanunu) kadõnlarõn gelenekçili i kar õsõnda sonuçsuzlu a 
mahkum kalmaktadõr. Dü ünler u anda pek masraflõ ve külfetlidir. 
Dü ünler bir hafta devam eder. Kadõnlara ve erkeklere ayrõ ayrõ ziyafet 
verilir. Kõna geceleri gelin alaylarõ düzenlenir. Oldukça kõymetli ni an 
takõlõr. Per embe günü erkek tarafõ büyük bir kalabalõk olu tururlar. 
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Arabalarda kadõnlar oldu u halde gelin evine gidip gelini alõrlar. Daha sonra 
güveyinin evinde koltuk töreni düzenlenir. Bu esnada birçok para serpilir. 
Güvey ak am namazõnõ camide kõlar ve ilahilerle evine götürülür.  

Zifaf genellikle Cuma gecesi icra edilir. Kõz tarafõndan evde bir yenge 
bulunur. Güvey kapõdan içeri girerken sõrtõna bir iki kuvvetli yumruk 
vurulur. 

SÜNNET DÜ ÜNÜ 

Genellikle çocuklar sekiz ile on ya õndayken icra edilir. Sünneti sünnetçiler 
yaparlar ve kestikten sonra a aç tozu denilen bir tozu yaranõn üstüne ekerler. 
Sünnet dü ünün de masraflarõ genellikle a õrdõr.  

Çocuk o gün elmaslarla süslü oldu u halde at üstünde velisinin dostlarõ 
tarafõndan çar õ Pazar gezdirilir. Evinin önüne geldi i zaman velisi kendisine 
bir hane veya bir tarla veya buna emsal bir ey ba õ lar. Bununla beraber bu 
ba õ lamanõn zamanõmõzda yasal bir kõymeti yoktur. Daha sonra sünnetçi 
çocu u sünnet eder.  

Köylerde tepsiyi dola tõrõp hõsõm, akraba ve oradaki topluluktan çevre, 
gömlek ve para toplar. 

OKULA BA LAMAK 

Çocu u güzelce giydirirler. Okul çocuklarõ gelir. Bir kõzõn ba õna bir ilte ve 
iltenin üzerine okuyaca õ elif-ba konur. Hoca hanõmlar önde oldu u halde 

ilahilerle okula götürürler.  

Çocuk derse ba lar. Di er çocuklara eker ve simit da õtõlõr veyahut lokum 
ve a ure yedirilir. 

Z YARET VE TOPLANMA YERLER  

Kadõnlar yõlõn belirli zamanlarõnda farklõ yerlerde toplanõrlar. Merkezde 
lkbahar mevsiminde Namazgah denilen deniz kenarõnda bir yere giderler. 

Mayõs ayõnda Hasan-Hüseyin denilen, kasabanõn do usunda denizi gören bir 
yerde ak amlarõ toplanõrlar. Sonbahar mevsiminde özellikle üzüm zamanõ 
her Cuma günü arabalarla kasabanõn kuzeybatõsõndaki Havuzlar denilen 
yerde bir araya gelirler. Bu yer kadõnlarõn ba lõca e lence yerini olu turur. 
Birkaç Cuma dört-be  yüz araba Havuzlar denilen yerde veya civarõndaki 
ba larda toplanõr. Geri dönü  karanlõktan bir iki saat sonra olur. Arabalar bir 
yönde hareket ederken genç erkekler arabalarõn etrafõnda yay veya atlõ 
olarak onlara e lik ederler. Mahyalar yakõlõr, arkõlar söylenir. 
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Erkeklerin toplanma yeri kahvehanelerdir. Bu kahvehaneler genellikle 
yõkõlmaya yüz tutmu  ah ap kulübelerdir. Halk buralarda iskambil veya 
tavla oynamak veyahut konu makla zaman geçirirler. Gelibolu’da birçok 
defa kulüp açõlmasõna te ebbüs edilmi  ve hepsi de ba arõsõzlõ a u ramõ tõr. 

KÖY DÜ ÜNLER  

Köylüler de ehirliler gibi icra ederler. Bir köyden di er köye kõz aldõklarõ 
zaman gelini ata bindirirler. Geceleri erkekler me alelerle bütün evleri 
gezerler. Mevsimine göre evlerde ceviz, badem, armut kurusu gibi yemi  
toplarlar, oynarlar.  

Oyun sõrasõnda dü ün sahibinden ne isterlerse dü ün sahibi bunu bulmaya 
mecburdur. 

KIZ KAÇIRMA 

Anadolu’da oldu u gibi Gelibolu vilayetinde kõzõn arzusuna ra men kõz 
kaçõrmak yok gibidir. Kõz delikanlõyõ istedi i halde anne-babasõnõn iznine 
ra men kaçabilir. Bununla beraber bu nicelik ayõplanõr. Bu çe it kõz 
kaçõrmalar genellikle dü ün masrafõnõ tedarikten aciz kalan delikanlõlar 
tarafõndan icra edilir.  

Museviler ve Ermeniler evlilik sõrasõnda kõz tarafõ drahoma denilen bir ücreti 
erkek tarafõna verirler.  Bu milletlerde evlilik gençlerin birbirlerini görüp 
be enmeleriyle meydana gelir. Bununla beraber bunlarda da anne-babanõn 
rolü önemlidir. Musevilerde kõzla delikanlõ arasõnda sevi me kabilinden bir 
halin oldu unu hisseden kõzõn anne-babasõ delikanlõnõn babasõna kõzõnõ 
vermek niyetinde oldu unu bildirir.  

Ermenilerde ise delikanlõnõn babasõ taliptir. Bunlarõ dü ün törenleri kilise ve 
havrada gelin ve güveyin huzurunda icra edilir. Her iki millette de do um 
Türk ebeleri aracõlõ õyla yapõlõr. Ermenilerde dinsel tutuculuk o kadar 
iddetli de ildir. Kiliseye pek devam etmezler. Museviler sürekli ve düzenli 

olarak havraya giderler. 

BATIL NANÇLAR 

Ölülere ve mezarlõklara zahiren saygõ gösterilmektedir. u anda mezarlarõn 
etrafõ duvarsõzdõr ve mezarlõklar genellikle halkõn güzergahõnõ te kil eder. 
Hatta bazen e ek ve keçi gibi hayvanlarõ buralarda otlattõklarõ görülür. Bu da 
gösterir ki, eski slam kurumlarõ inanç zayõflõ õndan dolayõ ihmal ve 
lakaytlõk yüzünden yõkõlmaya yüz tutmu tur. Buna kar õlõk daha eski 
zamanlarõn ölü dininden kalmõ  eserler henüz yarõ yarõya varlõklarõnõ 
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sürdürmektedirler.  Bazen ölüleri hortlak, kara gonculuz veya Çar amba 
karõsõ eklinde hayal eden, bunlarõn özellikle geceleri dola tõ õnõ farz eden 
bir inanõ  vardõr. Böyle bir serseri ahsiyet ortaya çõkarõp ya ayanlara zarar 
vermekle ölmü  ruhlarõn varlõ õ dü üncesi eski Yunan ve Romalõlarda vardõ. 
Bu inanõ õn Türklere Hõristiyanlardan geçmi  olmasõ olasõdõr. Bundan ba ka 
me hurlardan sayõlan bazõ ölülere her gece mum yakmak, hastalara ifa 
verdi ini farz edip türbe parmaklõklarõna bez ba lamak gibi inanõ lar da 
vardõr. 

Gelibolu halkõ memleketin ilk fatihlerine hemen genellikle veli sõfatõnõ 
yakõ tõrõrlar. O kadar ki,  Gelibolu’nun her tarafõnõn evliya ile dolu oldu u 
kabul edilir. Bundan dolayõ yukarõda ifade edildi i gibi bugün velilerin bile 
mezarlarõ bile harabeye dönü meye ba lamõ tõr. Ölüleri yaramaz çocuklarõ 
uslandõrmak için Fenerli Sinan denilen ve kõrk üzüm koyup her gün bir 
tanesini yemekle uslandõ õ kabul edilen velini bile mezarõ harabedir.  

Animizm inancõnõn kalõntõsõ olarak bazõ ta lara kutsallõk izafe edildi i de 
görülür. Merkezde bir ta  vardõr ki, buna bir dervi  bastõ õ için ayak eklini 
aldõ õ rivayet ediliyor. Animizmin slami bir ekil aldõ õnõ gösteren bu çe it 
efsaneler eski zaman dinlerinin artõk bu halkta gölge fikirler halinde 
kaldõ õnõ, itikatlarõn tamamen kaybolaca õnõ gösterir. Bir muradõn olmasõ 
için ermi lere mum veya kurban adamak gibi gelenekler mevcuttur.  

slamiyet’in yasakladõ õ bu gibi inanõ larõn ya slamiyet’ten önceki dinlere 
inanan atalardan veyahut kom u halklardan geçti i üphesizdir. Uzun süre 
kaybolanlarõn gelmesi için Alaaddin Kalfa denilen zatõn mezarõna sabah 
namazõnda önce birer birer okunmu  bin bir bu day tanesi serpilir. Bu 
bu daylarõ ku lar yerler. 

BÜYÜCÜLÜK, TEK NS ZL K, C N, PER  

lk dönemler animizm ve feti izmin artõklarõ olarak Gelibolu halkõnda ve 
özellikle kadõnlar arasõnda büyücülü ün özel bir yeri vardõr. Fakat bu da 
dinin etkisi altõna girmi  ve halkõn inanõ õna göre az çok dinsel bir ekil 
almõ tõr. Ancak Gelibolu’da bunun etkisi de Anadolu Türklerinde 
oldu undan daha azdõr.  

Büyücülük ilkel toplumlarda halkõn felsefesi demektir. Gelibolu halkõnda ise 
bu ilkel felsefe din ile karõ mõ tõr. Hayatõn güçlüklerini basit mantõk ile 
halledemeyen ve dinin emirleri ile de bu sorunlarõnõn içinden çõkamayan 
insan, büyücülük gibi araçlara ba vurmak zorunda kalmõ tõr. Örne in; bir 
malõ kaybolup da özel veya resmi incelemeyle tekrar eline geçiremeyen bir 
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zavallõ son bir ümitle bakõcõya ba vurmak zorunda kalõr. Bakõcõlar ancak bu 
zamanda özel bir önem kazanõrlar. Bunun dõ õnda büyücülere iyi gözle 
bakõlmaz.  

En ziyade; 1.Kocasõnõn karõsõnõ sevmesi için, 2.Kocasõnõ ba ka sevdi i 
kadõndan so utmak için, 3.Çocuk yapmak için, 4.Kõskançlõk olmasõ için, 
5.Kadõnõ kocasõndan bo atmak için, 6.Fena huylu bir erkek veya kadõnõn 
huyunu de i tirmek için, 7.Cin çarpmasõndan kurtulmak gibi konularda 
büyü yapõlõr.  Ve bu esnada büyücü sabunu okur. Sabun kuyuda eridikçe 
büyü yapõlan ki i de erimeye devam eder. Ve nihayet ölür, zannedilir. 

C N 

Cin genellikle erkek gibi, peri ise güzel bir kõz gibi hayal edilir. Cin korkutur 
ve çarpar. Per ise en ve oynaktõr. Tekin demek, bir çe it u urlu demektir. 
“Falan adam veya falan yer tekin de ildir” denilir. 

Ate e pislik atmak iyi de ildir. Bu keyfiyette eski ate perestlik kutsal ate  
dininden kalmõ  bir adet olsa gerektir. Uzak yola giden yolcunun arkasõndan 
çabuk gelsin diye su dökülür. Tõrnaklar Çar amba günü kesilirse zenginli i 
ça õrõr. Pazar günleri kesilirse hediye gelir. Ayõn Çar ambasõ ve Salõ günü 
u ursuzdur. 

Çama õr yõkamak ve tahta silmek gibi ev i ler tercihen Pazartesi günü ve 
Per embe günleri yapõlõr. Cuma namazõndan sonra ortalõ õ süpürmek uygun 
de ildir. Güvercin ve leylek öldürmek iyi sayõlmadõ õ gibi ku u ku unun 
ötmesi de kötü habere delalet eder. 

Bununla beraber bu inanõ lar genelle tirilemeyece inden uygulamada etkili 
de ildirler ve bütün bunlar animizmin artõklarõdõrlar. Bu çe it inanõ larõn bir 
kõsmõnõn yabancõ milletlerden geçmi  olmasõ da pek olasõdõr. 

BÜYÜ BOZMAK 

Bir insan aya õnõn altõna katran sürerse büyü tutmaz. E ler arasõnda ayrõlõk 
olursa “Zuyyine linnasi hubbu’ - ehevati” yetmi  kere okunmakla ortadan 
kalkar. Karõ-koca arasõndaki so uklu a kar õ “ya mani” birçok kere okunur. 
Bütün hummalõ hastalõklara humma veya pünte(?) denilir. Bunlarõ 
terletmekle tedavi etmeye çalõ õrlar. Kabakulak bazõ ocaklara okutturulur. 
Birçok hastalõklara da yõlancõk ismi verilir. Ve bunlara yõlancõk ta õ 
yapõ tõrõlõr. Sõtma ba lamak, korkuluk almak gibi adetler de vardõr. 
Korkuluk almak için kur un döktürülür. Yahut ayaklarõndan asõlõr. Nazar 
de mesin diye mavi boncuk veya sarõmsak asarlar. Büyü tutmasõn diye 
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kapõlara tav an kafasõ asarlar. Bel a rõsõna kuyruk kaçmõ  derler. Ve 
parmakla kaldõrõrlar. Genellikle karõn a rõlarõ göbek dü mü  olarak 
isimlendirilir. Ve göbe i kaldõrõlõr. Yeniden bir hane yapõp bitirmek pek 
u urlu de ildir. Ölümü ça rõ tõrõr. Hanenin hiç olmazsa bir tarafõnõn 
boyasõnõ tamamlamadan bõrakõrlar. Bu inanõ õn eski yörüklükten kaldõ õ 
söylenebilir. 

HALKIN TIBBA KAR I TUTUMU 

Halkõn aklõ gözünde oldu u için doktorda görülecek faydanõn pek bariz 
olmasõ gerekir. Bunun için cerrahi gibi kesip atan tõp dallarõna halkõn daha 
çok itimadõ vardõr. Halkõ doktorlara ba vurmaktan alõkoyan sebeplerin biri 
de paradõr. Doktora ve eczaneye verilecek parayõ dü ününce genellikle 
kocakarõ ilacõ denilen yöntemlere ba vururlar.  

Tedavilerin ücretsiz yapõldõ õ sõralar ra betin arttõ õ görülmektedir. Bununla 
beraber humma, tifo, frengi gibi tedavisi uzun süren hastalõklarda doktordan 
uzakla maya bir sebep te kil eder. Halk genellikle hemen pek çabuk iyi 
olmayõ istediklerinden öyle uzun uzadõya ücretsiz bile olsa tedaviye devam 
etmezler. Buna ra men son zamanlarda doktorun kudretli tesirini halkõn 
önemli bir kõsmõ anlamaya ba lamõ tõr.   

TEM ZL E UYMAK 

Kasaba evlerinde temizlik ve düzene uyulur. Belediyelere ilgisiz 
oldu undan mahalle aralarõ çöple doludur. Köylü daha az temizdir. Bütün 
rençper ve köylü evlerinde bir yõllõk yiyecekleri kavun, karpuz, üzüm gibi 
meyveleri evlerinde bulundurduklarõndan bunlarda temizli e olanak yoktur. 

HALK SA LI I 

Gelibolu, Eceabat, arköy ve kõsmen de Ke an ve psala kazalarõ halkõ 
oldukça sa lam bünyelidirler. Ke an’õn ve psala’nõn mezra kõsmõyla bütün 
Enez kazasõ halkõ, hemen daima sõtmanõn tehdidi altõnda ya adõklarõndan 
büyük dalaklõ ve cõlõzdõr. Gelibolu vilayetinde eskiden me hur pehlivanlar 
yeti irmi , halihazõrda bunlar yok gibidir.  

Sosyal co rafya kõsmõnõ tamamlamak üzere din ve insan zekasõnõn büyük 
eserlerinden (güzel sanatlar ve felsefe) ile insan katõlõmõn iki büyük eseri aile 
ve insanlõ õn çalõ masõnõ içeren (tarõmsal sanayi ve ticareti) incelemek 
gerekir. Gelibolu halkõnõn halihazõrdaki dü ünce dünyasõ geçen yüzyõlõn 
tasavvufa dayanan kanaatkarlõ õ ve tevekkül etme felsefesi ile ça da  hayat 
zevki ve zamanõmõzõn mücadeleci sosyalist felsefesinin bir karõ õmõndan 
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ibarettir. Bu karõ õmõ olu turan bu üç çe it felsefe açõk ve bariz de ildir ve 
ortada görülen dü ünceler bir çalkantõ ve karõ õklõktan ibarettir. Geçmi  
zamanlarõn kuru ve yanlõ  mantõ õ ile temiz bir ahlak, di er taraftan geçmi e 
tamamen ba lõ kalõp yeni tecrübeleri inkar eden bir ya am tarzõyla özellikle 
zamanõmõzõn daha az heyecan ta õyan maddi felsefesinin bu durumu halkõ 
tereddütlü ve karamsar kõlmaktadõr. Dü ünen dua ve niyaz eden aynõ 
dü ünce ve aynõ kalp oldu una göre bu dü ünce ve kalbin ortaya koydu u 
eserler de aynõdõr. Zamanõmõzda, eski zamanlarõn inanõ larõ de i ikli e 
u rayarak adeta yalnõz dinsel merasim haline dönü mü  gibidir. Erkeklerin 
bir kõsmõ itikatsõzdõr denilebilir.  Güzel sanatlar adõna söylenecek hiçbir ey 
kalmamõ tõr. Hatta son tahrip devresinde atalarõmõzõn bõraktõ õ güzel eserler 
de(anõtlar) mahvolmu tur. Felsefenin ilkel ve kahve kö elerine has bir hal 
almasõ bir spekülasyondan ibarettir. Bütün vilayette ne genel ne de özel bir 
kütüphane, ne bir toplantõ salonu, ne bir kõraathane, ne okunacak bir kitap, 
ne de bir dergi mevcut de ildir. Genellikle okunan gazete Karagöz 
gazetesidir. 

Zamanõmõzdaki bu dü ünce fakirli i geçmi te görülmedi i gibi üphesiz 
gelecekte de görülmeyecektir. Geçmi teki dü üncelerini yõkõp yenisini 
yapmak için kendisine yol aramakta olan bu halk, üphesiz gelecekte his 
haline çevirece i dü ünceleri arayõp bulacaktõr. Aklõn bu üç büyük eseri 
bugün arz edilen ekilde bulundu u gibi insanlõ õn katõlõmõnõn iki büyük 
eseri olan (aile ve hükümet) aynõ esaslara tabi olma zaruretinde oldu undan, 
bunlar hakkõndaki anlayõ  tarzõ da ekilden ibarettir. Gelibolu’daki eski Türk 
ailesi anne ve babaya boyun e me esasõ üzerine kurulmu tu. Zamanõmõzda 
bu boyun e me hissi özellikle ehirlerde daha ziyade yok olmakta ve efkat 
esasõna dayalõ aileler ise henüz olu mamaktadõr.  

Eski sosyal ba larõ kopararak yerine yenisin koyamayan bu halkta bo anma 
olaylarõ do aldõr ki, eskisine oranla kabul edilemeyecek derecede 
arttõrmõ tõr. Boyun e me esasõna dayalõ terbiye yõkõlmõ  ve yerine bir ba ka 
usulde bir terbiye yerine koyulamamõ tõr. 

Evde çocu un yararõna olmayõp anne ve babanõn öfkesi yatõ tõrmaya ve 
dayak esasõna dayalõ bir terbiye alan çocuk, ayet okula giderse yine hiçbir 
esasa dayalõ olmayan ve çe itli e itmenlerin çe itli zamanlardaki ekseriye 
birbirine uymaz heyecan ve çarpõntõlardan olu an terbiyesini almaktadõr. Bu 
suretle büyüyen çocukta, ne anne babaya saygõ, ne arkada larõna sevgi, ne de  
zayõflara kar õ efkat hisleri mevcuttur. Bugün tesadüfen bir ey ö renen 
çocuk, yarõn tamamen ö rendi inin tam aksine bir fiili görmekte ve gelecek 
için çizece i yolu a õrmaktadõr. nsanlõ õn ikinci eseri olan hükümete kar õ 
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bu halkõn durumu önceleri derin bir saygõdan ibaret iken, hükümet yürütme 
görevi kendisine verildi inden beri görgüsüzlük ve bilgisizlik etkisiyle ne 
yapaca õnõ a õrmõ  gibidir.  

Yüzyõllarca idare edilmeye alõ õp, bu defa idare etmeye davet edilince bu 
tarzda bir dü ünceyi sahiplenmemi  ve henüz buna hazõrlanmamõ  olan halk, 
imdi hükümete kar õ bazen saygõlõ, bazen sitem eden, bazen a õrõ derecede 

cesur, rüzgarõn esintisine göre her türlü etkiye açõk bir surette hareket 
etmektedir.  

Bununla beraber pek canõ yandõ õ Yunan istilasõndan dolayõ hükümete kar õ 
genelde müte ekkir ve gelecekte anla õlmaz üphelerle doludur.  

nsanlõ õn çalõ masõnõn üç eseri olan tarõmsal sanayi ve ticarete gelince; 
vaktiyle Gelibolu halkõ bu üç çalõ ma kolunda günümüz uygarlõ õnõn 
eri ebilece i seviyeye yakla mõ tõr.  

Gelibolu kasabasõ eskiden imdikinin iki, üç katõ büyüklükte imi . Evliya 
Çelebi zamanõnda dokuz yüz dükkan varmõ . Gerçekte ya lõlar, ehirde 
eskiden beri birçok sanayinin mevcut oldu unu ve u anda kasabaya iki 
kilometre uzaklõktaki ovalarõn zamanõnda ehrin mahallelerini 
olu turdu unu söylemektedirler. Buna delil olmak üzere ehre birkaç yüz 
metre mesafedeki Hamzabey Hamamõ’nõn enkazõnõ gördüklerini beyan 
ederler.  

Yine ya lõlar eski bereketin kalmadõ õnõ söyleyerek zamanõmõzõn tarõmsal 
üretiminden memnun de illerdir.  

Vaktiyle yüksek bir seviyeye ula an bu üç eser,  imparatorlu un çökü  
devrinde Gelibolu topraklarõnda gerçekle mi  sava lar nedeniyle çok kötü 
bir duruma gelmi tir. Memleketimizin her tarafõndan oldu u gibi eskiden 
yeniye geçmekte olan bu devrede “kom uya gelen zararõn kendisine demek 
oldu u” henüz anla õlamamõ tõr. Bugün ne slamiyetin emretti i,  ne de 
sosyoloji dünyasõnõn yardõm ça rõsõ dü ünce ve kalplerde samimi bir 
yansõma bulamõyor.  Bununla beraber bazõ aydõn gençlerin bu yüce ça rõlarõ 
anlamaya ba ladõklarõ takdirle görülmektedir.  
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

 

HASTANE VE D SPANSERLER 

Özel dare tarafõndan yirmi yataklõ bir hastane açõlmõ tõr. Gelibolu’da 
belediye tarafõndan daha sonra bir dispanser açõlmõ tõr. Bunlardan ba ka 
Gelibolu vilayetinde ne resmi ne de özel hasta kabul eden bir kurum yoktur. 

ECZANELER 

Bütün vilayette Gelibolu’da ve Ke an’da birer eczane vardõr. Ke an eczanesi 
belediyeye aittir. Bütün kasabalarda belediyeler tarafõndan birer eczane 
açõlmasõna çalõ õlmaktadõr. 

KARANT NA B NASI 

Merkez vilayette bir karantina vardõr. Karantina binasõ sahilde hükümete ait 
güzel bir binadõr. 

OKULLAR VE E T MC LER 

arköy kazasõnda kõz ve erkeklere mahsus olmak üzere üç okul vardõr. 
Eceabat kazasõnda birer dershaneli e itim ekli iptidai usulünde altõ adet köy 
okulu vardõr. Enez kazasõnda her köyde bir köy okulu ve merkez kazada da 
bir iptidai erkek okulu mevcuttur. psala’da merkezde altõ dershaneli bir 
iptidai di er üç köyde yalnõz birer ö retmenleri bulunan üç okul vardõr. 
Ke an kazasõnda sekiz resmi ve her köyde özel birer ö retmenli iptidai 
okullar mevcuttur. 

Merkezde altõ ar dershaneli bir erkek, bir kõz numune okulu vardõr. Bundan 
ba ka bir de resmi anaokulu mevcuttur. Merkeze ba lõ Burhanlõ köyünde bir 
ö retmenli resmi bir okul vardõr. Gelibolu’da bunlardan ba ka birer 
ö retmenli özel iki okul ve köylerde de yine özel birer okul mevcuttur. 
Resmi okullarda Milli E itim Bakanlõ õ’nca düzenlenen programlara uygun 
olarak e itim yapõlmaktadõr. Özel okullarda ise gerek ö retmenlerin çok 
azlõ õndan ve gerekse mevcut ö retmenlerin bilgi seviyelerinin 
eksikli inden program uygulanamamaktadõr. Okullarõn hemen hiç birisi 
okul olarak in a edilmemi tir. E itim araç ve gereçleri yoktur.  

Gelibolu kasabasõnda Musevilerin altõ dershaneli erkek ve kõzlara mahsus 
birer okullarõ vardõr. Müdürleri Alyans-õ srailiyye tarafõndan atanõr. Ve bu 
dernek okula parasal yardõmda bulunur. Musevi okulunda Türkçe, branice 
ve Fransõzca e itim yapõlmaktadõr. Bunlardan ba ka Fransõz Assonisit 
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Rahiplerinin açtõ õ erkek ve kõzlara mahsus bir okul mevcuttur. Önceleri bu 
okulun ö rencisi pek fazla idi. Hõristiyanlarõn azalmasõ ile birlikte ö renci de 
azalmõ tõr.  

Gelibolu’da halk genelde çocuklarõnõ okutmak ister. Bununla beraber bir 
kõsõm halk yeni usul denilen Milli E itim Bakanlõ õ’nca düzenlenen 
programlara o kadar meyilli de ildir. Bir kõsmõ da memurlarõn ya am 
ko ullarõndaki sõkõntõlarõ ve ba arõsõzlõklarõ görerek pek fazla e itime gerek 
olmadõ õnõ dü ünmektedir. te bu de erlendirmeye istinaden bundan 
tahminen on yõl önce stanbul Mekatib-i Aliyesi’nde ( stanbul Yüksek 
Okulu’nda) vilayete mensup yüzden fazla ö renci e itim görmekte iken 
bugün bir ki i bile yoktur. Önceleri Gelibolu’da be  sõnõflõ bir lise ( dadi 
Mektebi) vardõ. Bugün bu okul kapalõdõr. Kaza merkezlerindeki okullar az 
çok sa lõklõ ko ullara sahiptir. Fakat köy okullarõ bu ko ullara sahip 
olmaktan çok uzaktõr. u an bu okullarõn gerek binalarõ ve gerek e itim 
yöntemlerine yönelik bir õslah hareketi gözlemlenmemektedir. 

MEDRESELER 

Merkezde ve genellikle kaza merkezlerinde önceleri çok medrese vardõ. 
Bugün bunlar tamamen kapalõdõr. 

HANLAR, OTELER, HAMAMLAR 

Merkeze sa lõk ko ullarõna uygun üç otel, dört han ve u an birisi kapalõ üç 
hamam vardõr. On iki sene önce yedi hamam vardõ. Meydana gelen 
depremde dört tanesi yõkõlmõ  ve bugün bunlar yeniden faaliyete 
geçirilememi tir.  

Mevcut hamamlar oldukça güzel ve temizdir. arköy’de Vakõflara ait 
hamam, Eceabat’ta iki terk edilmi  ve üçü i letilmekte olan be  hamam 
vardõr. Enez ve psala kazalarõnda han, hamam ve otel yoktur. Ke an’da otel 
olmayõp, köylerdekilerle birlikte yedi han vardõr. Hamam yoktur. 

FABR KALAR 

Gelibolu’da buharla çalõ an iki büyük ve gazla çalõ an üç küçük un fabrikasõ 
ve üç adet susamya õ fabrikasõ, bir gazoz imalathanesi, bir pamuk çiyder 
fabrikasõ vardõr. Bugün atõl ve terk edilmi  bir un fabrikasõndan ba kasõ 
i lemektedir.  

arköy’de buharla, di erleri gazla çalõ an üç un fabrikasõ, psala’da ikisi 
faaliyette olmak üzere üç un fabrikasõ, Ke an’da merkezde iki, nahiyelerde 
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üç un fabrikasõ mevcuttur. Bunlardan ba ka hemen her köyde yel 
de irmenleri vardõr. 

B NALARIN M MAR  TARZI 

Genelde mesken ah ap, üzerleri kiremitle örtülüdür. Eskiden yalnõz cami, 
medrese ve hamamlar kargir olarak in a edilirmi . Zamanõmõzda tedricen 
kargir in aata do ru bir yönelme olmaktadõr. Genellikle evler ancak bir nesil 
devam edecek tarzda in a olunmaktadõr. Ve bütün bunlarõn yanõnda ça da  
yöntemlerle yapõlmõ  binalar yoktur.  

Eskiden evler hane altõ (hanay alnõ) denilen tarza in a olunuyor idi. Bu 
kõsmõn zamanõmõzda hiçbir görevi yoktur. Önceleri dü ün gibi toplantõlarda 
halkõ bir yere toplamak gibi bir görevi yerine getirmek için ve sokak 
kapõsõndan giren erkeklerin hemen içeride kadõnlarõ görmemesi için bu 
tarzõn kabul edilmi  olmasõ anla õlmaktadõr. Evler soka a bakar. Pencere 
çoktur. Türk evleri kafeslidir. Tuvaletler alaturkadõr. ehirlerde evin içinde, 
köylerde ise bahçededir. ehirlerde evler iki katlõ veya tek katlõdõr. Köylerde 
ise hemen genellikle bir katlõ olup yükseklikleri pek azdõr. Merkezde sa lõk 
ko ullarõnõ içeren ve ekonomik açõdan daha elveri li yeni evler 
yapõlmaktadõr. Belirtmeye de er bir ba ka husus da yalnõz psala’da Sultan 
II.Murat zamanõnda yapõlan ve onun ismini ta õyan cami ile Alaca Mustafa 
Pa a Camii ve yalnõz harabeleri ayakta olan Hüsrev Kahya mareti ve 
merkezde Fatih Sultan Mehmet zamanõnda yapõlan bugün kõsmen harap ve 
metruk Mesih Pa a Camii ile Yazõcõzade Mehmet Efendi, Sinan Pa a ve 
Hallacõ Mansur Türbeleri, Pa a Hamamõ, Kasap Hamamõ, bni Adil Mescidi 
mimari açõdan özel bir de ere sahiptir.  

HALKA AÇIK MEKANLAR 

Gelibolu’da on iki yõl önce meydana gelen depremden önce ehrin 
merkezinde ve merkeze hakim küçük bir tepe üzerinde çam a açlarõ 
arasõnda hükümet binasõ, belediye dairesi, lise binasõ, telgrafhane, saat 
kulesi, hapishane, adliye dairesi gibi gayet güzel resmi mekan mevcut idi. 
Bunlarõn bir kõsmõ depremde yõkõlmõ , hükümet binasõ ngilizler tarafõndan 
yakõlmõ tõr.  

Yeniden bir jandarma dairesi in a edilmi  olup, bugün valilik makamõ, 
daire-i askeriye denilen bütün bir binaya nakledilmi tir. Belediye binasõ in a 
olunmaktadõr. Reji dairesi gayet büyük ve güzel bir binadõr. Kazalarda 
dikkat çeken kamu binasõ yoktur. 
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EH RLER VE KÖYLER N DURUMU 

Gelibolu kasabasõ, Gelibolu yarõmadasõ üzerinde Çanakkale Bo azõ 
sahilinde güneydo uya hakimdir. Birer kilometrekare geni li inde ortaça da 
yapõlmõ  on-on be  tona kadar gemileri barõndõran iki suni limanõ vardõr. 
Bundan ba ka lodos ve poyraza kar õ korunaklõ birer do al limanõ vardõr.  

Sahilde “fener-namazgah” denilen ve denizin dibine kadar de en ve 
denizden on be  metre yüksekli inde Marmara Denizi ve Bo aza hakim ve 
airane hisleri ok ayan bir yer vardõr. Bu airane manzara Namõk Kemal 

Bey’i, büyük edip ve airleri Gelibolu’yu konu alan iirler yazmaya sevk 
etmi tir.  

Gelibolu kasabasõ pek eski zamanlarda in a olunmu tur. Gelibolu’nun 
isimlendirilmesi hakkõnda üç faraziye vardõr.  

Birincisi; Galipoli, “Gal ülkesi” anlamõna verilmi  bir isimdir. Eski 
zamanlarda Galvalarõn Anadolu’ya kadar istila sahalarõnõ geni lettikleri ve 
bu sõrada ehrin Galvalar tarafõndan kuruldu u ileri sürülmektedir. Bir kõsõm 
Fransõzlar, Gelibolu halkõnõn birçok gelenek ve görene inin Galvalara 
benzedi ini belirterek ileri sürerler. 

kincisi; Rumen “güzel ülke” anlamõnda olan Galapoli’dir. Ve kasaba güya 
Yunanlõlar tarafõndan kurulmu tur.  

Üçüncüsü; “yel bol” (rüzgarõ bol)’dan de i ime u rayarak Gelibolu 
denilmi tir ki, Türkler tarafõndan tesis ve isim verildi ini ispat eder. 
Gerçekte Gelibolu pek rüzgarlõ bir yerdir. Denilebilir ki, Gelibolu kadar 
rüzgarlõ bir yere rastlamak pek nadirdir.  

Eski Trakya halkõnõn Türk oldu u son incelemelerden anla õldõ õna göre 
Gelibolu halkõnõn da eskiden Türk oldu u tahmin olunabilir. Fakat kurba a 
gibi suyu pek seven Yunanlõlarõn, Türklerin bir an zaafõndan yarõmadayõ ele 
geçirdikleri ve Gelibolu yarõmadasõna yerle tikleri ve burasõ için Trakyalõlar 
ile Yunanlõlarõn daima mücadele ettikleri anla õlõr. Perikles, Trakyalõlarõn 
saldõrõsõndan korunmak için yarõmadaya bin askerle bir donanma gönderip, 
Trakyalõlarõ yarõmadadan çõkarmak ve saldõrõlarõnõn tekrarõna engel olmak 
üzere imdiki Eksamil denilen dar berzahta Marmara’dan Saros körfezine 
kadar bir sur in a ettirmi tir. Daha sonra bu suru Bizanslõlar tamir 
ettirmi lerdir. Bugün bu surdan eser görülmemektedir. Evliya Çelebi, 
Gelibolu yarõmadasõndan bahsederken “Halkõna Ece kavmi derler ki, ne 
Çõtak ne Yörük, ne de tamamõyla Türk’tür. Ba langõçta Anadolu’dan Rum’a 
gelip yeni halkla karõ tõklarõndan kendilerine özgü bazõ tabirleri vardõr: 
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“Çömerdim kaldõm derler ki, bakakaldõm demektir” diyor. “Keremlice 
derler ki, iyilik edici demektir” Zamanõmõzda bunlar benzer tabirler yoktur. 
Ve ive hemen tamamen stanbul ivesidir. Bu halkõn Orhan Bey’in o lu 
Gazi Süleyman ile birlikte Anadolu’dan geldi i ve Evliya Çelebi’nin dedi i 
gibi, çe itli õrklarla kayna arak tarihi bir Türk õrkõ meydana getirdi i 
muhakkaktõr. Buranõn halkõ, Anadolu sahil kasabalarõ halkõnõn özelliklerini 
ve huylarõnõ gösterir. Bunlar Orta Anadolu’nun a õr ve batõl etkileri 
olmasõna ra men genelde sahil halkõ gibi daha zeki ve daha etkili tesirlerdir. 
Ya amõ daha ziyade ne eli ve iyilik yönünde anlarlar. Yine Evliya Çelebi, 
Gelibolu’nun büyük kalesinden bahsediyor. Bugün bu kaleden hiçbir eser 
kalmamõ tõr. Yalnõz iki limanõn birle ti i Bo aza yakõn yerde bugün halkõn 
zindan dedikleri büyük, kargir harap ve terk edilmi  bir bina vardõr. Bunun 
zamanõnda denizcilere i aret kulesi ve görevi yerine getirdi i yine Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi’nde yer almaktadõr. Bu Seyahatname’ye göre; 
kasabada vaktiyle dokuz yüz dükkan varmõ . ehirdeki ya lõlar da 
Gelibolu’nun vaktiyle çok büyük oldu unu ve ehirde çe itli sanayi mevcut 
oldu unu rivayet ediyorlar. Bugün o eski sanayi kõsmen ortadan kalkmõ tõr. 
Meydana gelen deprem, yangõnlar ve bombardõman dolayõsõyla Gelibolu 
kasabasõ bir harabe halini almõ tõr.  

Eceabat(Maydos) kasabasõ yine yarõmada üzerinde ve Çanakkale Bo azõ’na 
hakimdir. Lodos rüzgarõna kar õ do al bir limanõ vardõr. Bu kasaba I.Dünya 
Sava õ’ndaki bombardõman tesiriyle tamamen harap olmu tur.  

arköy, Marmara sahilindedir. Gerek kuzey ve gerekse güney rüzgarlarõna 
kar õ korunaklõdõr. Bir limanõ yoktur. Bu kasaba 1911(1327) depreminde 
hemen tamamen yanmõ  ve yõkõlmõ tõr. Ke an kasabasõ da Balkan 
Sava õ’ndan beri tekrar eden istilalar dolayõsõyla harap olmu tur. Ke an 
a açsõz, ta lõk bir ova üzerine kurulmu tur. Yazõn fazla sõcak oldu u kadar, 
Kõ  mevsiminde de kuzey rüzgarlarõna açõk oldu undan fazla kuru so uk 
yapar. Enez kasabasõ, Saros körfezi sahilinden iki kilometre içeride Meriç 
nehri kenarõnda bataklõklarla kaplõ oldu undan havasõ kötü ve pek ziyade 
sõtmalõdõr. Vaktiyle bu kasabanõn da kale muhafõzõ varmõ . 

psala kasabasõ da ova üzerindedir. Meriç nehrinin kuraklõ õndan meydana 
gelen bataklõklardan bu kasaba da etkilenir ve halkõ vaktiyle pehlivanlõkta 
öhretli iken bugün çöküntüye do ru gitmektedir. Yarõmada ile arköy 

kazasõndaki köyler genellikle saf hava ve sudan yararlanmaktadõr. Ke an’õn 
bir kõsõm köyleri ile psala ve Enez köyleri ise daima sõtmanõn tehdidindedir.  
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Köyler genellikle toplu haldedir. Tepelerde, da  eteklerinde köyler oldu u 
gibi vadilerde ve ta yanõna gelmeden görülmeyen köyler vardõr.  Bu köylerin 
vaktiyle korsan ve e kõya korkusundan bunlara görünmemek kaygõsõyla 
böyle gizli mahallerde kuruldu u anla õlmaktadõr. Enez kasabasõndaki 
köyler sazlarla gizlidir. 

TUVALETLER N EKL  

Kasabalarda genellikle tuvaletler ev içinde Türk tarzõndadõr. Köylerde ise, 
bahçededir. Gelibolu kasabasõnda kõsmen kanalizasyon vardõr. Di erleri 
genellikle bahçeye açõlan çukura atõlõr. Bu çukurlarõ birkaç senede bir defa 
temizlerler. 

MEZARLIKLAR 

Kasabalarõn güzel ve havadar mahalleri eskiden beri ölmü lere tahsis edilip 
mezarlõk yapõlmõ tõr. Ayrõca sokak aralarõnda da on be -yirmi mezarõ içeren 
küçük mezarlõklar mevcut oldu u gibi bir veya iki ki iden ibaret mezarlõklar 
da vardõr. Bugün küçük mezarlõklara kimse gömülmeyip yalnõz Yazõcõzade 
Mezarlõ õ ile Alaaddin Kalfa Mezarlõ õ denilen mezarlõklarda ölüler 
defnedilmektedir.  

Bununla beraber Yazõcõzade Mezarlõ õ ehir içinde oldu undan, buraya 
ölülerin defnine engel olmaya çalõ õlmaktadõr. 

BATAKLIKLARIN GEN L , YER , OLU UM SEBEPLER  VE 
KURUTULMASI 

Birinci kõsõmda bu konuya ait ayrõntõ verildi inden tekrarõndan kaçõnõlmõ tõr. 

Ç LEN SULAR VE ISLAH EK LLER  

Gelibolu kasabasõnda kullanõlan su, kaynak suyudur. Bu su, Saros körfezine 
takriben iki kilometre uzaklõkta bir vadide üç kaynaktan çõkmaktadõr. 
Kaynaklardan birisinde sorunlar görülmü tür. Eskiden beri bu su künkler 
aracõlõ õyla Gelibolu’ya ula tõrõlõrmõ . Yirmi yõl önce yollarõn 
bozulmasõndan dolayõ yeniden kaynaktan itibaren demir borularla 
Gelibolu’ya akõttõrõlmõ tõr.  

Kaynak civarõnda insan ve hayvan dola madõ õndan su aracõlõ õyla bula an 
hastalõklara Gelibolu’da hemen hiç rastlanõlmaz. Bu suyun analizlerine ait 
raporlar mevcut de ilse de, kireci pek fazla oldu u söylenebilir.  

Bundan ba ka Gelibolu’da ikincil derecede daha bir takõm kaynak sularõ 
mevcut oldu u gibi kuyu sularõ da kullanõlõr. Di er kasabalarda su yataklarõ 
bozuk oldu u gibi bir kõsmõnda kaynak suyu bulunmayõp tamamen kuyu 
sularõnõ kullanmaktadõrlar. 
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BE NC  KISIM 

 

GÖRÜLEN HASTALIKLAR VE BELED YE 

Gü a-Guatr: Önceleri bu hastalõ a Gelibolu kasabasõnda hiç rastlanmõyordu. 
Son zamanlarda birkaç genç kõz ve genç kadõnda görülmü tür. Evvelce bu 
hastalõ a tesadüf edilmezken son zamanlarda görülmesi yirmi sene önce 
yeniden in a edilen suyollarõna atõf yapõlabilir. 

Yirmi sene önce su kaynaklarõnõn bozuklu undan dolayõ bir kaynaktan hiç 
su gelmiyormu . Bilahare ilave edilen bu kaynak suyunun guatra sebep 
olmasõ pek ziyade olasõdõr. Bu hastalõ a yalnõz genç kõz ve kadõnlarda 
rastlanmõ  olmasõ, imdiye kadar bir erkekte görülmemesi, ayrõca bilimsel 
bir incelemeye tutulmasõnõ gerektirir. Hastalõk Gelibolu halkõnõ olu turan 
Türk ve Musevilerde nüfus nispeti üzerinde görülmü tür.  

BÜU, BÜ Ü 

Örümcek sõnõfõndan bir hayvandõr. Yalnõz sõrtõ daha yuvarlak ve 
kamburudur. Yaz mevsiminde kõrlarda özellikle burçak tarlasõnda bulunur. 
Bu hayvan talya’da Tarent (Toronto) ehri civarõnda çok bulundu undan 
kendisine Latince “Torantol” ismi verilmi tir. Genelde Gelibolu vilayetinde 
vardõr. Aydõn ve Denizli havalisinde de bulunur. Genellikle rençperleri 
sokar. Soktu u zaman iddetli ate  ve ü üme ve genel ü üme, titreme ile 
i me belirtileri gösterir. Sokulan yerin etrafõnda kõzarõklõk ortaya çõkar. 

Yüzler morarõr. Gözler sabitle ir. Nadiren ölüme neden oldu u görülmü tür.  

Halk bu hayvanla õsõrõlan ki ileri gübreye veya hamama sokarlar. Bu suretle 
terleterek zehrin vücuttan çõkmasõna çalõ õlõr. Biz imdiye kadar 
rastladõ õmõz sekiz vakada için geli tirdi imiz hafif morfin sayesinde bu 
sekiz vaka tamamen iyile ti. yile me süresi üç günden altõ güne kadar 
sürmektedir. Her yõl Gelibolu’da ortalama on ki iyi bö ü sokar. Bu 
hayvanõn zehiri özellikle Haziran ve Temmuz aylarõnda etkilidir. A ustos 
ayõndan sonra zehir iddetini kaybetmektedir.  

Yõlan ve akrep gibi hayvanlar varsa da bunlarõn tehlikesi sayõlabilecek kadar 
azdõr. Bu hastalõklardan ba ka Gelibolu vilayetinde didan-õ istõbaniye ve 
eritiye, dey’il-bahr, resiye-i mafsaliye-i mezbeliyeye sõkça rastlanõr. 

MEVS M HASTALIKLARI 

Vilayette ba lõca görülen mevsimsel hastalõklar Kõ  ve lkbaharda zatü’l 
gasabat, zatürre ve resiye-i mafsaliye-i hadeleridir. 
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SOSYAL HASTALIKLAR 

Frengi ve Fuhu : I.Dünya Sava õ’na kadar zührevi hastalõklara pek ender 
rastlanmaktaydõ. I.Dünya Sava õ’ndan sonra bu hastalõklara oldukça sõk 
miktarda rastlanmaya ba lanmõ tõr. I.Dünya Sava õ’nda bir aralõk artmaya 
yüz tutan fuhu , son zamanlarda yine azalmaya ba lamõ tõr. Halkõn yüksek 
seviyeli tabakasõ frenginin deh eti hakkõnda yeterli derecede bilgiye sahiptir. 
Bu kesimden hastalananlar kendilerini do rudan do ruya doktora 
ba vurarak tedavi ettirirler. 

Köylüler tütsü kullanõrlar. Bunlarda frengi özellikle evlilik için yapõlan 
sa lõk kontrollerinde ortaya çõkmaktadõr. 1923 (1339) yõlõnda merkez 
kazasõnda gerek do rudan do ruya ba vuranlar ve gerekse sa lõk kontrolü 
sonucunda hastalõklarõ ortaya çõkanlarõn toplamõ on be tir. u halde frengi 
oranõ merkez kazasõnda binde üçtür. Di er kazalarõn doktorlarõ 
olmadõ õndan bunlar hakkõnda kesinlikle açõklama yapmaya olanak 
bulunmamaktadõr. Ancak bu kazalardaki frengi oranõ da merkez kazasõndaki 
frengi oranõnõ geçmez. 

MALARYA 

Gelibolu kazasõnda Bugaz ve Tayfur köylerinde sõtma vardõr. Eceabat’ta 
sõtma yoktur. arköy kazasõnda sõtma Evre e nahiyesinde mevcuttur. Ke an 
kazasõnda Gala gölüne yakõn birkaç köyde sõtma bulunur. psala kazasõnda 
Meriç ve Ergene nehirlerinin olu turdu u bataklõklardan dolayõ on be  
köyde sõtma vardõr.  

Enez kazasõnõn merkezinde malarya iddetle hüküm sürer. Kasaba halkõ 
genellikle zayõf, kansõz ve bir kõsmõnda dalak vardõr. Enez kasabasõnda ve 
köylerindeki tirisyana çe ididir. 

Halka ücretsiz kini verildi i gibi paralõ devlet kininin de bu sene on kilo 
kadar verilmi tir. Bu kinin da õtõmõ sayesinde sõtmanõn verdi i zarar kõsmen 
azalmaktadõr. Ancak bu miktarõn yetersiz kalaca õ anla õlmaktadõr. 
Bataklõklarõ kurutmaya halihazõrda olanak bulunmadõ õndan kini da õtõmõnõ 
arttõrmak gereklidir. 

VEREM 

Merkezde ve Enez’de bu hastalõ õn hemen her ekline rastlanmaktadõr. 
psala ve Ke an’da biraz vardõr. Me rutiyetten önce Gelibolu kasabasõ 

2.Ordu Komutanlõ õ’nõn zayõf askerlerinin hava de i im yeriydi. Halbuki 
sert ve rüzgarlõ olan Gelibolu havasõ veremlilere pek kötü etki eder. 
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Hastalõ õn nedeni fakirlik, sefalet ve bir de Enez gibi yerlerde bataklõklarõn 
(pisli in) etkisinden dolayõdõr. 

ALKOL ZM 

Gelibolu vilayetinde ba lar fazla olup, önceleri pek çok rakõ ve arap 
tüketildi inden bu hastalõ a da Hõristiyanlar arasõndan fazla miktarda 
rastlanõlmaktadõr. 

BULA ICI HASTALIKLAR 

imdiye kadar kayda de er bir bula õcõ hastalõk görülmemi tir. Yalnõz 
Balkan Sava õ’nda ve I.Dünya Sava õ’nda orduda ortaya çõkan tifüs 
salgõnlarõ bir miktar halka da bula mõ  ve ölümlere sebep olmu tur. Son 
1923 yõlõnda iki lekeli humma vakasõ görülmü tür. Çiçek a õsõna halk 
köylerde bile ra bet gösterdi inden çiçek vukuatõ da yok gibidir.  

RUH VE S N R HASTALIKLARI 

Bu hastalõklarõn miktarõ pek az oldu undan söz etmeye gerek yoktur.  
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ALTINCI KISIM 

DO UM VE ÖLÜM ORANI 

Bu oranõ göstermek için nüfus dairelerinin kayõtlarõnõ esas almak tabii ki 
do ru olamaz. Ülkemizde nüfus sayõmõ asker alma esasõna dayalõdõr. 
Bundan dolayõ askeri mükellefiyet dahilinde bulunan insanlarõn sayõsõ bir 
dereceye kadar yakõn oldu u kadar mükellefiyetten hariç kalanlar hiçbir 
taraftan takip edilmiyor. Bazen seyahat ve ayrõlma gibi i lemlerde nüfus 
ka õdõ aranmakta oldu undan do al olarak bunlarõn miktarõnõ gösteren 
cetveller ihtiyaca cevap vermez. 

Nüfus dairesinden alõnan genel vilayetin nüfusu, ekteki be  (5) numaralõ 
cetvelde gösterilmi tir. Merkez kazasõnõn 1923 yõlõ Mayõs ayõndan Aralõk ayõ 
sonuna kadar do um ve ölüm cetveli altõ (6) numaralõ cetvelde 
gösterilmi tir.  Bu cetvelin kar õla tõrõlmasõndan anla õlõyor ki, merkez 
kazasõnda do um ve ölüm oranõ 1.09/3’dür. Yani, üç do uma kar õlõk bir 
ölüm gerçekle mektedir. Bu cetveldeki do um ve ölüm sa lõk dairesinin 
günü gününe muhtarlardan, ebe ve belediyeden aldõ õ bilgilere dayalõ 
oldu undan tamamen gerçe e uygundur.  

Sekiz ay içinde bula õcõ hastalõklardan yalnõz lekeli humma görülmü , 
bunlar da ifa ile sonuçlanmõ tõr.  

ÇOCUK ÖLÜMLER  

Merkez kazasõnda sekiz ay zarfõnda meydana gelen otuz bir ölüm on yedi 
ya õndan küçük çocuklardadõr. Dörtte bir oranõnda bulunan bu ölümler pek 
fazladõr. Çok küçük çocuklardaki ölümler en çok ye il ishalden 
kaynaklanmaktadõr. 

Tablo-1 Gelibolu Vilayetinin Ormanlarõnõn A aç Adeti 

A ACIN C NS  HEKTAR DEN Z SEV YES NDEN YÜKSEKL  
Akçam 2.000 200 
Karaçam 10.000 200 
Ardõç 800 120 
Põrnar, Me e 19.800 200 
Karadiken 390 120 
Yabani Zeytin 200 100-20 
Gürgen 7.800 200 
Çõnar 5.000 200-100 
Palamut 500 80-10 
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Tablo-2 (1330)1914 Yõlõnda Gelibolu Vilayetinde Ekilen Hububat Miktarõ 

 Bu day Kapluca Arpa Yulaf Mõsõr Darõ Ku  Yemi Çavdar 

Kazalarõn 
smi 

Araziye 
Ekilen 
Tohum 
Miktarõ 

Araziye 
Ekilen 
Kile 
Miktarõ 

Araziye 
Ekilen 
Tohum 
Miktarõ 

Araziye 
Ekilen 
Kile 
Miktarõ 

Araziye 
Ekilen 
Tohum 
Miktarõ

Araziye 
Ekilen 
Kile 
Miktarõ

Araziye 
Ekilen 
Tohum 
Miktarõ

Araziye 
Ekilen 
Kile 
Miktarõ

Araziye 
Ekilen 
Tohum 
Miktarõ

Araziye 
Ekilen 
Kile 
Miktarõ

Araziye 
Ekilen 
Tohum 
Miktarõ 

Araziye 
Ekilen 
Kile 
Miktarõ 

Araziye 
Ekilen 
Tohum 
Miktarõ

Araziye 
Ekilen 
Kile 
Miktarõ

Araziye 
Ekilen 
Tohum 
Miktarõ

Araziye 
Ekilen 
Kile 
Miktarõ

Gelibolu 18.978 9.489 285 214 5.500 4.029 660 499 1.039 236 3 1 105 19 260 130

Ke an 48.140 24.080 1.500 2.241 6.072 7.570 170 255 23.450 2.132 214 28 1.204 107 1.166 583

arköy 3.750 3.725 220 215 1.270 1.615 350 530 3.200 436 35 6 408 120 0 0

psala 12.500 9.375 2.000 1.750 11.900 11.900 1.900 2.800 18.900 1.718 900 250 300 60 0 0

Enez 10.250 7.400 8 6 6.155 6.155 0 0 6.984 1.166 20 3 30 5 14.500 7.252

Eceabat 12.556 6.275 0 0 14.863 14.863 1.985 1.985 490 76 656 328 2 1 651 325

Toplam 106.174 60.344 4.013 4.426 45.760 46.132 5.065 6.069 54.063 5.764 1.828 616 2.049 312 16.577 8.290
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Tablo-3 1923 Yõlõnda Gelibolu Vilayetinde Ekilen ve Elde Edilen Hububat Miktarõ 
 Bu day Kapluca Arpa Yulaf Mõsõr Darõ Ku  Yemi Çavdar 

Kazalarõn 
smi 

Ekilen 
Arazi 
Tohum  

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum 

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum 

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum 

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum 

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum 

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum 

Ekilen 
Arazi 

inik 

Gelibolu 9.045 11.474 243 248 2.955 4.403 1.334 2.197 465 394 172 297 162 715 98 86

Ke an 7.384 11.106 418 618 6.027 10.573 15 16 8.602 10.560 27 73 312 2.122 176 216

arköy 5.450 10.777 217 259 3.484 7.255 653 1.372 498 600 0 0 25 205 406 511

psala 6.593 6.448 114 212 4.259 7.710 0 0 15 25 0 0 0 0 770 1.212

Enez 2.171 3.487 10 36 1.702 2.952 18 60 1.052 1.082 0 0 0 0 739 1.212

Eceabat 8.416 9.624 0 0 4.446 4.639 1.352 1.139 0 0 0 0 0 0 475 432

Toplam 39.111 52.916 1.002 1.373 22.873 37.532 3.372 4.784 10.632 12.661 199 370 499 3.042 2.664 3.669

 
Tablo-3 (Devam) 

 Bakla Nohut Fasulye Mercimek Burçak Fi    

Kazalarõn smi Ekilen 
Arazi 
Tohum  

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum 

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum 

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum 

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum

Ekilen 
Arazi 

inik 

Ekilen 
Arazi 
Tohum 

Ekilen 
Arazi 

inik 

    

Gelibolu 1.697 16.970 7.380 73.800 12 160 16 200 7.950 62.600 0 0

Ke an 0 0 570 5.700 2.690 26.900 237 2.844 5.700 54.600 0 0

arköy 536 5.360 0 0 0 0 0 0 6.150 49.200 0 0

psala 0 0 0 0 0 0 0 0 180 1.440 300 1.800

Enez 0 0 180 1.800 0 0 24 288 3.180 25.440 0 0

Eceabat 862 8.620 3.720 37.200 0 0 0 0 6.345 50.760 0 0

Toplam 3.095 30.950 11.850 118.500 2.702 27.060 2.770 3.332 29.505 244.040 300 1.800
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Tablo-4 Gelibolu Vilayetinde Bulunan Evcil Hayvan Türleri 

Gelibolu Vilayetinde Bulunan Evcil Hayvan Türleri 
Hayvanat-õ Bakriye 
Barkir 
Ester 
Merkep 
Hayvanat-õ Ganimiye 
Koyun 
Keçi 
Kümes Hayvanlarõ 

 
Tablo-5 Gelibolu Vilayetinin Nüfusu 

Kazanõn smi Nüfus Miktarõ 
Gelibolu 5.423 
Ke an 11.791 
psala 9.031 

Aynoz(Enez) 3.462 
arköy 5.751 

Eceabat 4.160 
Toplam 39.918 

 
Tablo-6 Gelibolu Merkez Kazasõnda Do um ve Ölüm Miktarõ Cetveli 

(1335)-1919 Yõlõnda Meydana Gelen 
Ay 

Do um Sayõsõ Ölüm Sayõsõ 

Mayõs 15 3 
Haziran 15 9 
Temmuz 16 8 
A ustos 19 7 
Eylül 9 4 
Ekim 10 2 
Kasõm 14 1 
Aralõk 14 7 
Toplam 112 41 



 


