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1985 yilmda Silivri'ye geldigim zaman burasi sessiz, sakin bir ilceydi.Zaman
herseyi degistirdigi gibi Silivri'yi de degistirdi.Bu cahsmada Silivri'nin tarihini ve bu
degisimi anlatmaya cahsacagim.
Silivri'ye gelisimin ilk yillannda, ilcenin tarihi ve Silivri admm nereden
geldigini bilene rastlamadim.herkes hayalindeki birseyi anlatiyordu ve bunlann
gercekle ilgisi yoktu.Mezuniyet cahsmamm konusu yasadigim yer ile ilgili olunca
bunun uzerine Silivri'nin kendime bir gorev saydim. Ne yazik ki Silivri uzerine
Turkce yazilmis bilgi ve belgeye pek rastlayamadim; bulduklanmda kisa ve
yetersizdi.Daha 90k Almanca.Fransizca, ingilizce ve Yunanca ceviri eserlerden
yararlandim. Yabancilarm Silivri'yi bizlerden daha cok arastirrms ve belgelemis
olmalan gercegi benim bu yondeki cahsmalanrm

surdurmerndeki en buyuk

etkenlerden biri oldu. Saym Doc.Dr.Bulent Yorulmaz'm cahsmalanma 1~1k tutan
yardimlanm da sukranla anrnayi bir bore; bilirim.
Silivri'de yasadigim on bes yil icinde saglayabildigim belgelerden de
yararlanarak bu tezi olusturmaya cahstim. Bulacagimz eksiklikleri amator bir yazann
deneyimsizligi olarak kabul edeceginizi umuyorum.
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GiRi~
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Silivri Ilcesi istanbul Ilinin bati kesimininde, Catalca Yanmadasi'nm guney
batisinda yer ahr. ilc;e kuzey ve doguda Catalaca ilcesine guney doguda
Buyukcekmece llcesine guneyde Marmara Denizi'ne, batida da Tekirdag ili'ne
komusudur. Bu simrlar icinde kapladigi alan 778 km'dir.
Ilce topraklan Catalca Yanmadasi'rnn doguya ve guneye dogru gidildikce
alcanan asirnn duzluklerinden olusur, Kuzey kesiminin Istiranca Daglari'mn guney
dogu uzantilan engebelendirilir. Ilcenin en yuksek noktasi Sazhtepe'dir. Bashca
akarsular Marmara Denizi'ne dokulen Canta ve Kola dereleridir. lIcenin Marmara
Denizi kiyismm uzunlugu 36 km'dir.
Ilce toprakalannda M.6 13, yy'da Traklann yasadigi bilinir. M.6 7 yy'm ilk
yansmda Yunanistan'dan

gelerek Marmara Denizi kiyisinda bazi ticaret iskeleleri

kuran Megarahlar bu topraklara da geldiler. MO 675'te bu kiyidaki Selimbria'da bir
Megara ticaret kolonisi vardi, Arna bu kiyi yerlesmesinin Megarahlann gelmesinden
daha once kurulmus oldugu sarulmaktadir. Cunku Selimbria sozcugundeki "-bria"
son eki, Trakca "kent" anlamma gelmektedir. Ilce topraklarmdan Selimbria kadar
eski ya da onunla yasit baska bir yerlesmenin varhgi hakkmda bilgi yoktur. Odris
kralligi denetledigi alanlar arasmda bulunan bu topraklar, Persler'in istilasma
ugradiktan sonra Makedonyahlann

ve Romahlann eline gecti. Tarakya, A vrupa ve

Balkanlar ile arasmda bir gecit olusturdugundan bir 90k kez kuzeyden gelen istilaci
kavimler tarafmdan isgal edildi. Konstantinopolis'

i batidan gelen istilalara karsi

korumak amaciyla imparator I. Anastasios, Selimbria'nm batismdan Karadeniz
kiyisma kadar 60 km. boyunca uzanan bir sur yaptirdi. M.S 507-511 arsmda insa
edilen ve . Anastasios Suru adiyla amlan bu yapmm gunumuzde kucuk bir bolumu
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ayaktadir. Selimbria'mn ve cevresindeki topraklarm Osmanlilann eline gecmesi
istanbul' un fethinden soma ya rastlar.
Osmanli doneminde istanbul'un besin depolanndan biri de Silivri idi. Yuksek
miktarda tanm uretimi yapilan Silivri yoresinin irmigi ve unu unluydu. Silivri 'nin
aranan urtmlerinden biri de sarapti. Dnlu Silivri yogurdunun ilk kez ne zaman ve
kimler tarafmdan yapildigi bilinmemektedir.
Silivri yoresi Osmanli-Rus savasi sirasinda 1878'de Ruslar tarafmdan isgal
edildi. Daha soma II. Balkan Savasi sirasmda Bulgarlann isgaline ugrayan bu
topraklar Sevr Antlasmasi'na gore Yunanistan'a birakildi. Mudanya Mutarekesi'riin
imzalanmasmdan soma Silivri'yi bosaltan Yunanhlann yerine kisa bir sure icin
italyan'lar aldi. Silivri yoresi 1 Kasun 1922'de TBMM'nin denetimindeki topraklara
katildi.
Silivri Kazasi, 19. yy baslannda Vize Liva'sma bagliydi. Bir sure yonetim
degisikliklerine ugrayan Silivri Kazasi 1977' de bagimsiz Catalca Sancagi 'na
baglandi. 1924'te butun sancaklar vilayet yapildi ve Silivri, Catalca ve Vilayeti'nin
kazalanndan biri oldu. 1926 Catalca kaza yapilarak istanbul' a baglandi. Boylece
Silivri'de istanbul Vilayeti'nin bir kazasi haline geldi.
Son yillarda Anadolu'nun cesitli yorelerinden gelenlerin de yerlestigi Silivri
Ilcesi'nin nufus gelisiminde oldukca dengeli bir artis goze carpar. Son iki nufus
sayirm arasmda yilhk ortalama nufus artis luzimn yuzde sekize ulasmasi onemli bir
gelismedir.
Eskiden bitkisel uretim ve hayvancihgin egemen oldugu Silivri llcesi 'nin
ekonomik yapisi 1950' den soma onemli degisikliklere ugradi. Onceki yillardan il9e
..•
de mandiracihk ve kerestecilikten baska herhangi bir sanaii etkinligine rastlanmazdi.
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Aycicegi uretiminin yayginlasmasi ve tanmda modern yentemlerin kullamlmasi
verimin artmasi ve tanmsal sanayinin kurulmasma yol acti. Gunumuzde en cok tahil,
seker pancan, uzum, aycicegi, sogan, patates ve elma uretimi yapilir. Ilcede

kurulan.

seralarda onernli miktarda cicek de yetistirilir. Son yillarda bazi cifliklerde damizhk
hayvan yetistiriciligi ve silt inekciligi yapilmaktadir. Eskiden kiyi halkmm bir
bolumu balikcihktan gecinirdi. Asm avlanrna ve kirlilik nedeniyle eski onemini
yitirmekle birlikte hala Ilce kiyilannda bahkcilik yapilir. Silivri Ilcesi 'nde bir cok
sanayi tesisi vardir. Bunlardan bashcalan bitkisel yag, silt urunleri, un ve yem
fabrikalandir. ilye kiyilan yazm tatil yapmak icin gelen istanbullularla dolar. Bu
kiyidaki bir cok tanm alam otel, motel, tatil sitesi ve konutlarla kaplannus
durumdadir. ilye merkezinde yasayanlarda cahsanlann istihdam dagihmina goz
atildigmda sanai ve hizmet sektorlerinin ilk sirada yer aldigr gorulur.
Silivri ilye merkezinde on iki ve daha yukan yastaki nifus 20,009'dur. Bunun
yuzde 48,1 'i iktisaden faaldir. Bunun disindaki nifusun yuzde 33.8'i ev kadmlan,
yuzde 11. 7 ogrenciler yuzde 4' de emeklilerdir.
Avrupa ulkelerine ve Trakya' daki bazi onemli merkezleri istanbul'a
baglayan demir ve karayollan Ilce topraklanndan

gecer. Eski koy ve Kapikule simr

kapilanndan gelen demiryolu hattmm Cerkezkoy' den soma gectigi merkezlerden biri
de Sinekli'dir. Corlu'dan gelen D-100 Karayolu ile Tekirdagdan D-100 Karayolu
Silivri Kentinin guney batismdaki Kmah'da kesisir. TEM de denen 0-3 Otoyolu
Icemerkezinin kuzeyinden gecer bu otoyol, Kmah'da ve Silivri'nin hemen
dogusunda iki ayn yolla D-100 karayolu'na baglamr.
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1. Tarihi
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Sehrin adi antik kaynaklar ve yazitlarda bazen Iyon lehcesiyle Selubria,
Selumbria, Selubrie, bazen de Dor lehcesiyle Sahumbria seklinde yazilmaktadir. Bu
ad Strabon'un sehrin mitolojik kurucusunun adi olarak bildirdigi Selus ismi ile Trak
dilinde sehir anlami tasiyan "Bria" sozcugunun birlesiminden ortaya cikan "
Selus'un sehrin'tden gelmektedir. Marmara Denizi'nin kuzey kiyismdaki
Selimbria'nm MO: 7.yy'm ilk yansmda Megara tarafmdan Bizantion'dan once
kurulan bir koloni oldugu bilinmektedir. Ancak Megara'hlann gelisinden 90k once
burada bir Trak yerlesmesi oldugu sehrin admda gorulen Trak unsurlanndan
anlasilmaktadir,
Selimbria, Iyonya isyanmdan soma MO 493 'te Trakya kiyisindaki
diger sehirler gibi Persler tarafmdan isgal edildi. MO 409'da Alkibiades sehri isgal
etti ve Selimbria, Atina ile muttefiklik anlasmasi yapmak zorunda kaldi, Atina' da bu
anlasma karsiligmda Selimbria'ya ozerklik statusu tamdi.
Peloponnes savasinm bitiminden soma MO 403 'te Selimbria dogu komsusu
Bizantion'dan surulen Klearkos'un eline dustu, Kisa bir sure soma Ksenophonun
komutasmda Trakya'ya gelen Yunan parah askerlerinin sehrin yakmlannda
konaklamasi uzerine kent zor gunler yasadi.

Mb 377'de Selimbria ikinci Attika-Delos deniz birliginin uyesi oldu. Yirmi
yil soma 357'de bu birlikten Bizantion ile birlikte aynldi. Bu iki sehir aralannda
muttefiklik antlasmasi yaptilar.

Mb 2. yy'm ortalanna kadar sehir devleti statusunu korudugu biline
Selimbria daha soma dogusundaki komsusu Perinthios'un guclenmesiyle gitgide
onemini yitirmis ve Roma Imparatorlugu doneminde bir koy durumuna dusmustur.
yoksa Perinthos'un mu arazisinde kaldigi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak
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cesitli veriler goz onune almdigmda, Selimbria'mn Roma Imparatorlugu donerni
boyunca

Bizantion'un degil , Trakya eyaletlerinin baskenti olan ve Selembria'nm

yaklasik 40 Km. Kadar batisinda bulunan Perinthos'un arazisinde varsayirm
gecerlilik kazanmaktadir.
Selimbria ancak Bizantion'un

Konstantinopolis adiyla baskent olmasmdan

soma yeniden onern kazanmaya baslamis ve imparator Arkadios'un kansi
Eudaoksia'ya izafeten 4. yy'm sonlannda Eudoksiu Polis adim aldiktan soma parlak
bir devir yasarms ve giderek buyuyen bir yerlesme konumuna gelmistir. Ancak
Eudoksia'mn olumunden soma bu ismin kullamlmasmdan vazgecildigi 6. yy'in
yazarlannm ondan bahsederken antik devirdeki adi Selernbria'yi kullan malanndan
anlasilmaktadir. Bu durum istanbul'un 1. Theodosius donemi kara sulannda daha
once Pule tes Peges ( Pmar Kapi) olarak adlandinlan kapmm admm, Selembria'ya,
yonelen yolun sehirden cikisi olmasi nedeniyle Silivri Kapisi ( Pule tes Selubrias)
olarak degistirilmesi sebebiyle de belgelenmektedir.Selimbria'ya,

ortacagin son

donemlerine kadar baskente yakmhgi dolayisiyla onemli tarihi olaylarla baglantih
olarak deginilmektedir. Hach seferleri sirasmda Selimbria, Godfreoi de Bouillon
komutasmdaki birlikler tarafmdan yagma edilmis, 1204 'te Latinlerin eline gecmistir.
Bizans imparatorlanndan

ionnes Kantakuzenos'un

kizi prenses Theodora

1345'te Selimbria'da Sultan Orhan'la evlenmistir. 15. yy'm tarihcilerinden M:
Dukas'm bildirdigine gore, Selimbria istanbul'un fethi oncesinde Osmanli ordu
birliklerine karsi direnmis, ancak fetihten kisa bir sure soma teslim olmak zorunda
kalmistir. Evliya Celebi aynca Silivri 'nin 1. Murat (1361- 1389) tarafmdan
fethedildigini ancak 1. Murat'm oldurulmesinden soma tekrar bizanslilann eline
gectigini yazmaktadir. . Evliya <;::elebi aynca Silivri 'nin ikinci kez 1. Beyazid (

8

Yildinm) zamamnda (1389-1402) fethedildigini ancak onun Timur'un eline
dusrnesinden soma kentin bir kez daha bizanshlann eline gectigini belirtmektedir.
Selimbria'mn antik donernini belgeleyebilecek mimari amtlardan herhangi bir
gunumuze ulasmamtstir. Hellenislik ve Roma donemlerine ait kultur belgeleri,
zaman zaman Silivri'nin icinde ve cevre koylerde bulunan genellikle cenaze ziyafeti
sahnesi kabartmah mezar stelleri, yazitlar, ile sikkelerdir. Gunumuze buyuk bir kismi
kaybolmus olan bu eserleri , Silivri 'de yasayan Stanulis adli bir rum evinde toplamis
ve boylece bunlar 19. yy'da ve 20: yy'm baslannda Silivri'ye gelen bilim adamlan
tarafmdan gorulerek yaymlara gecirilebilmistir.
Bizans donemi surlannm ise bu gun sadece batiya bakan kismmm cok azi
gorulebilmektedir. J: Von Hammer, Selimbria surlanm 1509' daki depremde cok
buyuk olcude tahrip oldugunu yazmaktadir.
Selimbria surlan hakkmdaki en aynntih incelemeyi yapan Feridun
Dirimtekin kalenin ban kenannm 350 m ve dogu kenannm da 310 m uzunlugunda
oldugundan bahsetmekte ve sehrin bashca kapilannm kuzeyde bulundugunu
belirtmektedir. Bu kapilar kuzey surlanmn bati kosesindeki Carsi kapisi, Surlann
ortasmdaki Orta Kapi ve surlann dogu ucu civanndaki K1r Kapisi olarak
adlandinlmaktadir.
Drakos tarafmdal 982' de yayimlanan Silivri tarihinde sehir icin de ioannes
Prodomos, Spiridon, Demetrios, Panteleymon, Theodosia ve Havariler kiliselerinin
bulundugundan bahsedilmektedir. Bunlardan Osmanh doneminde Fatih Camii 'ne
donusturulmus olanmm Aleksikos Apokaukos isimli sahis tarafmdan vakfedilmis
olan ioannes Prodromos Kilisesi ile ozdes olduguna dair bugun arastirmacilar
arasmda gorus birligi vardir. 14 yy'm ilk yansma tarihlenen bu kilisenin bugun
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sadece sannci kalmistir. Bugun hicbir izi kalmarms olan-Spiridon Kilisesi ise
Silivri'nin en yuksek yerinde Marmara Denizi kiyismdaki parkm oldugu bolgede
lokalize edilmekte olup 12. yy'a tarihlenmektedir.

•
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a-) Osmanh Donemindcn Giiniimiize
Silivri

•
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Silivri yoresi dogal bir limam olusu ve onemli ticaret yollannm uzerinde
bulunmasi nedeniyle her donemde onemini korumustur, Kent dik ve sarp bir tepe
uzerinde kurulmus ve boylece bugunku Fatih Mahallesi olusmustur, Kentin kalesi uc
duvarlidir. Batt duvan 3 70 m, dogu duvan 310 m, ti<; kapmm bulundugu kuzey
duvan 350 m uzunluktaydr. Marmara'ya bakan dik yamaca buradan kente
ulasilmasmm olanaksizhgi nedeniyle sur yapilmarrustir. Bizanslilar bu bicimdeki ti<;
duvan kalelere "torba kale" adim vermislerdi, Kale icindeki halkm zamanla surun
disina tasmasi Silivri yerlesmesinin bugunku durumunu almasim saglanustir. Kentin
ilkcag sulannda hie iz kalmarms, ortacag kale duvarlanmnsa batida 90k az bir
bolumu gunumuze ulasabilmistir.
Silivri, Turkler tarafmdan almmcaya kadar bir bizans kenti olarak vanhgini
surdurdu, Bizans Imparatorlugu'nun

sonlanna dogru Selimbria hanedan uyelerine

"despotluk" olarak aynlan mevkilerden biriydi. istanbul 'un almmasmdan yirmi gun
kadar sonra kent, anahtanm Dayi Karaca Bey adh Osmanh komutanma teslim etti.
Silivri, Osmanh-Rus Savasi sirasinda istanbul kapilanna dayanan Ruslar tarafmdan
(1878) Balkan Savasi'nda da dokuz ay sureyle Bulgarlarca isgal edildi. Sevr
Antlasrnasina gore 20 Temmuz 1920'de Yunanlilara birakildi. iki yil uc ay suren
Yunan isgalinden sonra sekiz gunluk bir italayan isgalinin ardmdan 1 Kasim 1922' de
ozgurlugune kavustu.
Silivri'nin Fatih Ali Bey ve Piri Mehmet Pasa adh uc mahallesi vardir.. Fatih
mahallesi Silivri surlan icinde olup kalenin sur ici alam 120.00 m dir.
Silivri istanbul'a E-5 (D-100) Karayolu ve TEM ile baglantisi vardir. 1940'h yillarda

•

Denizcilik isletmelerine bagh vapurlar da istanbul- Silivri seferleri yaparlardi,
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karayolu tasimacihgi kadar ekonomik olmadigi icin bundan vazgecildi.
1950'li yillara kadar Silivri'nin bashca gecim kaynagi tanm ve hayvancihkn.
Daha soma yavas yavas turizm ve sanayiye yonelme goruldu. Maralann azalmasi
hayvancihgin, tarlalann yerine yapilan sitelerin, yazhk evlerin ve ciflik evlerinin
giderek cogalmasi tanmm olumsuz yonde etkilenmesine neden oldu. son yillarda
yirmiden fazla fabrika ve atolye ile bes yildizh bir otel ve uluslararasi standarttaki
golf tesisinin acilrms olmasi, Silivri'nin elecegini sanayi ve turizmde gordugunu
kanitlamaktadir.
Silivri'de yerli halka hemen hemen hie rastlanmaz, yanhz bazi koylerde
"Gacal" denilen yerliler az da olsa bulunmaktadir. Bunlann kokeni, Orhan Gazi'nin
ogullanmn Trakya topraklanna gelip bazi koy ve kaleleri aldikca buralan elde
tutabilmek icin Anadolu' dan getirip yerlestikleri Turklerdir. Bunlar Bursa civan
Kastamanu Konya ve Aydm'dan

getirlimislerdi. llcenin bu birkac aile dismda kalan

halki "93 Muhaciri" dir. 1877-1878 Osmanh- Rus Savasi sonunda isgale ugrayan
yurlanm terk eden bu muahacirler, Silivri 'nin bugun "Gacallar" disindaki en eski
halkidir. Daha sonra 1924'te kimubadele (degisim) sonucu kente Yunanistan'dan
gelenler olmustur. Bunlann Yunanca konusan konusanlanna "patriyot" Turkce
konusanlannaysa

Silivri'de "Yoruk" adi verilmistir. Mubadele Yunanistan'dan

bunula birlikte Arnavut ve Makedon olan muslumalar da gelmistir, Daha sonraki
yillarda zaman zaman Romanya ve Bulgaristan' dan gelenlerin bir bolumu de
Silivri 'ye yerlesmistir, Bunlann sonunculan Mayis 1989' da gelenlerdir. Silivri
halkmm diger bir bolumu Orta ve Dogu Karadeniz'den, Dogu Anadoludan ve Guney
Anadoludan gelip yerlesen yurttaslardir. Silivri'nin ( merkezin) 1914'de sekiz bin

•

olan nifusu, birinci Dunya Savasi, Kurtulus Savasi ve Mubadele sonucu 1925 'te bes
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bine dusmustur.

•

Silivri 'nin kendine ozgu bir forkloru yoktur. Kente degisik yerlerden gelenler,
geldikleri yerlerin forklerunu burada da surdurrnektedirler.
Silivri'de tarihsel kahntilar az sayidadir. Antik cag: belgeleyebilecek miman
amtlar acimasiz tahribe ugrayip gunumuze ulasamarrus kabartmali mezarstelleri
yazitlar ve sikkeler gibi antik kultur belgeleride cogunlukla yurtdisina kacinlrmsur.
Bugune gelebilen tarihi amtlar imparator I. Anastasios'un 507-512 arasmda
yaptirdigi ve Karadeniz'den Silivri'nin batismda Marmara'ya uzanan unlu
Anastasios Suru'nun ilcenin kuzeyindeki bazi kucuk parcalan bugun Fatih
Mahallesini cevreleyen eski Selimbria surlanmn bir kac bolumunu Fatih
Mahallesi'nde Aleksios Apokaukos'un

14 yy'm ilk yansmda yaptirdigi kilisenin

gunumuze gelebilen sarruci (Fatih Camii altmda 50x 10 m boyutunda) kent surlan
dismda Piri Mehmet Pasa'run l 530-1531 yillannda yaptirdigi camii, Mimar Sinan'm
eseri olan 3 3 gozlu uzun koprudur.
Silivri 'nin en meshur urunu Silivri yogurdudur. ilki 1962' de duzenlenen
Silivri yogurt festivali, son yillarda kultur ve sanat etkinlikleri ile genistirilerek
surdurulmektedir, Aynca festivale uluslararasi boyut kazandinlmasi
planlanmaktadir.
Belediyenin 1990 yilinda kurdugu kultur evi, halk oyunlan, muzik, edebiyat,
tiyatro, satranc ve benzeri 90k yonlu etkinlikler gostermektedir.
Silivri 'de kirk elli yilda bir sel felaketi gorulur. Ozellikle Temmuz ayi
icerisinde, ortalik gunluk guneslikken birden yagmur bosamr. Seller ortada ne varsa
surukler. 12. yy'm ortalannda, II. Hach Seferinde kral III. Konrad komutasmdaki
•

Alman ordusukentin 4 Km batismdaki Camurludere mevkiinde konaklarrus, ansizin
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yagan yagmur sonucu bir cok asker ve muhimmati sellerie denize suruklenmistir,
Silivri'nin tanigr oldugu bir diger tarihi olay da Sultan Orhan'm 1346'da
Bizans imparatorlanndan ioannes Kantakuzenos'un kizi Theodora ile evlenmesidir.
0 zamanlar Bizans disina gelin gidecek prenseslerin dugunleri Silivri' de yapilirdi.
Eskiden baskentin sayfiyesi olan Silivri, gunumuzde de kiyilanndaki
dinlence alanlanyla istanbul' lulann ilgisini gormektedir. K1y1 seridindeki bircok tatil
sitesi, otel, motel, ve yazhk konutlar ic kesimdeki ciftlik evleri sayesinde yazm
nufusu bir kac kat artan Silivri'de, yazm ticaret de canlanarak esnafm yuzunu
gill d urur .

.
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b-Silivri'deki Cami ve Kiliseler

16

Silivri'deki eski Rum -Ortodoks kiliselerinin adlan cesitli kaynaklarca
veriliyorsa da gunumuzde bunlardan hie; bir iz kalmadigi icin yerlerini saptamak
guctur. Bugunku Fatih Camisinden onceki aym adh caminin eski bir kilise oldugu
kesin olarak bilinmektedir. Bunun dismda, eskiden onemli kiliselerin bulundugu iki
yer vardir. Bunlardan biri, simdiki Kale Parki, ikincisi Turgut Reis Ilkokulu
karsisinda Bulent Sahin'Ierin yapurdigi Cinar Apartmam ve arkasmdaki arsamn
oldugu yerdir.
Silivri'yi 1675 'te goren Jean Covel, burada bir zamanlar 22 Rum kilisesi
oldugunu ve bunlann 14 tane kaldigmi belirtiyor. Covel, ziyaret ettigi Metropolitlik
Kilisesi'nin Meryem Ana'ya atfedildigini soylemektedir. Burada bulunan bir
Meryemana ikonasmdan ve Azize Kseyni'nin (Ikseni) muhafaza edilen
kemiklerinden soz ediyor. Covel, aynca gordugu baska bir kilisenin Aya Y orgi adim
tasidigim ve en eski kilise oldugunu soylemektedir. Burada bir ayazma (kutsal su) ile
ilgili bir yazit dikkati cekiyor,
Grek Ansiklopedisi'nin

21. cildinin 711. sayfasmda "Selymbria" (Silivri)

maddesinde Rum kiliseleriyle ilgili su bilgiler vardir: "Buranm Rum sakinlerinin.

ti<; kilisesi bulunuyordu. Birincisi Metropolitan Kilisesi'ydi ve bu, Meryem Ana'mn
dogurnu adma yaptmlrrustt. Burada mucizevi bir ikon, Aziz Agathonikos'un basi ve
Azize Kseyni'nin kemikleri muhafaza ediliyordu. (Azize Agathonikos 290 yilinda
Silivri 'de olmustu.) lkinci kilise Aziz Spiridon Kilisesi' dir ve Bizans sanatmm
kaliteli bir ornegidir. Ucuncu kilise ise "Paraporti" denilen yerde, Meryem Ana'run
olumu yani Kinisis (Koimesis) denilen olaya ithafen insa edilmistir.
Feridun Dirimtekin, 1965'te yaymlanan Ayasofya Yilligi, No.6'da Silivri
kiliselerinden soyle soz ediyor: "Silivri' de vaktiyle Metropolitlik Kilisesi Ayos Sotris
•
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Kilisesi'ydi, Bizans teknigiyle yapilrmsur. Aynca Paraperta'daki

Kinisis Kilisesi de

mevcuttu. Eski kaynaklara gore Silivri' de bir Metropolitlik Kilisesi ve birde
Meryem'in degum Kilisesi vardir ve burada Silivriani Panagia isimli mucize yaratan
bir ikon vardi."
Dirimtekin, "Silivri'deki Bizans Kalesi'ni anlattigi bu cahsmasmm bir baska
yerinde, Kale'nin dogu cephesindeki sulannda bir paraporta (yankapi) olmasi
olasiligmdan soz ediyor ve soyle bir aciklama getiriyor: "Cunku bu kisim sulann
gerisindeki mahalle Paraporta mahallesidir. Gerisinde de kilisesi bulunmakta idi.Bu
kilisenin bulundugu yer parka donusturulmustur. ( Kale Parki ) Gerisinde bulunan
eklentileri olmasi gereken binalardir. "
Goruldugu gibi, Grek Ansiklopedisi , Metropolitik
Meryemana'nm

Kilisesi 'nin

dogumuna adandigmi ileri surerken, Dirimtekin, Metropolitk

Kilisesi dismda bir de Meryem'in Degum Kilisesinin varhgindan soz ediyor.
Metropolitik Kilisesi'nin adim da Ayos (Hagios)

Sotiris olarak tammhyor.

Bu aciklamalardan cikan sonuca gelince: zaman icinde birden fazla kilise
Metropolitik merkezi olarak islev gormus olabilir.( Dirimtekin ayni cahsmasinda,
Fatih Camisi'ne cevrilen eski kilisenin Fatih zamamnda sehrin ahndigmda
Metropolitik Kilisesi oldugunu da soyluyor. Admm da Rumlar arasmdaki eski
rivayetlere dayanarak Ayasofya oldugunu da ekliyor. ) Bu kiliselerin yerini bu gun
kesin olarak gostermek olanakh degilse de, Fatih (Kale) Parki icinde bunlardan
birinin (Belki de birden fazlasmm) bulundugunu varsayabiliriz. Bu gun Kale
Parkr'nda kiliseden hie bir ize rastlanmaz. Kilisenin oldugu kabul edilen yerde
bulunan, uzeri kapah olarak yerin altma inen bir bolum kimilerince bir dehliz
baslangici olarak gorulur. Boyle bir dehlizin istila ve kusatma sirasmda kacabilmek
•
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icn ileride, guneydogu

Bosnakbahce

sirtlanna acildigi, bazilanna gore de Murat

Cesmeye

(Murat Suyu) kadar uzandigi

olmadigi,

bir ayazma'

nm

soylenir.Burasmi

bir dehliz baslangici

( Kutsal su) kaynak i.izeri ortulmus yeri oldugu da ileri

si.iri.ilmektedir.
Semavi Eyice,

"Trakya'da Bizans Devrine Ait Eserler" adh incelemesinde

(TTK, Ankara 1969, S. 354-55) Silivri'deki bir Hagios Spiridon Kilisesi'nden soz
ediyor : "Bu gunku Silivri'de esasi Bizans devrine inen, asagi sehirde Piri Pasa
Camisi'nin arkasmda olan Hagios Spi

ridon (Spyridon) Kilisesi'nden simdi bir iz

gorulmemektedir.
Fatih Mahallesi'nde, Tasmektep Sokagi ile Tavanh Cesme Sokagr'run
kesistigi yerde bir Ermeni kilisesi bulunuyordu. Bu kilise 1950'lerde sinema olarak
kullanildi. 1960'h yillarda yiktmlarak yerine ev yapildi. Grek Ansiklopedisine gore
Silivri' deki Ermeni kilisesinin adi Aya Y orgi idi.
Fatih (Kale) Parki kuzeyinden gecen yol i.izerinde Silivri'li Yahudilere ait
bir Sinagog ( Havra ) bulunmaktaydi. Burasi da 1960 'h yillara kadar ayakta
duruyordu, bakimsizhktan yikildi,
Camilere gelince, Piri Pasa Camisi dismda Silivri'de su camiler
bulunuyordu. Ali bey rnahallesi'nde

, bugunku Devlet Hastahanesi'nin bahcesinin

bulundugu yerde Alibey Camisi, E 5 Karayolu yakmmda, Bekleme denilen mevki
yakmmda son yillarda yeniden yapilarak ibadete acilan K1r Carnisi, Fevzipasa
Caddesi'nde 13 No. 'lu evin Serif Sokagi'na bakan bahcesinde Kasimpasa Camisi.
Piri Pasa Mahallesi'nde, iskele Caddesi'nde Orta Gazino'nun karsisinda
Danismend Mescidi. ( Muharrem Hoca'nm evinin yerine yaptinlrms apartmamn
oldugu yer ). Burada Danismend Dede'nin mezan da bulunmaktadir.

19

Fatih Mahallesi'ndeyse,

A.Apokaukos'un

yaptirdigi kiliseden cevrilme eski Fatih

Camisi vardi.
Silivri Surlannm Ortakapi denilen mevkide kapmm dis kismmda ve
dogusunda , hemen hemen kapiya bitisik Abdulgani Mescidi bulunmaktaydi.
Alibey Camisi ise Balkan Harbi'nde Bulgarlar tarafmdan yikilrmstir.
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c- Silivri Parasi

•
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Silivri'de iki cesit gtimus para emisyonu

soz konusudur.

yuzleri ayni, arka yuzleri degisik olup on yuzun degismez
paralann arka yuzlerinde

Bu iki tip paranm on

sekli horoz resmidir.

Bu

bir oyma kare, basak yada bugday tanesi bulunmaktadir.

Paralann on yuzunde bulunan horz da iki cesittir; bir cinsi yuruyen , diger cinsi de
duran horozdur.

Bu paralar antik Selymbria

sehrinin icinde ya da yakm cevresi icinde

bulunmustur,
Deger bakimmdan

bunlan tek tek bir deger sisteminde

siraya koymak her iki

tur icinde kolay degildir. Cogu kez HOROZ I KARE baskisi persik ve

HOROZ/BASAK baskisi ise attik olarak biliniyor. Fakat ne ilki ve ne de ikincisi
kesin olarak kabul edilemez.

HOROZ/KARE EMiSYONU :
Bunlann agirhklan 4.21 gr. Ile 4.30 gr. Olarak belirlenmistir, Persik metal
paralann agirhklan en 90k 5.40 gr. Olarak bilinir. Bu, Selymbria parasmm agirhklan
standart persik paralann 90k altmda, drachmen degerinde degildir, onlardan 90k
daha az agirhktadir. Persik drachmen daha hafif bir agirhk olarak gosterilse bile,
ornegin Bizans zamamndaki agirhklara gore degerlendirilirse Selymbria parasmm

agirhklan 5 .20gr. ve 5 .40gr. m 90k altindadir. Ayni zamanda persik para ile
tiplestirildiginde hicbir olcuye uymadigi gorulur. En 90k trako - Makedon para
degerine uyrnaktadir.

HOROZ/BUGDAY EMiSYONU :
Bulunabilen para ornekleri azdir. Bunlann agirhklan Horoz/Kare emisyonuna
uysa bile obol 11 trako-makedonik olcumun daha 90k altmda bulunmaktadir.

HOROZ/KARE EMiSYONU :
Bunlann agirhklan 0.30, 0.31, 0.32, 0.38, 0.39 ve 0.40 gr.dir. Bu agirhklar
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0.27gr. trako-makedonik agirhk sistemi olculeri ustundedir. 111. trako- makedonik
agirhk sisteminde obol 0.61 gr., hemibol 0.305 olarak tasarlanmis, yalmz bu
tasarlama May, Abdera, 8 Anm. 4 existert de gorulur. Bizans hemiobolun agirhklan
0.30 gr. ile 0.44 gr. Arasmda degisiyor, bunlar da bizim olculerimize cok
yaklasiyor. Aralanndaki

fark sadece Bizans agirhk aralan 0.40gr. ile 044gr.

Arasmda oynarken Selymbria'mnkiler

0.30 gr. Ile 0.32 gr. Arasmda oynamaktadir.

Butun bu arastirmalann sonucunda anlasihyor ki, Selymbria her iki gumus parasim
11. trako-makedonik agirhk olculeri arasmda basmistir. Karakteristik olarak
HOROZ/KARE emisyonu olculeri karsilastinldigt zaman uydugu gorulmektedir.
Bulunan paralarda deger, bicim ve degisiminde hie bir guvensizlige
rastlanmaz., bu da gosterir ki Selymbria iyi dusunulmus ve zengin siralanmis bir
sisteme gore bu paralan basrmstir, Bu sistemin ahs veris icin dusunuldugu kesinlik
kazanrmstir, buna da neden olan hal butun kucuk sehirlerde buyuk paralann
bulunmamasi

ve hemen hemen hie kullanilmamasidir. Silivri parasmm

ozelliklerinden biri, bu paramn sadece Selymbria sehri icinde ve yakm cevresinde
kullanilmasidir, bu paraya hie bir zaman baska yerde rastlanmarmsnr, bu da , bu
paralar baska paralar kullarulmadrgi icin cok kullarusdan cok yrpranmislardir.
Agirhklanndaki

eksiklikler de cok kullamhp yipranmalanndandir,

yani

asmmadandir. Bu sebeblere dayanarak Silivri parasmi 11 trako-makedonik agirhk
sistemine gore hesaplamak gerekmektedir.

HOROZ/KARE EMiSYONU
Oktobolen on yuzun resmi horoz ve hemen ustunde Ethnikon'un bas harfleri
bulunmaktadir.

Daha sonraki gumus paralarda on yuz resmi komsu olan Bizans'a

benzer, ilk olarak bir genis cizgi ve eskiz yapilmis bir horoz resmi bulunmaktadir.
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Horozun hatlan belirlenmis ama ince isleri belirlenmemis kanat alam vucuttan belirli
bir sekilde aynlrmstir, Bu horoz Mays'm Periot 111 ile karsilastmhr, 492, 473/70
olarak zamanlanmistir.
HOROZ/BUGDA Y EMiSYONU

Arka yuz resminin oyma kare sekline donusurnu, ikinci emisyonun daha
gene olmasmm gerektigini gostermektedir, bunu oktobelendeki horoz kamthyor;
burada horoz daha tabii ve daha canh olarak goruluyor, tuyleri daha belirgin ve
narin, ibigi daha belirgin yapilnustir. Bu emisyonun zamamm 411/10 ve 3 86/5 olarak
gostermektedir. Paramn arka yuzu hie bir sekilde on yuzunden geri kalmarmstir.
Bunlar triobelen ve oktobelene de gecerli, her ikisinin de cok kullamhp asinmaya
maruz kaldigi gorulmektedir.

Zamanlama acisindan dorduncu asra kadar inmek, bu

emisyonda cok ileriye gitmis olmak demektir. Burada daha uygun olarak
zamanlamayi 423/30 olarak almak gerekmektedir, ama bunu 411/10' a kadar
genisletrnek daha uygun olur.
Elde bulunan materyal gosteriyor ki Selymbria'da cok iyi dusunulmus ve
zengince tertiplenmis bir sisteme gore para basirm yapilmrstir. Bu sistemin yalmzca
yerel paralar icin hesaplanmis oldugu aciktir.Onceden tayin edilmis kucuk ve en
kucuk fraksiyonlar ve her turlu buyuk paramn olmayisi yukandaki zam destekler. Bu
para hep aym yerde hep aym durumda bulunmustur, hie bir zaman antik kentin
bolgesi disinda bulunmamistir. Y erel para olarak dusunulmus ve yalmzca bu arnacla
kullamlmis, bu yonuyle uzun zman tedavulde kalrrus , bu nedenle cok fazla asmmaya
maruz kalrmstir.

Silivri parasi II. Trako-Makedonya agirhk sistemi birimine uygundur.
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Asinmasmm fazla olmasi nedeni ile, stilistlik arastirmassmn yalmzca simrh bir
sekildeypilabilmesi sebebiyle zaman yonunden simrlandirma cok zor olmakla
beraber su sekilde zamanlandirmak mumkundur:
Horoz/ Kare emisyonu icin M.O 492/90 ve M.O 472/70
Horoz/Basak emisyonu icin M.O 425/20 ve M.O 411/10
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2- Cografyas1
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Silivri, Cataca yanmadasmdasmm

guney kisiminda, 41, 03' kuzey paraleli ve

28, 20' dogu meridyenleri arsmda, istanbul'un 70 km. batismda, Marmara sahilinde
ve E-5 karayolu uzerinde istanbulun bir ilcesi olup, ban ve kuzeybatismda Tekirdag
iline bagh Corlu ve Cerkezkoy, kuzey ve dogu kesimlerinde Cataca, guneyinde ise
Marmara ile 35 km.lik bir sahil seridi bulunmaktadir. Bu simrlar icinde ilcenin genel
yurolcumu 778 km olup, Silivri koyunun dogusunda, Marmara'ya hakim 56m.
yuksekliginde bir tepe uzerinde kurulmus olup zamanla burdaki sulann disina tasip
bugunku gorunumu almistir.
Bugun ilce merkezi, Muratcesmenin 1 km. dogusundan baslayarak Alipasa
yol aynmma kadar uzanmaktadir. 1990 saymuna gore ilcenin genel nufusu 77812
olup, ilce merkezinin ise 26367' dir. Ilce merkezinin tiy mahallesi ve ilcenin yedi
belediye bulunan yirmiyedi koyu vardir, bu koylerden biride bucak merkezidir.
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a-Yiizey Sekilleri ve Bunlarm Yapisi

28

Bolgede hakim topografya, hafif dalgah duzlukler ve en cok yuksekligi 60
m. yi gecrneyen tepelerdir. Bu silik topografya kuzeyde kiyidan baslayarak daha
kuzeye dogru yavas yavas yukselerek devam eder . Doguda Muratcesme bolgesinde
Kel ve Arap tepeler , kuzeydoguda Haci Hasan mevkiinde, Bekci tepe , kuzeybatida
Suluklu tepeleri baslica engebelerdir.
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b- Iklimi
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Burada bir Akdeniz ikliminden yayla iklimine gecis durumu vardir. Kislan
Akdeniz iklimine gore daha siddetlidir. Fakat yazlan tamamen kuraktir. Y agislar
sonbaharda baslar ve ozellikle kis etrafmda toplamr. Y ag1~1 en az alan aylar
Temmuz ve Agustos aylandir. Kar subat'ta yagar, yerde en fazla 3-4 gun kahr.
Burada

soguk mevsimin gecikmesinde denizin buyuk rolu vardir. Silivri'de yilhk

yag1~ miktan ortalama 600- 700mm. dir.
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c- Bitki Ortiisii
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Silivri'nin esas durumu agacsizhk olup, hakim gorunus steptir. Step az
degisen ve terk dize halinde gorunen bir ortu bolgeyi kaplar. Kuzeyde dag koylerine
cikildikca yukseklik ve rutubetin daha elverisli sartlarda olmasi nedeni ile orman
baslar, Bu gun gorulen sekil , genel olarak govdeli agac ve yer yer cahliklardan
ibarettir. En fazla gorulen agaclar arasmda gurgen , akagac, mese ve kayim
sayabiliriz. Y apraklanm dokmeyen cesitler arasmda

ardic ve ozellikle bodur mese

sayilabilir. Bu topluluk yamnda kekik otu, yabam nane, gegin sazlan, gorulur, Dag
koyleri bolgesinin diger karakteristik bitkisi de mahallinde filina tabir edilen erika
arboradir, orman bolgesinde yer yer adaciklar halinde gorulen cali supurgesidir,

iL~ENiN T ARIMSAL YAPISI
VERiLERiNE GORE)
ilve nufusunun asag: yukan % 7 5 'i tanmla ugrasrnaktadir.
Arazi kullamm alam: Tarla bitkileri ekilen alan: 49.406 hd. Toplam alana
oram % 63.61 'dir.
Bundan baska taze sogan, enginar, karmbahar, kabak ve patlican gibi sebzeler
de az miktarda da olsa ekilmektedirr.
Kuru fasulye , nohut, bakla ve seker pancan az miktarda da olsa ekilmektedir.
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~- Akarsularr
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Bolgede onemli akarsular yoktur. Asmdirmaya dayaniksiz arazi uzerinde
acilmis sel yataklan, vadiler, genis oluz tabanlanyla birbirlerinden bariz duzluklerle
aynlmislardir. Bolgede Kadmlar Deresi, Tuzla Deresi, Davutca Deresi, Camurlu
Deresi, Kula Dere. Gelevri ve Kmikh Dereleri vardir. Cogu zaman bu derelerin yaz
aylannda sulan cok azalir veya kurur, kis aylannda artar.
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d-Mesken ve Isyerleri
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Silivri'de mesken olarak kullamlan 5794 ev vardrr, bunlardan 2709 adedi
Ali bey Mahallesi 'nde, 698 adedi Fatih Mahallesi 'nde ve 23 87 adedi de Piripasa
Mahallesinde bulunmaktadir.
Silivri hizla betonlasmaya gittiginden bugun bir 90k ev yikilip 90k katli
apartman haline gelmekte ve ilce guzelligini kaybetmektedir.
i~ yerlerine gelince ulke geneleginde toplam 3350 sabit is yeri vardir.
il9e haftada bir gun acik Pazar kurulur. Silivri ve koyleri bu pazardan
yararlamrlar. Bu acik pazarda her turlu esya ve yiyecek bulunur. Vatandas ozellikle
meyve ve zepzelerinibu pazardan temin eder. Koylu yumurta, yogurt, pilinc gibi ufak
tefek satabileceklerini bu pazarda kiymetlendirir.
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11-SILIVRl'NIN
KUL. TUREL
...,
DEGERLERI
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a-Halk Ceyizi (El Sanatlan)

•

Ceyiz her yorede oldugu gibi, burada da cagina gore bir cizgi islenmistir,
Yuzyillar once yapilanlar halen yapilmaya devam edilmekle birlikte onlara cagm
gereksinimlerine ve buluslanna uygun ekler yapilmis ve gi.ini.imi.izde karsimiza
peskirden haliya, keseden buzdolabi ortusune kadar zengin bir ceyiz 91kn11~t1r.
Her gens; kizin bir ceyiz (gergef ve tezgah gibi) ustasi vardir. K1z ustasmdan
ogrendigi gibi, hatta ustasim da gecerek dokur ve isler. Ceyizin sonundu, ignesinde
bir sap iplik ve islenmemis son sir motif birakir. Dugunun ikinci gunu, gergefini
si.isler, hediyeleri ve yamnda calgi halayi ile, ustasmm evine gider, orada calgilar
calarken hediyeleri verir, bu son motifini isler ve iyneyi kirarak bir gill dibine atar.
Boylece, ceyiz tamamlanmis olur. Ertesi gunu baba evinden aynhr.
Her Ti.irk kizi icin ceyiz bir onur, bir ovuctur, Ceyizini yapan, eksik yapan,
90k gi.izel islemeyen kiz. Kaynana adaylanmn gozunde, kadmhgmida eksik
yapacaktir. Aym zamanda ceyiz, kizlanrmzi egiten, olgunlastiran bir olgudur.
Silivri'nin kendine ozgu bir folkloru yoktur. Kaynaklarda sozu gecen folklor,
halkm kendi geldikleri yorelerinden Silivri 'ye gelirken getirdikleridir.
Ceyizi bashca dort guruba ayirmak mi.imki.indi.ir.
Gerdefte islenenler (Bindalli gibi)
Tezgahta dokunanlar (Kilim- kumas gibi)
Elde islenenler (Yaghk ortuleri gibi)
Elde orulenler (Corap gibi)

GERGEFTE i~LENENLER:
Kadife, ipek ve saten i.izerine cesitli yoresel motifler islenerek hazirlanan, gelinlik,
bindalh, uc etek adi verilen giyim esyalandir.
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Bindalh Isleminin yapihsi

•

Islenecek motifin bir karton uzerine cikanlarak, makasla etrafmdan kesilir. Daha
onceden bicilmis kumasin uzerine bunlar tutturulu parcalar halinde gergefte gerilir.
Bu motif kartonlar uzerine kilaba ile sarma yapihr. Bu sarma islemi, sadece listen
gidis-gelis seklindedir, alta gecmez. Bu islem sirasmda uygun yerlere pul ve tirtil
konur. Bu islem bitince parca gergeften cikanlir. Parcalar dikilerek bir butun haline
getirilir. Icine astar dikilir.

TEZGAHTA DOKUNANLAR:
Kilim,yatak yuzu, yastik kihfi, kiz ve erkek isligi, kusak, seccade duvar halisi, heybe,
futa, minder ortuleri, paspas ve dokuma kumaslandir. Dokumalar genellikle yuzden
yapilir. Yune cesitli renkler, kok otlan ile kaynatilarak verilir.
Yunden yapilan kilim.yastik ve yuzune gore daha kalm yapilrmsti. Yine yunden
yapilan yastik ve yatak yuzlerinin de desenleri kilime oranla daha ufak desenler
halindedir.

i~LENEREK YAPILANLAR
Dokuma bez veya patiska gibi kumaslar uzerine yoresel motifler islenerek
yapilirlar.
Bunlar: peskir, yaghk, camiye cesitli bas ortuleri, islik, don, pusi boyun bagi,
kese, musaf kesesi, gecelik, soz ve nisan bohcalan, namaz beresi, yorgan carsafi,
yastik kihfi, kirlent, masa ortusu, sabunluk, onluk, tur, (Gunumuzde bunlara,
buzdolabi ortusu, mobilya takmu vb. gibi cagdas ekler yapihr.)
Yapilan islemler, sarma veya kanavicedir. Son yuzyilda Aplika vb. gibi
islemlerede gecirilmistir. Kanavice, kumas uzerine kanava dikilerek renkli islerne
ipleri ile islenir. Daha sonra alttaki kavana sokulur.

Aprika kumas uzerinde bir baska renk kumas tutttirulur. Ornek cizildikten
soma beyaz iplikle islenir. Daha soma ornek kenarlan kesilir.
b- Kiyafet Ozellikleri

1-KIZ Giyim Kusami
Yorede giyilen kiyafetler ikiye aynhr:
Gunluk kiyafet
Adamhk (dugunluk-bayramhk

kiyafet)

Basta oyah yazma veya oyah krep bulunur. Govdede ise, Uy ete bin dalh veya
salvar cepken, bindalh bulunur. En cok kullamlan renkler, bordo, guvez, ordek
yesilive mordur.
Bele kemer takilir. Bele takilan kemer, madeni veya giyilen giyisinin kumas
deseninden olur.
iye el dokumasmdan yapilan islik giyilir. Isligin bedeni ve kollan genistir.
Kol uclan ve boyun kenarlan yoresel motiflerle islidir. Bedene Uy etek giyildiginde,
altma ag; yere cok yakm, ipek kustan salvar giyilir.
Ayakta parmak uclan ve topuklan motifli yun corap ve ince topuklu (kirmizi,
pembe veya beyaz renk)kundura vardir,
2-Erkek Giyim Kumasi
Bas: basta, onceleri halen koylulerce elde edilebilen kece kulah bulunurdu. Daha
soma, kece kulahm yerini fes alrmstir. Fes ustune uygun renkte pusu veya cevre, sol
kulak ustune gelecek sekilde baglannustir. Gunumuzde yaygm bir sekisde sapka
kullamhr veya bas aciktir.
Govde: bedende el dokumasi kumastan yapilrms cubuklu desenli, uzun kollu
yakasiz, onu kann ustgune kadaracik gomlek bulunur.
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Gomlegin ustune "Camadan" adr verilen kruvaze-yelek giyilir. Camada'nm
ici kirmizi veya lacivert renkli astarhdir. Kol uclan disanya kivnlarak gorulmesi
saglamr, Camada'nm on kismmda bol miktarda renkli kopcalar bulunur. Aynca on
kisimin cepler vardir. Bu ceoler, para cebi, tutun cebiadiru ahrlar.
Camadan ustune, acik kollu, kol icleri kirmizi veya lacivertkumastan astarh
"cepken" giyilir. Cepken yoresel motiflerle susludur. Cepkende hakim renkler,
bordo, haki ve laciverttir.
ilk dugmesi acik olan gomlegin ustune kenarlan ve koseleri yoresel
motiflerle isli boyun bagi baglamr. Belde beyaz yun kusak sanhdir. Bu kusagin icine
kama, tabanca, tabaka, kese konur.
Potur kadm giyisisindeki gibi uckurludur. Yandan yirtik ceplidir. Pacalara
dogru gittikce darlasir Salvann agzi yanktir. Ayakta yun corap ve alcak topuklu, ucu
hafif kalkik, dili siyah renkte ayakkabi vardir.

SUSLEME VE AKSESUARLAR
SUSLEME :
Kizlar ozel gunlerde alliksurerler, Dudaga bir sey surulmez. Y anaga, ceneye
ve iki kas arasma pul yapistinlir.
Basa iki kulak uzerine bir kakul gelecek sekilde saclar orulurek krep baglamr.
Gene kizlarda bir krep duz olarak, ikinci krep ise sol kulak uzerine gill yapilarak
baglamr. Sag kulaga cicek konur.

AKSESUARLAR
KIZLARDA:
Alma ve boyuna altmlar takilir. Belde gumus veya elbisenin deseninden bel
kemeri ve bu kemere takih yoresel motifli yaghk bulunur. Oyun sirasmda elde yglik
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bulunur.

•

ERKEKLERDE
Boyunda cevre ( boyun bagi ) vardir. Damadin cebinde kostekli saat bulunur.
Beldeki kusagm icine kama, pistol, para kesesi , tutun kesesi konulur. Beldeki kusaga
yoresel motifli yaghk asihdir.
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b-Halk Oyunlarr
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FINDIKCI
Derleme tarihi: 17.01.1978.

Derleme bolgesi : Silivri, Degirmenkoy, Cantakoy, Gelevri.
Kaynak kisiler : Omer Tatlicioglu, Sefer Tatlicioglu, Gazi Recep, Ahmet Ustun
Genellikle kabadati ve Arnavut horalan gibi agir erkek oyunlanndan soma
oynanan kizli erkekli sunulan horalardir. Ozellikle Arnavutluk topraklanndan
Turkiyeye gelen ve bu gun Turkiye'nin her yoresinde bulunan Arnavut'luk tabir
edilen Turk soyunun Yunanistan'm bugunku ban bolgelerinde, Yugoslavya'mn
uskup ili cevresinde oturan, zamanm Turk topluluklanmn oynadigi bir oyundur.
Oyun cok hareketli bir oyun olup, neden "Findikci" admi aldigi kesin
ogrenilememistir.
KARSILAMA
Derleme tarihi : 1974
Derleme Bolgesi : Silivri ve Koyleri
Deleyen kisiler : Murnin Tuglu, Temel Erdogan
Admdan da anlasildigi gibi, tamamen karsilama turunde ve kadmlar arasmda
oynanan bir oyundur. Oyuna sag ayakla baslarur. Daha soma sirasiyla devam

eder.

De; ayaktan sonra ayak burnu yere konarak bies yapihr. Sonra ayni figurlerin tekran
ile devam edilir. Oyunda karsilikh gecisler vardir. Bu gecisler capraz ve duz bir
sekilde devam eder. Muzigin ritmine gore omuzlar titretilir . Bu omuz titretme
amnda kollar ayak figurleri ile uygun bir sekilde saga sola sallamr.
KA SAP
Yore halkmm oldugu gibi Turkiye'nin tum yorelerinde de oynanan bir
oyundur. Bazi nuans farklan ile istanbul Kasabi, ispanyol kasabi, Trakya kasabi
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olarak bilinir, oynamr.Oyun
degismesi

ve becerisini

bir kitle oyunudur ve buyuk-ozelligi

bast cekenin

her kese gostermesidir.

ASKER
Askere giden genclere muzige uyularak gelistirilmis bir oyundur. Oyundaki
agir hareketler, donusu olmayan bir yolculuga ciktsi, hizh figurler ise vatan sevgisini
ifade eder. Bu oyun, topluluk ve kiitle oyunudur.

KABADAYI
Yorenin en eski ve en koklu oyunudur. Tum Trakya'da senelerdir
oynanmaktadir. Oyunculann hareketlerinde

kabadayihgm tum karakter

mevcuttur. Oyuncu bu oyunda sahsi olarak yapabildigi tum kabadayiligi simgeleyen
figurleri yapar. Pistovunu (tabancasmi ) atesler. Ickisini yudumlar. Davula ayak
koyar, diz vurur. Calgiyi kulagina dayar caldmr. Turkler Rumeli'ye gectiklerinden
bu yana, bu oyunu Debreli ve Kasap oyunuile birlikte oynamaktadirlar. Caka satma (
hava atma ) oyunu olarak bilinir.

GARAGUNA
Derleme tarihi: 29. 02. 1976
Derleme bolgesi : Silivri - Degirmenkoy, Cantakoy , Gelevri
Derleyen kisiler : Mumin Tuglu, Temel Erdogan
Y almzca calgicilann caldigi bir havadir. Once agir baslayip sonradan
hizlanan bir oyundur. K1z ve erkeklerin karsihkli cikrnalan ve donmeleri oyuna ayn
bir guzellik katar. Konya yoresinden Yunanistan'm Nasilic civanna goc eden ve
orada yerlesip tanmla ugrasan bir Turk kaviminin hasattan sonrasi sevincini dile
getiren bir oyundur. Bu kavmin adi olan Kara Hunlar zamanla dilde degiserek
oyunun bu gun ku adi olmustur.
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BOHCORCi- BOH<;:ALI GUZEL ( BOH(;:A GOTURME )
Derleme tarihi : 1988
Derleme bolgesi : Silivri .Fenerkoy, Gazitepe ( Haracca koyu )
Kaynak kisiler : Sefer Tathcioglu,

Mustafa Yalcinkaya, Kenan Gungor, Kemal

C::elik
Derleyen : Fahrettin Cevrim
Kizh erkeli oynanan bir oyundur. Oyuncular uq, kez ileri gidip, ucuncu gidisin
sonunda bir kez hizli olarak bulunduklan yerde tam donus yaparlar, egilerek
cokerler. Oyun ellerden tutularak oynamr. Oyun sevisen iki gencin oykusunu anlatir.
Birbirini seven iki gene, kiz babasimn evlenmelerine karsi cikmasi uzerine careyi
kizin sevgilisine kacmasinda bulurlar. Bohcasim alan kizin sevgilisine kacrnasiyla
son bulur. Bu kacis sirasinda takip edilip edilmedigini anlamak icin geri donup
geriye bakmakta, egilip kalkarak bir kez daha yoluna devam etmektedir.
Bu olaydan sonra dugun ve nisan torenlerinde bohcamn tasmmasmi temsil
eden bir oyun olarak oynamr olmustur.
PATRONA
Bu gun butun Trakya'da yillardan beri oynanan bir oyundur.
Tamamen calgilann nagrnelerinden esinlenerek figurler yapihr. Yunanistan'm
Lngaza Kasabasi civanndan gelen Turklerin ifadesine gore bu oyun, oyunculann
isinma havasidir. Oyuncular dugun ve benzeri eglencelerde diger oyunlara gecrneden
bu hava ile isinarak ter atarlardi. Daha cok kisisel bir oyundur.
PERESENYA
Y avuklusunun baska biri ile konustugunu duyan bir delikanhmn yalmzhgmi
belirten ezgisidir. Fakat esasi gelin evindedir, damat evine gonderilen Tupiskes
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denilen baklava tepsisinin cikanlmasi amnda aile fertlerinin takilanrn belirten,
methiyeleri ifadelendiren sozh; bir oyun havasidir. Hem oynamr hem de aile
fertlerine methiyeler soylenir. Oyundaki figurler, baklava tepsisinin el degismesini
ifade eder. Oyunun kokeninin , Drama , Serez, Kavala bolgesindeki Turkler oldugu
ve o bolgeden gelip, tum Trakya'da oynandigi bilinmektedir.Cift karakterli bir
oyundur. Bazen karsilama bazen de hora tipinde oynanrnaktadir.
SAMYOTiSY A ( GUZEL GOZLER)
Kendisini gormedigi halde penceresinin kepenkleri arasmdan gordugu
gozlerden dolayi bir kiza asik olan ve bu aski ugruna bir ezgi yazan soma da
daglarda omrunu tuketen bir asigin drammi , yasammi canlandiran bir oyundur.
Olaym Yanya civannda gelistigi soylenmektedir. Ezginin sozleri
bilinmemesine ragmen, oyunun temasi tam olarak bilinmemektedir.

Yorede

Presenya'dan soma oynanan sevilen cift karakterli bir oyundur.
KAMP ANA
Derleme tarihi: 12.12.1977
Derleme bolgesi : Silivri, Degirmenkoy, Akoren .Fenerkoy
Derleyen kisiler : Huseyin Krvilcim, Mustafa Akan
Patrona gibi oyunlardan once oynanan, oyuna giris ve ismma havasidir. Seri
ve cabuk el ve ayak hareketleri gerektirir. Hem hora , hem de karsilarna turunde cift
karakterli bir oyundur.
Oyunun kaynagi Bati Trakya'da ozellikle Yunanistan'da yerlesen eski Turk

boylandir.
Kampana aduun anlami , baslangictir,
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GAYDA
Derleme tarihi : 1985
Derleme bolgesi : Silivri ve civan
Derleyen kisler : Gunger Postaci , Gokhan Kucuk
Erkeklerin oynadigi bir oyundur. Basta oynanan agir figurler , oyunculann
oyuna ismmalanru, davul, zurnaya uyum saglamalanrn amaclar. Stire ilerledikce
figurler hizlamr.
BABU~KA
Yunanistan'm Kozan vilayeti yoresindeki Turklerin gelistirdigi bir oyundur.
Oyunun esas anlami el ve ayaklann davulun tokmagina ne denli uygun oldugunu
gostermektedir. Dugunlerde gelin karsilama havasi olarak , damat evinin
delikanhlannca

cok sik oynamr.

ARNA VUT HA VASI
Derleme tarihi : 1988
Derleme bolgesi : Silivri, Fenerkoy, Gazitepe Koyu
Deleyen kisiler : Fahrettin Cevrim, Gokhan Kucuk
Kaynak kisiler : Sefer Tathcioglu, Mustafa Y alcinkaya, Kenan Gungor, Ismet Seker
Oyuna sag ayakla baslamr. Oyun baslaymca, oldugu yerde bir kez
donenoyuncu, sag ayagim davulunuzerine koyar. Sadece erkeklerin oynadigi bir
oyundur. Oyunda kabadayiligi ve cesareti sergileyen figtirler vardir. Oyun ellerden
tutularak oynamr
FiNDAN
Derleme tarihi : 1979
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Derleme bolgesi : Silivri, Degirmenkoy, Gumusyaka

•

Kaynak kisiler ; ismail Cirak, Yusuf Germeyanoglu, Ayse Oruc, Gulsen Yoruk
Trakya'da gacal tabir edilen ozellikle Degirmenkoy dolaylanndaki Yoruk
tabir edilen bu bolgeden cikmarms Turklerin Rumeli 'ye gecisleri ile belirtilen
bolgelere gelip yerlesmis olan Turk soyunun cok eski yillarda oynadigi bir oyundur.
Oyun tamamen bagimsiz olarak en az iki, en cok altr kisi ile oynamr. Karsilama tarzi
bir oyundur.

TiKVE~ HORASI ( TiKVE~Li )
Derleme tarihi :

1979

Derleme bolgesi : Silivri, Germeyan koyu
Derleyen kisiler : Mumin Tuglu , Temel Erdogan
Kaynak kisiler : ismail Cirak , Kara Yusuf
Sadece erkeklerin oynadigi hora tarzi bir oyundur. Agir ve erkeksi bir
oyundur. Oyun bir yonuyle kabadayi ve Arnavut horalanm andinr.

iKi TELLi ( <;:iFTE TELLi )
Derleme tarihi : 1974
Derleme bolgesi : Silivri ve koyleri
Karsilama turunun en guzel orneklerindendir. Y almz kadmlar, yalmz erkekler
veya kizli erkekli olarak da oynamr. Oyuncu sayrsi onemli degildir. Genel olarak
kadm oyuncular bu oyunda daha kivrak daha kadinsi oynarlar. Oyunda ayak
figurlerinin yam sira, kalca, omuz ve kol hareketleri de onemli bir yer tutar. Serbest
karakterli bir oyundur. Her oyuncu serbest hareketler yapabilir. Oyuncular birbirine
tutunmaz. Ekip basi yoktur.
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ARZU iLE KANBER
Derleme tarihi: 05.03.1985
Derleme bolgesi : Silivri ve koyleri ile Malkara ve koyleri
Derleyen kisi : Mumin Tuglu
Kaynak kisiler : Nezihe Evren, Tevfik Gultuna
Kizli erkekli oynanan bir oyundur. Oyunun ozelligi durakli oynanrnasidir.
Oyun birbirini seven Arzu ile Kanber isimli iki gencin oykusudur. Bu gencler
aralanna kotu kisilerin girmesiyle kavusamazlar. Birlikte kacmaya karar verirler,
ancak kacarken Arzu'ya goz koyan agarun adamlan tarafmdan vurulurlar.
Vurulduktan sonra yerde yan yana mezarlan yapilir. Mezarlan arasmda
kavusamadiklanndan

kara cah biter.

Not: Dalyana ( Dalyan), Tuvari, Surto, Koca Yusuf oyunlan, yorede oynanan ancak
henuz derlemesi , oykusu cikanlmarrus oyunlardir.

YORESEL <;ALGILAR :
Karakteristik calgi, davul ve kaba zurnadir. Ancak gunurnuzde zurnamn yerini
klarnet alrmstir. Bunun nedeni , klarnetin yore oyunlanm daha zengin bir ritimde
calabilmesidir. Bu nedenle yorede zurna calan yok gibidir. Cift davul, cift klarnet,
tek davul, cift klarnet veya tek davul tek klarnet

olabilmektedir. Davul ve zurnadan

ayn olarak gayda ( tulum ), kabak, kemane, baglama gibi calgilarda
kullamlmaktadir. Son zamanlarda dugunlerde ince saz ( Kernan, curnbus, ud ) aletleri
kullamlmaktadir.
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c-Dtigun Tiirenleri
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1-RUBA-DUGUNE

HAZIRLIKLAR

•

RUBA:Dtigtin oncesi kiz ve erkek tarafi temsilcileri birlikte alis verise cikarlar. Her
iki tarafa cesitlihediyeler alimr., eksikler giderilir.

DUGUNE DAVET
SOZLU DAVET: Dugune cagnlacak kisilerin adlanmn bulundugu bir liste
hazirlamr, Bu kisiler sozlu olarak davet edilir.

(:EYiZ SERME
Dugunden once , kiz tarafmca hazirlanan ceyiz, erkek evinden gelen ve kendi
yakmlannca hediye edilenlerle birlikte sergilenir. Bu islern yakmlannca yapilir.
Ceyiz dugunun bir gun oncesine kadar serili kalir. Dugunden bir gun once
toplamr ve erkek evine gonderilir.

KINA GECESi
Kma gecesi, gelinin evinde yapihr. Gelini sag el ve sol ayagina, sol el ve sag
ayagina olmak uzcre bir kiz ve gelinin yengesi vururlar. Y engesinin kocasi olrnusse ,
bu kma vurma islemini yapamaz. Kma vurma olayi bittiginde, gelinin yuzu acihr ve
eglenceler baslar. Gelinin kiz arkadaslan da kendilerine kma vururlar.
Topluluk gee saatlerde ayrldiktan sonra, gelinin yakm arkadaslan kendi
evlerine gitmeyerek ,gelinin evinde kalirlar. Sabaha kadar uyumazlar.
Kma gecesinin sabahi, gelin arkadaslan koyun icindeki tarihi cesmeleri
dolasirlar. Cesme onune gelin bozuk para atar.
Kizlar gelinin ayakabismm altma isimlerini yazarlar. Ayakabmm altmdan
ismi silinenin talihli olduguna inaruhr.
Gelin duvagindan tel alan kizlar, bu teli ne kadar kisa ahrlarsa o kadar tez
evlenecegine inamrlar.
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TAKI

•
Gelin evinde kina gecesi veya gelin alayindan bir gun once yapilan bir adettir.

Akrabalan ve yakinlan tarafindan verilen altm ,para, canli hayvan, ev esyasi gibi
hediyeler daha soma ceyizle birlikte elinin yeni evine gonderilir.

DAMATTRASI
Damat evinde uygulanan bir adettir. Erkek evinin onunu getirtilmis bir berber
damadin trasmi yapar. Damadin tras havlusu uzerine akrabalan ve arkadaslan
tarafindan para atihr. Tras bitince damaat evin icine ahrnr. Damathklanru giyer.
Bundan soma, damat gelin alaymm gelmesini bekler.

KUSAK KUSAMA
Gelin baba evinden cikrnadan once son olarak yapilan islemdir. Babasi veya
imam tarafindan dua okunarak gelinin beline kirmizi kurdela baglamr.
Bundan soma tum akrabalan

ile vedalasarak gelin arabasma biner.

iMAM NiKAHI VE GERDEK
Damat yakmlanmn ve koy imarmrun kauldigi aksam yerneginde imam nikahi

Yatsi namazma damat yakmlan ile birlikte gider. Eve geldiginde gerdek
odasmm kapisi disina konmus legene ayagi ile vurarak gelenin kendisi oldugunu
belli eder ve gerdege girer.

2-DUGUN TORENi DISINDAKi GELENEKLER
ASKERE GiDiS
Askerlik yasini bulan gencler, bir ay onceden akrabalan, yakinlan ve diger
askere gidecek genclerin aileleri tarafmdan sirasiyla yemege ahmrlar.
Gencler gruplar halinde cesitli oyunlar oynayarak zaman zaman caddelerde
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veya kapali yerlerde eglenirler.
Son gunun sabahi butun gencler biraraya toplamr . Imamin ve halkm dualan
ile askere ugurlamr,
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<;-Halk Inanclarr
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HIDRELLEZ ( HIZIR

n,YAS):

Mayis ayimn besi aksarm baslayan kutlarnalar,

altisi aksamma kadar surer. Ates yakihrarak uzerinden atlamr.
0 gece Hizir Kesesi adi verilen , ufak bir keseye rnadeni para konur ve o
gece gl dalma asih birakihr. Madeni para sabah ahmp biryil boyunca cuzdanda
tasuur.
Hidrellez gunu sabahi sagilan silt ve yapilan yogurtlar, fakir halka dagitihr. Cobanlar
o yilin kuzusundan koy delikanhlanna hediye ederler. 0 gun piknik duzenlenir.

GELiN KARSILAMASI : iki gelin adayi yolda karsilastigmda birbirlerine yol
verrnezler. : iki gelin adayi yolda karsilastigmda birbirlerine yol verrnezler. Y olu
hangi gelin adayi daha gee; kullamrsa, o gelinin daha kotu olacagina inamhr.

LOHUSA : Lohusa kadmlar kirk gun birbirleriyle gorusturulmez. Elde olrnayan
sebeblerle gorusulurse birbirlerine cok ufak da olsa birseyler ahp verirler.
Lohusa kadm yalmz birakilmaz , sayet yalmz birakilacaksa yatagin yamna
supurge ve masa konur.

HAMiLELiK : Gerdekten once , gerdek yataginda erkek cocuk yuvarlatihr.
Boylece dogacak cocugun erkek olacagina inamhr.
Harnile iken sac; kesilirse, dogacak cocugun kisa ornurlu olacagina inanihr.

NAZAR: Nazardan, kern gozden korunrnak icin rnavi boncuk tasirur, Mavi gozlu
kirnsenin nazannm degdigine inaruhr.
Nazara karsi kursun dokturulur,

BEDDUA ( KOTULUK): Bedduamn ugursuzluk getirdigine inamhr. En kotusu de
anne, baba, rnazlum bedduasidir.

CiM <;ARPMASI: Yernek yerken sarki soylenmez, gece aynaya bakilmaz, bulasik
suyuna basilmaz.
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UGURSUZLUK .Sogan kabugu yakilmaz, yakihrsa olnm olur. Kopek 90k ulursa
ugursuzluktur.
Duz tabanh kisilerin ugursuz olduguna inamhr.
Gene kizin cehizinden birsey ahnmasi ugursuzluktur.

YENi DOGAN (:OCUKLAR : Cocuk yurumeye ilk basladiginda yurumesinin
duzgun olmasi icin adim coregi yapihr.
Y eni dogan cocuklar yalmz birakilmaz,
Cocugun ilk cikan disini goren kisi cocuga hediye alir.
Y eni dogan bebege uc ezan silt verilmez. Ahirette bu adla cagnlacagina
inaruhr.

BEREKET- UGUR: Dugunde yagmur yagarsa o gelinin bereketli olduguna
inamhr.
Y emek yerken, soma ustune gelen kisiyi kaynanasmm 90k sevdigine inarulir.
Hidrellez gunu ineklerin sutu yoksullara dagitihr. Bereketinin artacagina
inamhr.

CENAZE :Cenaze evinde el opulmez
Cenaze evi o gun supurulmez
Cenaze evine gelenin cikardigi ayakkabilar cevrilmez.
Cenaze evinden gidene gule gule denrnez.

MiSAFiR : Yuruyebilen bir kisi emeklerse misafir gelecegine inarnhr.
Rastgele atilan veya dusen bir sey ters donerse misafir gelecegine inarnhr.

58

•

d-Mutfagt
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(:ORBALAR

•

DUGUN (:ORBASI
Malzemesi ( 4 kisilik )
2 Tavuk cigeri
1 fincan pirinc
1 kasik salca, tuz
6 bardak et suyu veya su
Hazirlamsi : Tavuk cigeri tereyag ile kavrulur, uzerine salca ve et suyu ilave edilir,
15-20 dakika kaynadiktan soma pirinc konur , 10 dakika pirinc ile kaynadiktan
soma indirmeden yumurta ve limon ile terbiye edilir.

KESME (:ORBASI
Malzemesi ( 4 kisilik )
1 yumurta
1 bas sogan
1 kasik salca
1 kasik tereyag

Yz bardak un
1 litre et suyu veya su
Hazirlamsi : 1 Yumurta ile un kanstinhr, ufak bir hamur tutulur, tutulan hamur
oklava ile yanmCm. Kahnligmda acihr.acilan yufkalar kucuk kucuk kiymiklar
halinde kesilir, fazla unlann dusmesi icin elekten gecirilir. Diger yanda bir
tencerede yag ile cok ince kiyilmis bir bas sogan kavrulur. Salcasi ve suyu ilave
edilir. Su kaynamaya baslayinca kiyilrms kesmeler icine atihr. Istege gore bir kasik
veya daha fazla yogurt ilave edilerek yenir.
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OVAMA<;::
Malzemesi

( 4 Ki~ilik )

4 bardak su
1 cay kasigi tuz
1 bardak un
250 Gr.

iy yagli

et

2 kasik tereyagi
HAZIRLANISI

: Su ateste kaynatilir. Kaynayan bu suya un yavas yavas

kanstinlarak yedirilir. Bir kasik tuz ilave edilerek koyulasincaya kadar kaynatihr.
Uzerine tereyag ile et kavrulur. Kirmizi biber ilave edilir.
HAMUR i~LERi
DIZMANA
HAZIRLANISI: Hazirlanrms ekmek hamurundan yumurta buyuklugunde parcalar
yuvarlatilarak kurabiye seklinde tepsiye dizilir. Uzeri yaglamr ve yumurta, yogurt
kansimi surulerek kizgin fmnra verilir.
EKMEK:
Malzemesi:
Ekmek mayasi (eksimis hamur)
Biraz un
Su ve tuz
HAZIRLANISI: Daha onceden aynlmis kucuk maya steak su ile cogaltihr. Bir
tencerede su isitihr, elenmis un bir tepsiye konur. lcine maya ve tuz ilave edilerek
islatilrms su ile yogrulur. Yogrulan bu hamur 1-2 saat suresince kabarmaya birkihr.
Bu sure sonunda hamur ekmek buyuklugunde parcalara aynhr, temiz bir bez uzerine
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un serpilerek

ekmek kivarruna gelmis hamur uzerine konur, yanm saat kadar da bu

bez uzerinde

bekletildikten

soma kizgm fmna konur. 35-40 dakika soma pismis

olarak fmndan ahmr.

TURTA:
HAZIRLANISI: Bir miktar elenmis una tuz, karbonat ve su katihr. Bu arada cok
yogrulur. Fmn onceden yakilarak bol kor olrnasi saglanir. Turta hamuru, ocaktaki
korkenara cekilerek kizgin fmna koymadan once bicakla bir kac delik acihr, soma
uzerine steak kill ortulur, kulun uzerine kor konur. 15-20 dakika soma cikanhr.

SEBZE VE ET YEMEKLERi
BURYAN:
MALZEMESi:
1,5 kilo kuzu eti

Yz kg. Pirinc
10 tane taze sogan
2 corba kasigi margarin, tuz, nane
HAZIRLANISI: Taze soganlar kucuk kucuk dodramr, yag ilave edilerek tepsinin
icinde hafifce kavrulur. Pirinc yikamp suruldukten soma tepsiye konur. Tepsiye
yapismayana kadar kavrulur. Ayn bir yerde iyice pisirdigimiz kuzu eti uzerine konur,
nane eklenir,

us: kase

su ilave edilir, suyunu cekene kadar pisirilir,

KA~A (UN(:ALAMA)
MALZEMESi:

1 Ba~ sogan
250 gr. Kiyrna veya parca et
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1 Ka~1k yag
1 domates 1 fincan un

HAZIRLANISI: Sogan ince ince dogramr, yag ile birlikte bir az kavrulur. Uzerine
domates rendelenerek, bir az daha cig olrak konularak bir az pismeye birakihr.
Uzerine su ilave edilir. 20 dakika pistikten soma icine bir fincan un cahmr, yemek
koyulasmca atesten indirilir. Uzerine nane eklenir.

BORANi:
MALZEMESi:
1 kilo ispanak
2 bas sogan
1 kasik salca
1 fincan pirinc
HAZIRLANISI: iki bas sogan salca ile yagda kavrulur. Dogranrms ispanah icine
atihr, bir az daha kavrulur. Bir bardak su ile bir fincan pirinc ilave edilerek 5-10
dakika kaynatildiktan soma atesten indirilir, sade veya yogurtla yenir.

O~MERiM
MALZEMESi:
1. 5 kg. Misir unu
0.5 litre zeytin yag1
2 litre su
3 kilo yogurt
HAZIRLANISI: Yag iyice kizdirldiktan soma misir unu koyulur. Kavrulmus un su
ile yavas yavas kanstmlarak pisirilir, Soguduktan soma icine yogurt katilarak servis
yapihr.
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BALIK YEMEKLERi
LUFER- USKUMRU DOLMA:
MALZEMESi:
1 Kufer veya uskumru
1 bas sogan
1 domates

biraz maydonoz, biraz tuz ve kara biber
HAZIRLANISI: Yagli kagidin tizerine bahklar konur. Bahklann tizerine domates,
maydonoz konup, biraz tereyagi ilave edilerek kapamr, izgaraya konulup pisirilir.
BALIK BUGLAMA:
MALZEMESi:

1 buyuk bahk
1 soyulmus domates
2-3 yesilbiber
biraz maydonoz, biraz defne yapragi
1 kasik slca, tuz, karabiber
tereyag ve margarin
HAZIRLANISI: bahk kilcikh olacaksa takoz, kilciksiz olacaksa fileto seklinde
kesilerek tepsiye dizilir. Domates, biber, sogan ince ince dograrnp ustune konulur.
Limonda dilimlenir.
TATLILAR:
P ANDiSP ANY A:
MALZEMESi:
20 yumurta
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20 kasik seker
20 kasik nisasta veya pirinc unu

~ERBETi i<;iN:
1 kilo seker
~ kilo

SU

HAZIRLANISI:Yumurta

ile sekerkanstmhpcrrpihr. Seker ve yumurtabelli bir

kivama geldikten sonra nisasta veya piric onu kanstmhp tepsiye konur. Diger
tarafta hazirlanmis serbet pismis olan tatlmm ustune dokulur. Tatli sicaksa serbet
sicaksa tatlmm soguk olmasi gerekir.

KIRAMA TATLISI:
HAZIRLANISI: Ciftciler tarlada rnahsulu kaldirdiktan sonra bu olayi kutlamak icin
kendilerine bir ziyafet cekerlerdi. Bu olaya kirama denilmektedir. Bu ziyafette en
fazla goze carpan yemek tathlardir, tath oldugundan buna kirama tathsi da
denilmektedir.Fakir halk kirama tathsi ekmek parcalanni toplayip, tere yaginda
kizartip.uzerine serebet dokulerek, daha zengin halk ise tel kadayifi, irmik helvasi ve
baklava yaparak kutlarlardi.
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e-Silivri Y ogurdu

66

Eskiden bir 90k yorede oldugu gibi Silivri'de yogurt yapihr ve yerel olarak
tiiketilirdi. 1870 'li yillarda yogurt yapmak icin Silivri' de ozel binalar yapilmis ve
bunlara ycgurthane adi verilmisti. Burada iiretilen yogurtlar deniz yoluyla tasmdigi
icin istanbul'da satilmaya baslandi sarsmti yuzunden yolda yogurtlann kaymak
tabakasi bozuluyordu. Kaymak tabakasmm bozulmasmi

onlemek icin , yapihs

tekniginin ve kullamlan sutun degisik ozellikler tasimasi gerekir.
Silivri yogurdunun yapihs teknigi soyle ozetlenebilir. Y ogurthaneler,

sutun

pisirildigi kazan dairesi va mayalanmanm yapildigi karavana ocaklan denilen iki
ayn mekandan olusur. Yogurthaneye gelen silt, once uzun saph bir tavaya ahrup
sulu veya koyu olup olmadigi, kremasimnahrnp almmadigi kontrol edildikten soma
istenilen ozellikteyse ince bir elekten suzulerek kazanlara bosalnhr. Sut bu
kazanlarda

84 derece ile 90 derece arasmda , pala denilen tahtadan yapilrms buyuk

bir kiirekle devamli kanstinlarak 150 dakika kadar pisirilir, Pisirrne tamamlanmca
sutu karavana ocaklan kisminda bulunan karavanlara bosaltma islerni baslar . sayisi
yogurthanenin buyuklugune gore degisen karavana ocaklan, birbirine paralel olarak
zeminden 30-40 Cm yiiksekliktedir. Bu ocaklara karavanalar yan yana dizilir.
Kazandan alman sicak silt bu karavanlara yiiksekten dokulur. Bunun nedeni sutun
kopuk yapmasim saglamaktir. Boylece kaymak tabakasi sekilli ve kabank olur. Bu
sirada kazan ocaklannm altmdan alman kor, karavana ocaklanna yayilir. Daha soma
sute Silivri yogurdu ozelligi veren ve "kaymak pisirrne" denilen ikinci bir pisirrne
yapilir. Sut burada 70 derece 30-60 dakikaya kadar pisirilir. Bu miiddet

icerisinde

yag tabakasi karavam ustunde toplamr ve kalm bir kaymak tabakasi olusur. Bundan

soma karavanalann altmdaki ates ahrup silt kendi halinde sogumaya birkihr. Suttin
mayalanma sicakligi 42.5 derece ile 43 derece arasmda degisir. K1~m biraz daha
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yuksek , yazm biraz daha dusuk sicakliklarda mayalanma yapihr. Maya bir gun once
yapilan ycgurttan ahrup biraz sulandmlarak hazirlamr. Hazirlanan maya kaymak
tabakasiru bozmamak icin smnga ile enjektorle verilir. Yogurt yapimmda kaymak
tabakasmm bozulmamasma 90k dikkat edilmelidir. Mayalama islemi bittikten soma
karavanalann uzeri cuvallarla ortulur, kapilar pencereler kapatihr, Sut 185 ile 240
dakika arasmda mayalanmasuu tamamlar ve yogurt halini alir.
Normal yogurdun %3.5 - 15'i yag 5.5 - 18 'i protein, %1.2 -7 'si karbonhidrattir.
Silivri yogurdunun ise %28 'i kadan yag , %8.4-19.5 protein,% 4.7'si
karbonhidrattan olusur.
Plastik kaplarda yapilamayan , uretimde metal kap kullamlan Silivri yogurdu
sutunde aranan ozellikler de sunlardir, Kullanilacak sutler kivircik koyunlanndan
sagilmalidir. Yapay yemle beslenmeyen bu koyunlar Silivri'nin Tuzla Merasi'nda
otlatilmahdir.

Silivri yogurdu yapmunda kullamlacak sutler krema makinesinden

gecirilmemelidir.
Yogurt folklorumuze de girmis, bazen ata sozu gibi kullarulrmstir.
"Her yigidin bir yogurt yiyisi vardir. "

"Damizhksiz yogurt tutmaz"
"Kimse yogurdun eksidir demez"
"Cocukla yogurt yiyen yuzune gozune bulastinr "
"Sutten agz; yanan yogurdu ufleyerek yer. "
"Yogurt yazm beyler onune, kism keller onune"
"Y ogurdu koyundan, avradi koyunden al"

68

•

f-Halk Hekimligi
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ROMATiZMA:

Ayaklar kuma gomulur. Hayvan gubresinin icine sokulur . Agnyan

yere suluk yapistinlir.

DOLAMA: Korda pisirilen sogan ilik bir durumda

iken samhr bir gece eklettikten

soma ertesi gun icindeki irin akitihr.

ARPACIK : Ailenin son erkek cocugu arpa ile uzerine surterek us; gun dua okunur.
NAZAR: Nazar degmesin diye nazar boncugu takihr, tedbir icin iki goz ile birden
burnun ucuna bakihr.

BUYU : Genellikle muska yapihp tasimr.
SITMA : Hasta korkutulur.
ZEHiRLENME : Sarrmsagi bol yogurt yedirilir.
SiNiR ( DELiLiK) : Bileklerine ince ip baglarur , okunur.
KESiK : Uzerine orumcek ag,1 konur.
SARILIK : Dil alti kesilerek , kan akitihr.
VUCUT KIRGINLIGI : Adacayi icilir. Vucut ispirto ile ovulur.
MiDE BULANTISI: Nane, limon kaynatihr icilir.
iSHAL : Kahve uzerine limon suyu dokulur ve kanstmlarak icilir.
ARI SOKMASI : Anmn soktugu yere camur surulur.
EZiK: Ezilmis olan yere et sanhr.
KABAKULAK: Kepek veya asurelik bugday kaynatilir. Soguyunca uzerine zeytin
yag; damlatilarak bir gece sisen yere baglamr.

EGZEMA: Kirpi eti yenilir.
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g- Deyimleri, Atasdzlerl ve Manileri
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Elbisenin

onu yok

Giyilecek

yeri yok

•

Yarim beni ahyor
,

Goturecek

yeri yok

Mendilimi

ucurdum

Kavak yapraklanna
Ben yarimi biraktim
Benden aynaklanna
Benim yarim cok guzel
Motorsikletlerle
Gozlukleri

gezer

takmca

Zeki Mtiren'e benzer

Ah adali adah
Evi yirmi odali
Gencligim zehir oldu
Seni tattim tadah
Ah fenerli fenerli
Beli mavi kemerli
Ask oyunundan gormedim
Senin kadar hunerli
Darbukamn derisi
Beni ister birisi
ismini soyleyemem
K1hc;h'h kendisi
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Entarimin gulleri
Y ana bakiyor yana
Aret senin sevdigin
Bana bakiyor bana
Silivri'nin carsisina
Gon vurur karsisina
insan gonul verirmi ?
Kapi dip komsusuna
Bayirlan asamam
Beygirleri kosamam
Ver baba sevdigime
Olururn de yasayamam
Beyaz yelek ustune
Mavi dugme nazarhk
Olum var, aynlik yok
Boyle yaptik pazarhk
Karsidan ath gelir
Elinde tatli gelir
Oglamn mektubu
Kizlara sakli gelir
Bana mektup yazarsan
Koy kibrit kutusuna
Bizim yoldan gecerken
At avlu ortasma
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Kahvecinin elinde

•

Hem caydanhk, hem kasik
Kahvecinin ogluna
Hem yamgim hem asik
Elbisemin pilesi
Y andadir eklemesi
Sen git yarim askere
Bendedir beklemesi
Raftan aldim makasi
Actim gomlek yakasi
Bizim camdan gozukur
Y arin yatak odasi
Anne bana grep al
Gri olsun solmasm
ilk yarimin annesi
Begenmezse almasm
in dereden dereye
Dereden dereyemi
Y arim bizim gorusrnemiz
Seneden seneyemi
Bizim ayna tas ayna

D stunde

bes tas oyna

Bizim yoldan gecerken
Motoru yavas hayda
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Avlu dibinde kasik
Kaynanam

oldu yazik

Kaynanama

uzulmern

Bir top kefene yazik
Fasulye kaynatmm

T oprak tencerisinde
Gel yarim konusahrn
Mutfak penceresinde

YOREDE EN (;OK KULLANILAN DEYiM VE ATASOZLERiNDEN
ORNEKLER:
On donurn bostan , yan gel Osman
iki kanya yar olmayan, ucuncuye de yar olmaz
Ver ele sonra yan derdine

Y aptik yine bir cahillik, uyduk yine seytana
Y az deftere kalsm harman veresiyesine
Evin kosesi.odunun mesesi, kadmm Aysesi
Bu basimda bitmedik bir ot kaldi
Ortasi ister ama , kenarlan kol vermez
Arpahkla keleme tarla bir degildir
Her cok azdan olur
Sap baska, seker baska
At torbasmdan, kadm kocasmdan belli olur
Y emegi gosteren salca, kadim gosteren kalca, adami gosteren akce
Tecrube dilsiz hocadir
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Sutle giren huy, canla cikar
Ne dograrsan canaga o gelir kasiga
Kar ekinlerimizin yorgamdir
Tilki iki defa tuzaga dusmez
Ay1 vurulmadan postu almmaz
Tarlada izi olmayamn, ekinde yuzu olmaz

•

•

•
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111-SILIVRI UZERINE
YAZILANLAR VE SiLiVRi iLE
•
•
•
ILGILI ~AHISLAR

LADY MONTAGU

•

ingiliz kadm sair ve yazan olan Lady Montagu 1689-1762 yillan arasmda yasarmstir.
Esi istanbul' a gonderilince birlikte gelmi~tir.1716-1718 yillan arasmda osmanh
payitahmdaki yasami ozel bir dikkat ve elestiriyle dile getiren mektuplan ile unludur.
Lady Montagu'nun 29 Mayis 1717 'de Rahip Conti 'ye yazdigi mektuptan:
"

Y olumuz Marmara sahili boyunca cicekli, latif cayirh yerlerden gecti.

Marmara eski Propontis. Bir gece Silivri'de yattik. Burasi simdi guzel bir liman ama,
eskiden 90k meshur bir sehirrnis.Otuz iki kemerli bir koprusu ve eski bir rum kilisesi
var. Arabalardan birini, benimle beraber yolculuk etmekten 90k hoslandigim
soyleyen bir rum kadmma vermistim.Kadin dua icin bu kiliseye girince , bende
girdim. Kilise binasmda katolik ve Roma kiliselerindeki

suslemelerin hepsi var ama

kiymetli degil, bina 90k kotu yapilrms. Azizlerden birisinin olusunu gosterdikleri
zaman bir gumus para arum. Aziz Lukas tarafmdan yapildigmi iddia ettikleri
Meryem'in resmini gosterdiler, resim bu azizin iyi resim yapmadigirn ispat
ediyordu. Ancak bunlar mucizeleri bakirrundan italya'daki Meryem tsvirlerinden
daha rneshur. Rumlann resim zevki 90k fena, tablolarda zemin daima yaldizli ,
resimleri boylecve suslediklerini samyorlar. Nasil bir tesir yapugim dusunun.
Resimlerde golge ve ol9ti yok.
Merasime kirrmzi elbise ile giren bir piskoposlan var, oturdugum eve boyum
kadar bir mum gondermek inceliginde bulundu. Bir gece Buyukcekmece ve bir gece
de Kucucekmece 'de kaldik. ... "

~AiRBAKi
Asil adi Abdtilbaki Mahmud, ayni zamanda "Sairlerin sultam" da denilirdi.
1526' da istanbul 'da dogdu, yine istanbul' da 1600 tarihinde vefat etti. Kendisi Divan

sairlerinin en unlulerinden olup babaaasi Fatih Camii Maezzinlerinden

Mehmet

Efendi'dir.Fakir bir ailenin cocugu olup bir ara sarac crrakligi yaprrustir. Sonra
medreseye girip devrin tarunrms bilginlerinden Karamanh Ahmet ve Mehmet
Efendi'lerden ders almistir. Baki Medrese ogretimi yamnda, siirle de ugrasiyordu,
henuz on dokuz yasinda unu istanbul'u dolduran gene sairlerden biri oldu.1554 'te
Nahcivan seferinden donen Kanuni Sultan Stileyman'a sundugu kaside ile padisahm
dikkatini cekti ve takdirini kazandi,
Semiz Ali Pasa'run sadrazamligi zamamnda Baki'ni ikbal devri basladi once
1561 'de Danisment oldu, aym yil Padisahm arzusu ile otuz akce rnaasla Silivri'deki
Piri mehmet Pasa Medresesine muderris olarak tayin olundu. 1564 'te istanbul' da
Mahmut Pasa Medresesine naklolundu.
Boylece sair Baki'nim 1561 ile 1564 yillan arasmda Silivri'de muderrislik
yaprms oldugunu goruyoruz.

KE<;ECiZADE iZZET MOLLA'DAN SiLiVRi
Divan edebiyatirruzm meshur sairlerinden biri olan Kececizade izzet
Molla'da Silivri'ye ugrayanlar arasmdadir. 1823'te Kesana surulen Molla, bu
surgun hikayesini Mihnet-i Kesan adiyla anlattrken istanbul' dan itibaren gectikleri
konaklan bir bir anlatiyor, Selim Pasa'dan hoslamyor.Silivriyi sevmiyor, Selim
Gasa ve Silivri hakkmda sunlan yaziyor: "Yeni evin bas kosesine kilim serip, o gece
Bigados'ta kaldik, orada ozgurluk belirdi, Kececizade'Iik ortaya 91kt1. Koy kucuk
ama havasi guzel, o guzel han da , gonul a91c1 bir yerde. Bosna'h soylu bir kisi , bir
bey de o gece orada konuktu. Stileyman Pasa - Yeri cennet olsun -- o soz ustasmm
babasiynus. Zamamn buyuklerinin buyrugu ile Padisahm kapisma gitmekte imis.
Gelip benimle soylesti, istanbul 'u sordu . Ben "yol yordam
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bilseydim bu hanlar

bana mekan olmazdi " dedim.

•

Selim pasa' dan hareket ettikten soma , ancak iki saat gecmisti, sol yanda
Silivri gozuktu .Silivri denince, srvri bir sanma, anlatilmaya deger bir iz yok. Ash
nedendir, sevilmez bir yer; orada bir kahve icip yola koyulduk."

EVLiYA <;ELEBi (1611-1682)
1611 'de istanbul'da dogan Evliya Celebi, 17 yy. seyahatname
yazarlanndandir.

Bu turun en buyuk ve en benzersiz ornegini vernistir. Elli yillik bir

imparatorluk gezisinin, zaman zaman simr dislanna tasan olanaklanndan yararlanan
Evliya ~elebi, gordugu yerleri en ince aynntisma kadar yazmaya calisrmstir.
"Seyahatname"sinde

cogu zaman "rivayete gore" diye basladigi yerler gercekten

biraz uzak kalmaktadir. Silivri uzerine yazdiklanm da hos gormek yerinde olacaktir.
"Silivri Kalesi : burasmi Medyan oglu Yanko 'nun oglu "Silivri'
yapurdigmdan, onun adtyla ve Yunan dili ile soylenir. Guzel bir kaledir. Kale deniz
kenannda olup, Edirne Fatihi Murat han, Edirne'den soma baskmda burayr
fethetmistir. Soma Kosaus Sahrasmda Murat Han, dusmaru yenilgiye ugratip
olulerini ibretle seyrederken , Milos Kublaki admda biri sicrayarak namh gaziyi
sehit etmistir. Soma da bu melunu has gilmanlar parca parca ettiler.Bundan soma
dusrnanm karan kalmadi. Taraftaraf firsat bulup, muslumanlann elinde bulunan
kaleleri ele gecirmeye basladilar.Silivri'yi

de kusatip ellerine gecirdiler.Yildmm

Beyazit Han istanbul'un yansim bans ile ahp Cebe Ali (Cibali) Kapisi, Aya Kapisi
ve Petre Kapisi semtlerine kadar yerler muslumanlann ellerinde idi. Gul Camii
ibadaethanemiz ve Sirkeci Tekkesi mahkememiz oldugu sene bu Silivri kalesi'de
Sehzade Merhum Alernsah'rn gayreti ile tekrar zaptedilmistir.Sonra

Yildinm

Beyazid Hazretleri Bizans'i hilesine ugradi, bunun uzerine istanbul Tekfuru butun
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muslumanlan Bursa ve Edirne'ye surdu.O zaman Silivride bosaltilrrus oldu. Ahali
karsi Anadolu tarafma gectiler. Bu esnada Rumlar Silivri'yi ellerine gecirip kaleyi
saglarn sekilde imar ettiler.Sonra fetih babasi Mehrnet Han, Mahrnut Pasa vasitasiyla
Silivri Kalesini fethettirmistir.Silivri,

Eyup kazasma bagli yuzelli akcelik kazasir.

Subasi, Kethuda Yeri, Yeniceri serdan, ve muhtesibi vardir. Muftu ve Naibi yok,
ayan ve esrafi coktur.

SiLiVRi KALESiNiN YAPISI:
Marmara sahilinde istanbul topragmda yalcm bir tepe uzerinde dort kose
olarak yapilmis guzel bir karedir. Kirkyedi kulesi, kuzeye acilan bir kapisi vardir.
Cevresinin uzunlugu 2500 adimdir. Kale icinde 500 adet ustu kiremit ile ortulu ev
olup, 12,000 nufusu vardir. Kale'deki Hunkar Cami'si kiliseden cevrilmedir. Han,
hamam, bag, bahce falan yoktur. Saraylardan Haydar Aga Sarayi, denize bakan guzel
bir saraydir.

SiLiVRi'NiN VAROLU~U:
Deniz kenannda on yedi mahalleli, 1600 bagli, bahceli haneli guzel bir sehir
olup istanbul'un bir mahallesi demktir. Yenvan Tarihi'nde anlatildigma gore Silivri
istanbul Kalesi'nin bir kosesi olup hala istanbul'dan buraya gelinceye kadar, kale
duvarlannm kalmtilan gorulmektedir. Eski istanbul surunun bir kosesi de Karadeniz
sahilinde Terkoz Kalesi imis

Silivri ile Terkos Kalesi arasi on bir saat olup, Silivri

Kalesi'ne gelinceye kadar yedi kat kale duvan yedi kat hendek hisan hala binlerce
yerde burclan gorulmektedir. Diger bir koseside Karadeniz Bogazi'rnn Rumeli
sahilinde Y aros Kalesi imis. Oradan Tarabya, Y enikoy, Rumeli Hisan, Ortakoy ve
Besiktas'tan gecerek, Tophane'deki Kursunlu Mahsen Bumuna gelinceye dek kale
du van imis. Y edikule' den Silivri 'ye gelinceye kadar kale duvarlan varrms. Bu hesap
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uzere, simdiki Istanbul Kalesi ic kale gibiymis. Esas konnmuza gelelim:
"Silivri' de on sekiz mihrab ibadet yeri vardir. Kara Piri Pasa Camisi: bir
minareli olup buyuk avlusu vardir. Ismi Ulu Cami' dir. Yaptiran, Birinci Selim
Han'm vezirlerinden ve Hazretli Ebu Bekir'in soyundandir. Cemaat 90k olur.
Imareti, medresesi, daru'ttalimi ve cocuk mektebi olup, butun bu binalar renkli
kursun ile ortuludur. Bunun disindaki Camiler hakkinda bilgim yok. Kucuk ve buyuk
onalti adet duzenli ham vardir ki hepsi kmmzi kiremit ile ortuludur. Bunlardan
Kassam <;elebi Han'm carsisi vardir. Islek yerde oldugundan, en kazanch esnafi
nalbantidir. Kassam Celebide Kara Piri Pasa soyundandir. Iki adet hamami vardir.
Biri Piri Pasa'in olup, havasi ve suyu gayet hostur. Sehrin guzel binalan hep sahilde
olup, pencereleri kubleye bakar. Kat kat sahnisinli mukemmel saraylan vardir.
Sehrin Dogu tarafi baghk olup, kalenin dibinde yel degirmenleri ve sehrin batisinda,
Corlu yolu uzerinde Suleyman Han'm otuz uc gozlu uzun bir koprusu vardir. Ger9i
alcakca bir kopru olup, kemerleri eskicedir. Fakat tam yerinde yaptmlrmstir. Bu
kopru basinda sehir tarafinda Sa' di Baba ziyaret yeri bulunur. Bektasi tekkesi icinde
medfun olup, kendileri de Bektasi fukaralarmdandir. Vezir Haydar Aga Zade bu
tekke icinde Sa' di Baba yamnda yatar. Bagdat ve Misir kaptanhgi ve kaymakamlik
gorevlerinde bulunmustur. En son kendisine Silistre eyaleti ihsan olunmus ve oraya
giderken boynu egri Mehmet Pasa onu bu Silivri'de oldurterek kellesini devlete
gondermistir. Olusu de buraya gornulmustur."
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Ti.Hin T ugay

(Silivri)

Husevin Gunturk

(Silivri)

[ezihe Kanbay

(Silivri)

Husevin Akmcioglu

(Silivri)

Alev K.ilrnq,

(K1hq,h)

"

- Ttirkk:an

Husey in Cenger
tDagh
ylin Kahraman

(Degirmenkoy)
(Sayalar)
(Silivri)
(Silivri)

Melek Sen

(Silivri)

Mehrnet Erdem

(Silivri)

N agihan Aytac

(Fenerkoy)

Sevgul Tekin

(Fenerkoy)

Sadi Talay

(Kurfalh)

Basak Dnsal

(Silivri)
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