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ONSOZ

Engin Tarih ve parlak medeniyetler ulkesi guzel TUrkiye'mizin karts karts ecdat karu ile
sulanan Trakya topraklanndaki sirin ve tarihi ilcesi Lnleburgaz'i tarumak ve tarutmak her
Luleburgazlmm kutsal ve onurlu bir gorevidir.
Atalanmizm kurduklan g09lO devletleri bizlere hur bir vatan btrakmak icin yapnkalan
essiz fedakarbklan yasatmak ve gun gectikce kaybolan bazi degerleri eserler halinde ortaya
koymak, gelecek kusaklara atalarmuzi ornek alabilmeleriicin cok gereklidir.
Uluslar tarihleri ile ovunurler. Tarih uluslan ebedilestirir. Biz, Turkler bunun bir
ayncahgiyiz, Tarih bizimle ebedilesir, gurur duyar. Turk ... Tarihin her sayfasmda daima
bayrak ulus olmustur. Tarihin tarih oldugu gunden beri Turk vardir, Yalmz silah ile degil,
sanati.ilmi irfaru ile de ...
Her turltl medeniyetin izlerini tasiyan tarihi ve kulturel eserleriyle .tanrm
cografyasi.degisen ve gelisen sanayisi ile steak kanb Trakya insarum ve Trakya'yi tarutmaya
cahsnm.
Bu cahsmanm ortaya cikmasmda bana ilgi ve yardimlarmi esirgemeyen LUleburgaz
Belediye Baskan'i Saym Emin Halebak 'a .Luleburgaz Nufus Mudurlugu'nde cahsan tum
personele ,maddi manevi destekleriyle daima yammda olan basta anne ve babam olamk nzere
tum aileme,aynca bu cahsmayi hazirlarken bizden destegini esirgemeyen degerli hocam
Doc;.Dr. Bulent Yorulmaz'a TE~EKKUR ve ~UKRANLARIMI SUNARIM.
iNCiYAVUZ
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1-GiRi~
Trakya Hakkmda Genel Bilgi
Avrupa'nm guneyinde, Akdeniz'e doqru u~ buyuk yanmada uzarur, Bunlardan en doquda olarn BalkanYanmadas1'd1r.Onun guney dogu koseslne Trakya denir. Trakya adi buraya
yerle-sen Traklardan gelmektedir.
Bogazlar Marmara ve Ege Deniz'i ile aynlan Trakya.batida
Balkan Daglan eteklerine dek uzarur, Doguda Bo-qazlara dek
uzanan Catalca ve Gelibolu yanmadalan coqrafya bakrrnmdan
Trakya'nm drsmda kahr.
Trakya topraklanru iki bolume ayrrabillriz: Bat, ve Dogu
Trakya. Bu iki bolumu birbirinden ayrran dogal srrur, Meri~
Nehri'nin a~ag1 ~191nd1r. Bati Trakya Balkan Sava~1'ndan sonra
smrrlanrmz drsmda kalrmstrr, Meri~ lrmag1 artik yalmz Bat, ve
Dogu Trakya'yi degil,
Turklye topraklanru da Yunanistan'dan
ayrrmaktadrr, Trakya topraklarmda bir cok ii vardrr, Luleburqaz
da Trakya bolqeslnde Krrklareli ilinin bir ilcesidir. Gun ge~tik~e
ilerleyen ve geli~en bu sirln llce,ll olmak lcin adaydrr,
Luleburqaz'i
tarihsel.ktllturel.ekonomik
ve
coqrafik
ozellikleriyle tamtmaya kendine has sevecenliqiyle Trakya
insanlanru ortaya koymaya calrsacaqrm. Bu eser-in iyi bir
kaynak olrnasrru dilerim.
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2. iL<;EMiZiN YURDUMUZDAKi KONUMU

2.1. Yeri, Srrurlan Ve Komsulan:
Li.ileburgaz, Trakya topraklanrmz i.izerinde, Ktrklareli iline
bagh bi.iyi.ik bir ilce olup, Ti.irkiye'nin Marmara Bolgesinin,
Trakya yoresindedlr.
K1rklareli ilinin yedi ilc;esinden en
bi.iyi.igi.idi.ir. Li.ileburgaz topraklan Doguda Saray, Vize ve <;orlu
ilceleri topraklan, Banda Babaeski ilcesl, Kuzeyde K1rklareli
merkez llcesl ve Pmarhisar llcesi, Gi.ineyde Murath, Hayrabolu
ilcesl topraklan ile c;evrilidir. Bu srrurlar icinde ilce topraklan
648 kilometrekare yer kaplar. En Gi.iney noktasi 41 ', 12" ,30"' ve
Kuzey noktasi 41',32" 30"' Kuzey enlemleri ile en Dogu noktasi
25',13",10"' ve Bati
noktasi 24',47",40"' Dogu boylamlan
arasmdadrr,
Li.ileburgaz
Trakya'nm
ortasmda
Ergene
ovasmdadrr. Denizden yi.iksekligi 30 m.dir.
2.2. llcernlzin Dogal Durumu

2.3. Yeryi.izi.i ~ekilleri, Engebeleri:
Trakya'nm en daqhk bolqesi hie; suphe yoktur ki Krrklareli
ilidir. Ancak bu ilin srrurlan icinde kalan Li.ileburgaz ilcesl ise
Trakya'nm en di.iz ve engebesiz topraklarma sahiptir.
Trakya,genel olarak kenarlan yuksek.ortasr cukur bir canak
bic;imindedir. Bu canaqm ortasi Li.ileburgaz topraklandir, [lee
topraklarmda dag denecek kadar yi.iksek yerler yoktur. Ergene
ovasma uzanan ve ancak sirt denebilecek tepeler vardrr,
Bunlarm yi.iksekligi 100 m. ile 200 m. arasmdadrr, Ertugrul
koyunun Dogu sirtlan uzantrsi 50 m. Celaliye koyunun
Batrsrndakl srrtlar 200 m. Eskibedir koyunun Kuzeyindeki
Ergene sirtlan 198 m. yi.iksekligindedir. Li.ileburgaz deniz
seviyesinden ortalama 3 m. yi.iksekliktedir. ~ehir merkezi de
Edirne Baym denen 150 m. yi.iksekligindeki srrtlar ile istanbul
yonunde Beskath mevkiinde Kustepe srrtlan 125 m. arasmda
kurulmustur, Ti.im topraklan Ergene ovasmda uzamr.Ergene
nehri ilcenln gi.iney suurlanru cizer.
llcede Devlet c;iftlikleri ve koy korularmdan baska orman
yoktur. Korular da bodur rnese.qurqen ve karaaqac ile kavaktan
ibaret olup 2000 donurnu gec;mez. Topraklan Oc;i.inci.i ve
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Dorduncu
zamanda
olusmustur,
Topraklan
verimlidir,ozellikle akarsu kenarlan alivuyonludur,

zengin

ve

2.4. Akarsular:
Luleburqaz'm en onernli akarsuyu, Ergene nehridir. llcenin
topraklarmdan gec;er. Yrldiz daglarmdan doqan bu nehir llcenln
Ciftlikkoyunden girer ve surekli dolanarak akar. Duzenli bir akar
Su degildir. Yazlan kuru, krslan tasar, Yatag1 ova yuzeyinden
3.8 m. derin olduqundan sulamada moto-pomplar kullaruhr,
Ergene nehrinin Li.ileburgaz'da en onernli kollan Burgaz ve
Kanstiran dereleridir. Burgaz deresi Poyrah'nm kuzeyinden
Aktepe eteklerinden crkrp guneye dogru 28 km. katedip
Turgutbey koyunun guneyinde Yene deresi ile birlesen ve krsm
akrp yazm kuruyan bir deredir. Karaagac; deresi ile Yene deresi
(Kaynarca'dan crkrp guneye dogru 24 km. akar) t.uleburqaz'rn
bir km. kuzeyinde birleserek Manast1r dere adrru alrr ve
Luleburqaz'dan itibaren istasyon'a doqru 8 km. aktrktan sonra
iki koldan Ergene'ye kansrr, Goruldugu gibi Burgaz deresinin
en onemli kolu Yene deresidir. Ancak son yrllarda kurumaya
baslamrstrr. Karistrran deresi ise Misinli, Sofular, Prnarbasr,
Tatarh derelerinin birlesmeslnden doqar, Son yrllarda D.S.i.
tarafmdan yatag1 duzenlenmlstlr.
Bunlardan
baska yazm
kuruyup, krsm akan Sogucakdere,
Kavakdere, Yorukdere,
Camurdere,
Ayvahdere,
Sancaalidere,
K1nkkoy, Tatarkoy
dereleri vardrr, Bunlarm hepsi Ergene'ye dokulur,
llcenln sahili yoktur. Dogal sayrlabilecek gol de yoktur.
Ancak D.S.i tarafmdan insaa edilmls goletler vardrr,

2.5. Hava Durumu ve iklimi:
Luleburqaz'rn iklimi Trakya iklimine girer. Kara iklimi
hakimdir. Buna gore yazlan steak ve kurak, krslan soquk ve
yag1§hd1r. Ruzqarlar genellikle kuzey vede kuzeydoqudan eser.
Guney ve guneybat1 ruzqarlan kism cok ender eser. Yazm ise
bilhassa Temmuz ve Agustos aylarmda srklasrr, Haziran ay1
icindeki ruzqarrn rnahsul uzerinde etkisi vardrr, llcede her cesit
ziraatin yapimma
elverisli derecede yagmur yagar. Yrlhk
ortalama yag1§ olc;usu 500-600 mm Arasmdadrr, Yrllrk ortalama
1s1 derecesi en yuksek + 41 derece ile Agustos aymda, en
dusuk -20 derece ile ~ubat aylandrr, Kar genellikle Arahk ve
~ubat aylarmda yagar,en cok 15 cm nadiren gec;er ve bir
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haftadan cok sure ile kalmaz erir gider.Yag1§lar
Sonbahar ve llkbahar mevsimlerinde duser,

daha cok

2.6. Bitki brtusu :

Luleburqaz halki c;ogunlukla ciftcidir. Bunun nedeni ilce
topraklarmm cok verimli olrnasrdrr. Bilhassa derelerin ve
Ergene nehrinin yataklan c;evresinde verimli topraklar vardrr,
Tahrllardan bugday en cok, sonra da srrasryla arpa, cavdar,
yulaf, kaphca, rrusrr vs. vede .az da olsa celtik ekimi yaprhr,
Baklagillerden hepsi az olmak uzere ekilir. Bu arada ilc;enin en
onemli urunu ayc;ic;egi ve sekerpancandrr, Buna gore ilc;ede
islenen topraklarm dag1hm1soyledlr, Tah1I topraklan : (365.000)
hektar, 'endustri bitkileri (131.000) hektar, baklagiller (125.000)
hektar, nadaslar (120.000) hektar, meyvelikler (100.000) hektar,
sebzelikler (18.000) hektar, cayrrlar ve otlaklar (25.000) hektar.
llcede orman yoktur. Ancak bazi koylerde kucuk rnese ve pelit
agac;lan topluluklan vardir, Son yrllarda yine bazi koylerde ve
ilce merkezinde
akarsu
boylarmda
meyva agac;lan ve
kavakhklar dikilrnistir. Trakya'nm Ergene havzasi topraklan
icinde kalan Luleburqaz ve c;evresi eskiden bilindigi gibi cok
ormanhk bir bolge lrnls, ancak uzun yillar suren savaslar,
kisilerln ormanlan yakmasr, tahrip etmesi sonucu bu c;evrelerin
step sahalar olmasma sebep olmustur, Tum bunlara ragmen
buqun
bile Hamzabey, Kmkkoy, Celaliye ve Hamitabat
koylerinde orman kalmtrlarma rastlarur,
3. NUFUS VE YONETiM ORGOTO
3.1. Nufusu:
Luleburqaz nufusu ve nufus artrsi yonunden cok cabuk
geli§me gosteren ve bagh olduqu ii K1rklareli nufusunu zaman
zaman geride brrakan bir ilcedir. Luleburqaz bu ozelligi ile
Turkiye'de mevcut 81 il'den 17 ilin merkez nufusunu geride
brrakrmstrr, llcenln 2000 genel nufus sayrmmda merkez nufusu
93.060 olarak sayrlrmstrr, l.uleburqaz'm koyleri ile birlikte
toplam nufusu 118.870 tir. Li.ileburgaz'a 1975'ten buyana 13
tane daha mahalle eklenmistlr. Mahalleler ve nufuslan soyledlr:
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2000 Sayrrm Eski ve Eklenen Mahalleler Nufusu
2.119
5.471
3.088
2.496
1.286
2.271
4.016
5.147
3.600
4.977
4.520
896
5.753
5.219
2.368
132
636
4.472
4.531
2.556
3.268
2.080
350

1-Sekizkasim Mahallesi
2-Ataturk Mahallesi
3-Ban~ Mahallesi
4-Cumhuriyet Mahallesi
5-Dere Mahallesi
6- Durak Hahallesi
7-Gen~lik Mahallesi
8- Gundogu Mahallesi
9- Gune~ Mahallesi
10- Hurriyet Mahallesi
11- lnonu Mahallesi
12- istiklal Mahallesi
13- Kocasinan Mahallesi
14- Kurtulus Mahallesi
15- Ozerler Mahallesi
16- Sarrrusakh Mahallesi
17- Sevgi Mahallesi
18- Siteler Mahallesi
19- Yeni Mahalle
20- Yrldrnm Mahallesi
21- Y1ld1z Mahallesi
22- Yrlmaz Mahallesi
23- Zafer Mahallesi
CiZELGE

1

t.uleburqaz'a bagh koy ve kasabalarm
nufus sayrmma gore koy ve belde nufusu soyledir:
Hane
252
181
397
263
106
290
311
45
279
738
146

Merkezkoyler

Alacaoqlu
Ayvah
Celaliye
Ceylankoy
Ce~mekolu
Duguncuba~I
Ertugrul
Eskibedir
Eskita~h
Hamitabat
Hamza bey

1007
647
1384
683
271
1198
683
104
859
2857
460
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2000 genel

1997nufusu
1082
778
1430
689
412
1302
734
112
897
1977
479

•

Karaaqac
K1nkkoy(B)
Musellim
Oklah
Ovacrk
Sak1zkoy(B)
Sancaali
Tatarkoy
Turgutbey
Um urea
Yenibedir
Yenitash

397

1067
1996
358
431
861
2108
819
984
1373
364
326
165

111
129
276
225
241
434
154
93
44

Toplam

21.005

Buyukkan~t1ran (B)
Ahmetbey
Akcakoy
Cengelli

5.687
4503
415
358
1663
107
1037
3027
715
529
562
117
18.720
39.725
79.145
118.870

Ciftlikkoy
Davutlu
Emirali
Evrensekiz(B)
Karamusul
Kayabeyli
Kucukkan~t1ran
Seyitler
Toplam
Koy Genel Toplarm
Merkez
Genel Toplam

CiZELGE
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1154
1954
441
499
906
2214
926
1044
1352
442
414
173
21.407

127
122
320
45
318
204
190
160
59

2

4559
4267
432
393
1012
113
1056
3032
779
569
590
147
16.949
38.356
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3.2. Yonetim Orgi.iti.i :
ici~leri Bakanlrqrna bagh ve ni.ifusu 20.000'den fazla olan
yerlesrne merkezlerine llce denir. Li.ileburgaz'da bir ilcedlr,
Kayler ise bagh bulunduklan ilcede gorevli yetkili kuruluslarla
i~ birligi halindedirler. Li.ileburgaz Ilce merkezinde ilceye bagh
koy ve kasabalarda oturan yurttaslarm devletle ilgili sorunlan
devlet dairelerince cozulur, Devlet dairelerinin bulundugu
binaya Hi.iki.imet Konag1 denir. Aynca Belediye kuru1 usu
vardur. Bu bakrrndan llcedekl yonetlrnl Devlet Yonetirn ve Halk
Yonetlrnl olarak iki bolumde incelemek gerekir.
a) Hi.iki.imet Yonetimi:
Li.ileburgaz'da
hi.iki.imeti
temsil
eden
yetkili
ki~i
kaymakamdir.
Bugunku
Kaymakam'
A.Kernal
Vardal'dir,
Kaymakam bag11 bulunduqu ilin hi.iki.imet yoneticlsl olan Valiye
karsi sorumludur.
Kaymakamm gorevlerini
krsaca ~oy1 e
ozetleyebiliriz. llce srrurlan icinde yasayan halkm can ve mal
gi.ivenligini saqlamak, devlet memurlanru denetlemek, yurttaslann devletle ilgili sorunlanru cozumlernektir. Kaymakamhk
orgi.iti.ine bagh Li.ileburgaz'daki resmi daireler sunlardrr:
1. Devlet Bakanhqma bagh kurumlar: 1. Mi.ifti.ili.ik Dairesi, 2.
Tapu Sicil Muhafaza Memurlugu,
3. Tapu ve Kadastro
Mi.idi.irli.igi.i, 4. Tapu Fen Memurlugu.
2. Adalet Bakanhqrna
bagh kurumlar: 1. Cumhuriyet
Savc1hg1,2. Asliye
Hukuk
Hakimliqi,
3. Sulh
Hukuk
Hakimligi, 4. Asliye Ceza Hakirnliqi, 5. Tapulama Hakimligi, 6.
icra Takip Dairesi Memurlugu, 7. Adliye bas katipliqi,
3. lclslerl Bakanhqrna bagh kururnlar: 1. Kaymakamhk ve
Yazi lslert Mi.idi.irli.igi.i, 2. Ni.ifus Mi.idi.irli.igi.i, 3. Emniyet Amirligi,
4. ilce Jandarma Birlik Komutanliqt 5. Ozel ldare Memurlugu
4. Yerel Yonetlm Bakanhqrna bagh kurumlar: 1. Li.ileburgaz
Belediyesi Ba~kanhg1
5. Maliye Bakanhqrna bagh
Mi.idi.irli.igi.i, 2. Malmi.idi.irli.igi.i
6.

Milli

Egitirn

Bakanhgma

11

kurumlar:

bagh

1. Vergi

kurumlar:

Dairesi

1.

Lise

•

Mudurlugu, 2. K1z Meslek Lisesi Mudurlugu, 3. Kepirtepe
Ogretmen Lisesi ve Egitim Enstitusu Mudurlugu, 4. Ortaokul
Mudurlugu, 5. Ticaret Lisesi Mudurlugu, 6. Turkqeldi Teknik
Ziraat Ortaokulu Mudurlugu, 7. ilkOgretim Mudurlugu ve bagh
44 Merkez ve Koy ilkokullan, 8. Halk Egitim Ba~kanhg1, 9.
Ahmetbey
Lisesi
Mudurlugu,
19. Evrensekiz
Ortaokul
Mudurlugu, 11. Buyukkar~t1ran Ortaokulu Mudurlugu, 12.
Kmkkoy Ortaokulu Mudurlugu,
13. Hamitabat Ortaokulu
Mudurlugu.
7. Bayrndrrhk Bakanhqrna
Bolge 11. ~ube ~efligi

bagh kurumlar:

Karayollari

1.

8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhqrna bagh kurumlar:
1.DSI. 11. Bolge ~efligi, 2. TPAO 1. Bolge Basmuhendisliqi.
-,

9. Koy i~leri ye Kooperatifcllik Bakanlrqrna bagh kurumlar:
1.YSE 11. Bolge Md.
10. Ticaret Bakanliqma bagh kurumlar: 1. Toprak Mahsuleri
Ofisi, 2. Ticaret ve Sanayi Odasi Baskanhg), 3. Ticaret Borsasi
Ba~kanhg1.
11. Saghk ye Sosyal Yardim Bakanhqrna bagh kurumlar: 1.
Devlet Hastanesi, 2. Hukumet Tabibliqi, 3. Verem Savas
Dispanseri Bastabibllqi, 4. Srtma Eradikasyon Bolge Ba~kanhg1
5. Ana cocuk Saghg1 Merkezi Bastabibliqi.
12. Gurnruk ve Tekel Bakanhqrna
Mudurlugu

bagh kurumlar: 1. Tekel

13. Grda Tarim ve Hayvancrhk Bakanhqrna bagh kurumlar:
1. Ziraat Muhendisligi, 2. Ziraat Odasi Ba~kanhg1, 3. Zirai
Donatrm Kurumu ~efligi, 4. Veterinerlik Mudurlugu, 5. Turkqeldi
DOC Mudurlugu, 6. Sarrmsakh TUC Mudurlugu, 7. Meteroloji
Memurlugu.
14. Orman Bakanhgma bagh kurumlar: 1. Orman Fidanhk
Mudurlugu.
15. ulastrrma
Bakanliqma
bagh
Mudurlugu, 2. DOY istasyon Memurlugu.
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16. Gencllk ve Spor Bakanhqma bagh kurumlar: 1. Saha ye
Tesisler Memurlugu.
17. Milli Savunma Bakanliqma bagh kurumlar: 1. Askerlik
subesi Ba~kanhg1, 2. Hava Radar Mevzii Komutanhqr, 3. 65.
Turnen Kumutanhq, ve bagh birlikler.
18. Turklye Bankalar Birligine bagh bazi Resmi ve bzel
Bankalar ve Mudurlukleri : 1. Ziraat Bankasi Luleburqaz ye
Ahmetbey ~ubeleri, 2. Turkiye ls Bankasi ~ubesi, 3. Yapi ye
Kredi Bankasi ~ubesi, 4. Akbank ~ubesi, 5. ~ekerbank ~ubesi,
6. Halk Bankasi ~ubesi, 7. Vakrflar Bankasi ~ubesi, 8. Garanti
Bankasi subesl, 9. Turk Ticaret Bankasi ~ubesi, 10. Pamukbank
~ubesi.
19. Kultur Bakanliqma Bagh Kurumlar: 1. Sokullu Mehmet
Pasa Kutuphanesi
Memurlugu,
2.
Cocuk
Kutuphanesi
Memurlugu.
b) Halk Yonetiml ve Luleburqaz Belediyesi
1923 yrhnda kurulmustur, ilk Kaymakam ve ilk Belediye
Baskarn ~evket Odul'dur. Buqunku Belediye Baskaru Emin
Halebak'trr, Belediye Baskaruru halk secer o nedenle yonetime
halk yonetimi de denilir. Luleburqaz Belediyesinde ilk kurulan
teskilat 1932 yrhnda Elektrik lstetmesi olrnustur, 1941 yrlrnda
Mezbahane ve Gazhane. 1963 yrlmda Su lsletmes! sonradan
birlestlrllerek ESOS lsletmesl adrru alrrustrr, Aynca Otobus
isletrneciliqi gorevini de bu kurulus denetler. 1972 yihnda
Soguk Hava Depolan lsletrnesi acrlrrustrr. Enerji sorunu Turkiye
capmda kurulmus olan Enterkonekte sisteme baglanmakla
cozulmustur. ~ehir elektrik abone sayrsi herqun artrnaktadrr,
Elektrik ve suyu olmayan ev yoktur. l.uleburqaz'tn en eski imar
harltasi 1942 yrlmda clzllmlstlr, imar plaru ise 1948'de yapilmrs
olup, 1972 yrlmda yeniden gozden gecirilmi~ yeni degi~iklikler
eklenmistir. ~ehir yollarmm cogu imar edllmis yeni yollar
acrlrms olup, anayollarm asfaltlama cahsrnalan yapilmrstrr.
Luleburqaz belediyesi son yrllarda geli~en sehirle birlikte
oldukca
buyumtis
olup,
hizmetlerin
daha cabuk
luzh
yurutulmesl icln kendi bunyesinde Yazi lslerl Mudurlugu,
Muhasebe ve Tahakkuk lslerl Mudurlugu, Zabrta Mudurlugu,
Fen lslerl Mudurlugu, ESOS lsletmelerl Mudurlugu ad: altmda
servis ve krsimlan vardrr, Luleburgaz Belediyesi ekonomik
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butcesine gore ilc;eyi guzelle~tirmeye, sorunlan en alt seviyeye
indirmeye calrsrnaktadrr, Aynca sosyal ve kulturel etkinlikler
di.izenleyerek, halki bilinc;lendirme yolundadrr. Belediye ve
Li.ileburgaz halkmm yapacaq: cok seyler vardir.
4. iLCEMiZiN GECiM KAVNAKLARI
4.1. Tanrru :
Li.ileburgaz, Trakya'nm en duz alarn olan Ergene Havzasi
topraklan uzerinde yerle~tiginden dogal olarak tanrnrda son
yrllarda geli~en makine ziraati ile birlikte oldukca geli~mi~tir.
Bolgede en cok tahrl ve Pancar ekilmekte, yer yer hayvancrhk
qellsmektedlr. Ilce topraklan icinde kalan Ti.irkgeldi D.0.c;. ile
Sarrrusakh T.0.c;. cevrede cok verimli ornek olabilecek tanm
calrsrnalan yapmaktadrr. Vine ilcenln topraklan i.izerinde kurulu
olan Orman Fidanhg1 c;evrenin agac;land1rma gereksinimini
karsrlar.
Bolqenin en onemli tahrh sert Trakya buqdayidrr, aynca
diger hububat cesitleride ekilirse de ekonomik degeri yoktur.
Baklagillier onemll sayrlabilir, ve yrlda orta/ama 200 hektar
kadar alana ekilir. Endi.istri bitkilerinden basta Ay~i~egi ve
sekerpancan ekimi gelir. llce srrurlan iclnde Buyukkan~t1ran
mevkiinde Trakya'nm ve Balkanlarm en buyuk yag fabrlkasi
DOVSAN T.A.~. aittir. Aynca Li.ileburgaz'da yrlda ortalama
(40.000) ton Tah1I, (25.000) ton baklagiller, (36.000) ton Endi.istri
bitkileri elde edilmektedir. Son yrllarda yine bazi koylerde
modern hayvancrlrk ve sebzecilik geli~mektedir.
4.2. Ayc;ic;egi ve Onemi :
Vag Sanayii:
Ayc;ic;egi bitkisi bir endustrl bitkisidir. Tohumundan bitki
yag1 crkanlmaktadrr, Ayc;ic;egi Trakya topraklarmda ve ozellikle
Li.ileburgaz'm Ergene havzasi topraklanru cok seven bir bitkidir.
Bu nedenle Luleburgaz'm en onemli tanrm, ayc;ic;egi tanmrdrr
denilebilir.
Vaz mevsimi boyunca Li.ileburgaz'a veya Trakya'ya gelenler
dort bir yanmda Ayc;ic;egi tarlalan ile kaph olduqunu gorur.
Bolgesel adt ile (Gundondu) veya (Ayabakan'da) denilen
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Ayc;ic;egi uretlrnl her y1I daha da artrnaktadrr, Daha cok mevsim
yagmurlan ile geli~ebilen bu bitki bazi yrllann kurak gitmesi
sonucu urunu degi~ebilir. Ayc;ic;egi uretiminin artmasryla
Ayc;ic;egi yag1 uretiml
de
artmaktadir.
Luleburgaz'da
Buyukkan~t1ran'da
kurulmus
olan Doysan Yag Sanayii
Fabrikasr, istasyon yolunda Mehmetler Yag Sanayii Fabrikasi ve
istanbul yolu uzerlnde Evrensekiz deresini gec;ince Kepirtepe
yakmlarmda <;iftlik Koylu Kardesler PAKi~ Yag Fabrikasi
mevsimlik
yag islemektedir.
Ayc;ic;egi yag1 yemeklerde
kullaruldrq: gibi, qunumuzde margarin denilen kati yaglarm
hammaddesini
olusturur.
Bu nedenle onemli bir besin
maddesidir. Ayc;ic;egi yagmdan geri kalan tortusu kuspe diye
adlandmlip, hayvan yemi olarak kullaruhr, Artan kabuklan ve
saplan ise yakacaktrr, Ayc;ic;egi kuvvetli bir bitkidir. S1k srk
ekilecek olursa tarlamn azotunu ahr, topraqt fakirlestirir, Ancak
son yrllarda kullarurm artan Suni Gubrelerin kullarurru ile hemen
hemen her y1I Ayc;ic;egi ekilmektedir. Ayc;ic;eginin yrlhk uretlmi
kesin olarak verilemez. <;unku, bu rakam hemen her y1I
artmaktadrr,
4.3. Hayvancihk:
Tarim geli~mesi ve ekilen topraklarm geni~lemesi sonucu
meralar gun gec;tikc;e azalmaktadrr, Bu yuzden Luleburgaz ve
cevre koylerin de hayvancihk yavas yavas eski onemini
yitirmektedir.
Trakya'nm eti cok lezzetli olan saf krvrrcik koyunu
Luleburgaz ve cevreslnde cok beslenir. Bazi koylerln gelirinin
onernli
bir krsrmru bu canh hayvan besiclliqi
saqlar,
Luleburgaz'da
hayvancrlrqm
korunmasi devletin elindedir.
Turkqeldi DU<;. tarafmdan beslenen darmzhk buyuk ve kucuk
bas hayvanlar ureticlye verilmekte ve bilhassa T.C. Ziraat
Bankasi hayvancrlrkla ugra~an ureticiye kredi vermektedir. Luleburgaz da hayvancrhqrn yan urunu olan peynircilik mevcut
bes mandrrarun bashca gelirini saglar. Tam yagh Trakya peyniri
adi
altmda
pazarlamasi
yapilan
bu
urunu
istanbul
pazarlarmdaki onemll bir piyasa bolumunu karsrlar, Bunun
yarusrra Kasar Peyniri, Tereyaqr, vb. gibi sut urunleri de islenir,
Yrlda ortalama 40 - 50.000 teneke Beyaz Peynir islenir,
Belediye'nin istasyon yolundaki modern soquk hava depolarmda toplanarak bekletildikten sonra bilhassa Istanbul ve
cesltll illere satrltr.
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4.4. Endustri ve Sanayi :
Luleburgaz Trakya'nm tam merkezinde olmasma karsrn
yrllardrr bu konuda ihmale ugram1§t1r. llcede Kamu iktisadi
Tesekkullerine ait kurulu bir endustrl kolu yoktur. Bazt ozel
sektor yatmmlan ile son yrllarda Buyukkan§t1ran yakmlarmda
fabrikalar kurulmaktadrr, llcede kucuk esnaf ve sanatkarlar
toplumunun olusturduqu bir kucuk sanayi sitesi vardrr, ilce
merkezinde ve koylerinde sayilabilecek onernde 1 Kremit Tuqla fabrikasr, 3 adet modern Un fabrikasr, 4 adet yag
fabrikasr, 5 adet mandira vardrr, Vine son yrllarda ahnan bir
karar geregince Krrklareli iii yatmrru tesvik icin az geli§mi§ iller
kapsamma
ahndrqrndan
Luleburgaz'm
Buyukkan§t1ran
yoresinde Cam Sanayii, Kaset Sanayii, Dokum - izabe Sanayii
dallarmda cok buyuk (12) adet fabrikalar insa edllmistlr. Bu
fabrikalarm bitimi ve diger fabrikalarm planlarup yaprrrn ile o
yorenln cehresi oldukca deg§imi§tir. Bu da kacrrulmaz olarak
ilce merkezinde bir nufus patlamasma neden olmustur,
4.5. Ti caret Hayati:

Luleburqaz'rn

Ticaret hayati denince akhrruza Doc. Dr.
Mehmet Uluc'un (1946) da yazd191Trakya Ekonomisi kitabmdan
alman bir bolurn gelir. "Kendi kasaba ve koyleri arasmdaki ic
ticaretini hatta nazari esaslara dayanarak bile gostermek
mumkun degildir. Bundan baska Luleburqaz mevkiinin d1§
ticaretini de, bu ticaret Derniryolu, kamyon ve arabalarla
yap1ld191 icin tam ve kesin olarak anlamak imkansrzdrr, Halkm
urettigi Bugday, M1s1r, Arpa ve Cavdarm ortalama uretlrn mlktan
da kesin olarak soylenemez, zira bunlar bazen degi~mektedir."
Tah1I urunlerini her cesldi uretilen ve bunlar icinde
ekonomik degeri en yuksek olan urunler Bugday, Aycicegi ve
Pancardrr, Bu urunlerin degerini bulup pazarlanmasi icln
Luleburqaz'da
Ticaret Borsasi
vardrr, Luleburqaz bolqe
ticaretine daha ziyade Balkan kollan (transit ticareti) ile katrlrr,
Satt191 mallar her ceslt tahrllar, Aycicegi, $ekerpancan,
$ekerleme, Yag ve Beyaz Peynirdir. Disardan ald191 mallar ki en
buyuk ahm merkezi
istanbul'dur.
Manifatura,
Tuhafiye,
Krrtaslye,
Makine,
Kuspe,
cesitli
91dalar ve
yakacak
maddeleridir. Halk uretimlnl istanbul ve cevre fabrikalara
sevkederek gercekle§tirir.
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Luleburqaz'da
ticaret
hayatmm
en belirgin
ozelligi
bankalardrr, Bankalarm yarusrra Tarim Kredi Kooperatifleri,
Vagh Tohumlar Kooperatifi, Koy - Koop. Birlikleri Kooperatifleri
ticaret hayatrru dolayh olarak etkilemektedir. Aynca son yrllarda
hemen her koyde kurulan Kalkmma Kooperatifleri bazi onemll
urunleri pazarlayip
satmakta ve geliri doqrudan ureticiye
aktarrnaktadrr.

5. iLCEMiZDE ULA~IM
5.1. Luleburgaz'a Nas1I Gidilir:
l.uleburqaz ulasim yonunden denilebilir ki Trakya'nm en
sansh yerleslrn merkezlerinden
birisidir. Gece ve gunduz
karayolu ile her yone gitmek cok kolaydrr, istanbul'a 158 km.
uzaklrktadrr, Bu yonu ile de lstanbul'un banliyosu sayrlabllir.
llcenln tek fakat Trakya capmda tarurnan Otobus ~irketi olan
Ozlern Turizm her yanm saatte istanbul - Corlu - Luleburgaz
arasmda karshkh direk seferler yapmaktadrr.
Bundan baska
Avrupa'nm en islek yolu sayilan E -5 Karayolu diger bir adt ile
Londra asfaln Luleburqaz'm icinden gecmektedir. Vaz ve k1~
gunun her saatinde binlerce karayolu tasrtmm gidip geldigi cok
islek bir karayoludur. Luleburqaz Trakya'nm en onernll kavsak
noktasmda bulunduqundan her yonu ile baglat1s1 vardrr, Aynca
Luleburqaz'rn
drsmdan
otoban
yolu
gecer.
Edirne'den
Ankara'ya kadar kesintisiz karayolu vardir. Vine llcede 5 km.
uzakhktaki
Durak
Mahallesinden
(lstasyon)
Devlet
Demiryollarma ait tarifeli trenler ile istanbul - Edirne yonune
gunun belli saatlerinde gidilebilir. Luleburgaz bir kara ilcesi
oldugu icln Denizyolu ve Havayolu isletmeciliqi yoktur.
5.2. llcemizde Spor ve Luleburqazspor :
Luleburqaz'rn bircok ozelliklerinin icinde en onernlisl spora
karst olan tutkudur. Cumhuriyet'ten beri ilcede ozellikle futbol
dalmda bircok amator takimlar kurulrnustur. Bunlarm icinde
Luleburgazspor'a
renklerini vermis iki takrm buqun bile
arumsanmaktadrr. Bu takrrnlar Yesil Beyazh Yesilova Gencllk ile
K1rm1z1 Beyazh Adalet Genclik takrmlandrr, 1967 yrhnda bu iki
guzide
kulubun
birlesmeslnden
Yesil
-K1rm1z1
formah
t.uleburqazspor kurulmustur, Kurulduqu yrllarda 3. Ligin en
iddiah takrrnlanndan
olan Luleburqazspor 1972 - 1973 sezonunda 3. Lig K1rm1z1 Grup samplyonu olrnustur. Ertesi sezon 2.
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Lig Beyaz grubunda basarrh maclar crkarmasma raqrnen maddi
olanaksrzhklar nedeniyle ancak iki y1I 2. Ligde tutunabilrnistir.
LUleburgazspor son yrllarda yapt191 olumlu cahsrnalarla tekrar
sampiyonluqa aday olmustur,
Aynca Li.ileburgaz Lisesi ve Kepirtepe Ogretmen Liselerinin
Ti.irkiye
capmda
bircok
spor
dalmda
birincilikleri
ve
samplyonluklan
vardrr, llkokullar
arasi yansrnalarda
da
Kocasinan Basketbol, Emrullah Efendi ise Masa Tenisi ve
Voleybol'da
tum olanaksizhklara
karsrn Ti.irkiye capmda
yansmalara katrlrmslar ve basanli sonuclar alrruslardrr,
6. iLCEMiZiN TARiHi

6.1. ~ehrin Tarihi Yeri ve Tarihsel Gelislml :
Genel anlamda Li.ileburgaz'm Tarihi denince Trakya'nm
Tarihini ve buna bagh olarakta Li.ileburgaz'm gecirmi~ olduqu
tarihi evreleri hatrrlarnak gerekiyor. Tarih oncesl caglarda,
Li.ileburgaz'm ne durumda oldugu heni.iz kesin belgelerle
karutlanrnadrqrndan bilinmemektedir.
Fakat M.O. (4200 - 4000) yrllarinda Trak kabilelerinden olan
Odrislerin, bu yorede yerlestikleri samlrnaktadrr. Li.ileburgaz'm
icinde bulunduqu bolqeye ismini verrnis olan Traklar ilk
zamanlarda gocebe hayati yasarnis olup, zamanla bulduklan
verimli topraklara ve su kenarlarma yerlesrnislerdir. Tarih
oncesl caglarda yasamrs olan bu kavimler tum Balkanlarda
ozellikle
Bulgaristan,
Makedonya,
Yunanistan'm
yukan
bolqelerinde ve Ti.irkiye'nin bugi.inki.i Trakya bolqesinde uzun
yrllar hakimiyet kurrnuslardrr.
Bolgemizin ve Li.ileburgaz'm
ilk kurucularmdan
olan
Traklar'm
Li.ileburgaz
ve yoreslne
de hakim
olduklan
zamanlarda yerlestikleri yerin admm ne olduqu kesin olarak
bilinmemektedir.
Bazi kaynak ve kitaplarda Bergule ismi
qecrnesine karsm bu ismin dogrulugu heni.iz belgesel olarak
karutlanmarnrstrr. 1936 yihnda Prof. Dr. Arif Mi.ifit Mansel
Baskanliqmda ve Turk Tarih Kurumu onci.ili.igi.inde Li.ileburgaz
Umurca clfte hoyuklerinde yapilan kazrlarda Traklar devrlnl
yansrtan 200'den fazla degeri para ile olculerniyen tarihi Toprak,
Cam ve Madeni eserler crkmis olup, bugi.in bu kryrnetli bulgular
istanbul Arkeoloji Mi.izesinde qorulebilir,
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M.O. 700 yrllannda
Karadeniz'in kuzeyinde oturan iskitler,
Trakya ve Luleburqaz'i ele gecirdiler. Bu tarihlerde, iran'da Pers
lmparatorluqu
bulunuyordu.
Pers imparatoru Darius (M.0. 513)
te Anadolu'yu
zaptederek,
Trakya'ya gecti ve slmdikl Vize'de
konakladr, 0 zaman kucuk bir yerlesim merkezi olan Luleburqaz
Trakya
Satraplrqma
bagland1.
Perslerin
bu istilalan
uzun
surmedi
(M.O. 440) yilmda Atinahlara
yenilip, dag1ld1lar ve
parcalandrlar,
Cok gecmeden
tum Trakya buyuk bir Balkan
devleti siyaseti guden Makedonya krah II. Filip tarafmdan alrndr,
II. Filip'in olumunden sonra yerine gecen oglu Buyiik iskender
zamanmda
Trakya
ve
Liileburgaz
topraklan
butunuyle
Makedonyahlar
devrini yasadr,
Fakat Makedonya
Krall1gmm
Romahlar tarafmdan (M.O. 163) yihnda yrkrlmasi iizerine Trakya
ve Liileburgaz Romahlar devrine girdi.
M.O. 72 yrhnda Vize'de tum Trakya'da
Romahlar
(Dogu
Trakya
Kralhgm1) kurdular
ve uzun yrllar suren
Romahlar
hakimiyeti
Liileburgaz'da
da
baslarms
oldu.
Roma
imparatorlarmdan
Theodosius'un
oglu Arkadious
(Arkadyus)
zamanmda
geli~ip biiyiiyen
Liileburgaz
o zaman ki adryla
Arkadiyapolis
olarak
biliniyordu.
Bir
rivayete
gore
de
Liileburgaz M.O. 403 yrlmda bizzat Dogu Roma imparatoru olan
Arkadious tarafmdan kurulmustur,
Hatta sehir bir din merkezi
gorevi de yapmrstrr,

Batt ve Dogu olarak

bolunmesiyle devlet
gittikce zayiflamrs ve ozelllkle Dogu Roma (Bizanslilar) Batt
Romahlardan kopmuslardrr.
Bati Romanm yrldiz: qittikce
sonuyordu, Kuzeyden inen Hunlular Roma lrnparatorluqunun
Bati Topraklanru yer yer ele gecirmi~ti. Dogu Roma ise daha
diizenli ve refahn. Ancak Gotlar Batt Roma lrnparatorluqu'na
baski yaparken,
Hunlar'da
Dogu Roma [mparatorluqunu
srkrstrrmakta
gecikmediler. Tunadan inen Hunlar Trakya'ya
dogru ilerliyorlardr,
Romahlarm

Boylece Liileburgaz, Dogu Roma (Bizans) devrindeki tarihi
boyunca Balkanlardan inen tehlikelerin devamh korkusu ve
tehdidi
altmda
kalmrstrr,
Hunlarm
tehlikesinden
sonra
Bulgarlar, Avarlar ve Vizigotlar, Ostrogotlar ve en sonunda
Hach seferleri ile tehdit edilen Bizans lmparatorluqu devrinde
Liileburgaz hep yakrldr, yrkrldr,
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Banda bunlar olurken, Doguda Turkler Malazgirt Savasi ile
Anadolu'yu kendilerine yurt edindiler. Burasrru Dogu Roma
(Bizans) tan alrp Turklestirdiler, Kurulan Turk beylikleri ic;inde
Dogu Roma (Bizansr) tehdit eden en kucuk ve fakat en onernll
beylik M.S. 1299 da Sogut'te kurulan Osrnanhlardrr,
Villar
gec;tikc;e buyuyen Osmanhlar, bircok defa denizden olmak
uzere
Trakya
topraklarma
gec;mi§lerdir.
Trakya'nm
ve
Luleburqaz'rn Osmanlilar tarafmdan kesin olarak almrnasi
Sultan I. Murat Hudavendiqar zamanma rastlar.
Osmanlilarm Liileburgaz'1 almasi ve Osmanh Devrinde
Luleburqaz Orhan Gazi zamanmda baslayan Trakya (Rumeli)
futuhan o kadar geni§ ve onemli degildi. Trakya'nm tum kiymet
ve onemi Osrnanhlarm Avrupa yakasma yerlesmis olmalan idi.
Ancak bu durum dogrudan Trakya'nm zengin topraklariru
kaybedeceqlnden Blzans'i telaslandtrdr,
Balkan devletlerinden Rumlar ve Sirplar Bulgarlarla iyi
gec;inemiyorlard1.
Aralannda
bircok
siyasi
catrsrnalar
doqmustu, I. Murat ve ondan sonraki Osmanh - Turk
hukurndarlan,
Balkanlarm
bu durumundan faydalanmasrru
bllmtslerdlr, Ozellikle 1. Murat tahta crkar cikrnaz Rumeli
(Trakya) futuhatma bastamrstrr.
Rumeli futuhatr
baslarnadan
once Padisah I. Murat,
Candarh Kara Halil Beyi Kazaskerllqe ve Lala ~ahin Pasayi da
Beylerbeyligine ve Trakya Ordusu Baskornutanhqrna
getirdi. I.
Murat'm amaci Edirne'yi kesinlikle almaktr, ilk alman sehir
Gelibolu oldu ve oradan tum Trakya futuhatma baslayan
Osmanhlar Trakya'da onemli sayilabllecek kalelerden Corlu Misinli kalesini buyuk bir carprsrna ile aldrlar, Corlu'nun
almmasmdan sonra Sultan 1. Murat ordusuyla Liileburgaz
Kalesine doqru yola crktr. Hicbir dlrenls gormeden (MS. 1361)
yrlrnda ilk kez Liileburgaz'da Osmanh devri basladr, Sultan I.
Murat Ordusuyla Luleburqaz'a Egene'nin kuzeyinden girdi. Burada Hae, ilbey ve Lala ~ahin Pasarnn kuvvetleriyle birleserek,
Edirne'nin ahnmasi yolunda cok onemli kararlar aldrlar,
Edirne'nin ahnmasi icin ordusuyla birlikte Babaeski'ye doqru
yola crkan I. Murat, geride biraktrklan Luleburqaz sehri ve
kalesinin yrkrlmasuu emretti. Ve boylece Liileburgaz bir kez
daha y1k1lm1§ oldu, yrkilan Burgaz Kalesinin temelleri buqun
bile ayaktadrr,
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Daha sonra Edirne ve Krrklareli Osrnanh!ar tarafmdan
almdr, ve boylece Trakya'nm tumunde Osmanh devri baslarms
oldu.
6.2. Osmanhlar Devrinde Luleburqaz :
Luleburqaz'rn dolayrsryla Trakya'nm fethi tarnarnlandrktan
sonra pek cok imar hareketlerine baslandr, Ozellikle Kanuni
Sultan Suleyman devrinde ve onun Sadrazamlarmdan olan
Sokullu Mehmet Pasa zamanmda Luleburqaz'da hala butun
hasmetiyle ayakta duran Sokullu Mehmet Pasa Camii ve
Kulliyesi yaptrnlrmstrr. Mimar Koca Sinan'm olmez eserlerinden
biri olan Camii'den baska Taskopru, ciftehamarnlar, Suyollan
v.b. nice degerli eserler yaprlrrustrr. Osmanh - Turk devrinde
yuzyrllarca huzur ve sukun icinde geli§en Luleburqaz isrni
Bergos olarak tum Osmanh topraklarmda duyulmustur, Daha
sonraki yrllarda da Luleburqaz sehri Balkanlara ve Avrupa'ya
giden Turk Ordulan Komutan ve padisahlanrun dinlendiqi ve
kcnakladrq: bir merkez olrnustur, Uzun yillar sonra Osmanhlarm
coku§ ve gerileme devrine girrneleri ile Trakya ve Liileburgaz
yeniden istilalan yasarrustrr. Boylece yuz yrllarca Evladi Fatihan
topraklannda yasayan Turkler acr gunler qorrneye basladilar.
Tarihte Zayrflarna Devri olarak bi!inen bu tarihlerde Osmanh
[rnparatorluqu Rumeli de kuculrneye basladr, Tepedelenli Ali
Pasa olaymda ve hemen arkasmdan Yunanistan olaylarmm
baslamas ile Balkanlarda ilk kez Osrnanhlara karst islav lttlhadi
ve Ayaklanrnalar basladr, Tarihin felaket yrllan olarak yazd1g1 bu
devir de tum Balkanlar olduqu kadar Luleburgaz'da cok acr
gunler gecirdi.
Bu acr gunlerin ilk baslanqrci 1877 - 78 Osmanh- Rus harbi
olarak bilinen (93. Harbidir) bu harp, Turk tarihinin en buyuk
felaketlerinden biri oldu. Y1k1h§1 haber veren gercek bir oncu
rnahiyetindeydi. Bu y1k1h§ Balkan Savasi (1912 - 14) ile basladi
ve Birinci Cihan Savasr (1914 - 18) ile tarnarnlandi. Ancak Turk
kaybi toprak kaybmdan ibaret kalmadr, Bin rnilyonun uzerinde
gocmen, Bulgaristan'dan lstanbul'a dogru aktr, Anadolu ve
Rumelinin her tarafma daqrldr, Bulgaristan'da nufusun yansrru
teskil eden Turkler, azmhk dururnuna dustuler, Bundan boyle
gocmen kafileleri, Turk Tarihinin karakteristik bir manzarasi
haline geldiler. Balkan Turklugu, bes asrrdrr muhafaza ettigi
Rumeli'den cekilrneye basladr. Bag1ms1zhk kazanan Balkan devletlerinden
kalan
Turkler,
yabanci
hakimiyeti
altmda
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yasamamak
ic;;in, gordukleri
buyuk baskrlarrnda
tesiriyle,
anavatanlanru terkettiler. 1877 - 78 Savasi Plevnedeki gibi iki
tarafm kahramanhk ve sovalyellk nezaketiyle gec;;medi. Turk
Ordularmdan baska, Balkanlarda yasayan sivil Turkler kayba
ugrad1. Ayaklandrrdrklan Bulgarlar'la birlikte Ruslar slmdikl
Bulgaristan'da
yasayan Turklere ve hatta Trakya'da
ve
dolayrsryla
Luleburqazda'ki
Turklere cok eziyet yaptrlar.
Yesilkoy (Ayestafanos)
antlasmasi ile biten bu savasta
Osmanhlar Balkanlarda gerilediler.
6.3. Balkan Harbi (1912 -14) ve Luleburgaz:
Son 93 harbi yenilgisiyle kaynayan Balkan Devletlerini
gormeyen Osmanll lmparatorluqu rnesrutiyet ilan etmisti. Ne
ic;;te ne de drsta esash bir siyaset takip edemedi. Son Osmanh
Hukurnetleri
icinde goru~ aynliklan c;;oktu. Sadrazam ingiliz
siyasetini, az sonra onun yerini alan bir digeri Alman siyasetini
takip ediyordu. Balkan Harbinden once Osmanll Hukumeti,
Alman siyasetini takip ediyordu ama, Almanlarm rnuttefiki olan,
Avusturya - Macaristan ve italya, Osmanll Devletinin alyhine bir
tutum ic;indeydiler. Bunlardan buyuk ihanet gorduk. Temmuz
1878'de Avusturya ordulan Bosna - Hersek vilayetimizi, 3 Ekim
1911'de de italya Trablugarb vilayetimizi i~gal ettiler.
Bu arada Balkan Devletlerinin aleyhimize kurduklan
ittifaklardan da haberimiz olmamrstr, Srrplar topraklanru Selanik
yoluyla arazimizden gec;;irirken, Osmanh Hukurneti buna goz
yumdu. Rusyanm harp olmayacaqi teminatma inanrrustrk,
Bundan baska Rusya, Avusturyaya karsi Osmanh Devletiyle bir
Balkan ittifaki kurmaya cahsryor ve buna Turkleri zorluyordu.
Nihayet Ekim 1912'de Karadaq, Osmanll Devletine savas ilan
etti.
Balkanlarda boylesi bir kaynasma surup giderken, Osmanll
Devletinde particilik kavgalan baslarms bulunuyordu. (lttihat ve
Terakki) partisiyle (Hurrlyet ve itilaf) partisi arasmda rnucadele
kizrstr, Particilik orduya da bulastr, Subaylann bir krsrru lttlhatci,
bir krsmrda ltllafct idi. Bunun buyuk zaran oldu. Ornegin
[ttihatci olan Rumeli kumandanmm emrini dinlemeyen 3.
Kolordunun ltllafct kumandaru, Bulgar ordusuna yalruz basrna
saldrrdi ve Kirklarell'nde bu ordunun perlsan bir duruma
dumesine,
yenilmesine
neden oldu. Bu durum aavasm
sonucunu etkiledi. Ordu, Luleburqaz'da
da tutunamayarak
Catalca mevziine kadar c;ekildi. Bulgarlar istanbul kaprlarma
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kadar dayandilar.
Balkan savasrrun iki cephesi vardrr. Bat, ve dogu cephesi
olarak aynlrrustr,
Luleburgaz muharebesi bat, cephesinde
yapildr. Savas once Edirne ve Krrklareli bolqeslnde basladr,
Sonra Osmanh ordusu Luleburgaz hattma cekildi, oradanda
<;atalca'ya kadar cekllerek istanbul'u savundu.
Luleburqaz
muharebeleri
hakkmda
Bulgar
Genel
Kurmaymca yaprlrrus ve 1947 yrlrnda Albay Murat Tunca
tarafmdan Turkceye cevrilmis 3 ciltlik yuzlerce plan ve
haritadan olusan eserden soz edersek, Luleburqaz - Pmarhisar
hattmdaki muharebelerden cok geni~ bir sekilde bahsedildiqi
gibi Luleburgaz'm gecirdigi act gunler cok guzel anlatrlrnrstrr.
Binlerce sehit karuyla sulanmrs bu topraklarda Luleburgaz Karaaqac koyu boyunca tum tepelerde gunlerce top ve sungu
sesleri yankrlanrnrs, siddetle taaruz eden Bulgar ordularma
karsi en slddetli ve kanh savunma Luleburqaz ve cevresinde
verilrnistir. 29 Ekim 1912'de Bulgar ordusu Edirne Bayrn
mevkiinden sehri i~gal etti. Bu i~gal sirasrnda Luleburgaz sehri
ve koylerl buyuk acrlar cektiler, 30 May,s 1913'te imzalanan
Londra antlasmasr ile bu act bitrnistir. Bugun Emrullah Efendi
ilkokulunun ana giri~ kaprsrnda asrh iki beyaz mermer uzerlne
yazilmrs yazrlan her Turk evladmm okurnus olmasi gerekir.
6.4

Birinci Dunya Savas: (1914 - 18) ve l.uleburqaz :

Balkan harbi faciasmdan sonra Rumeli'nin elden crkmasi
gibi buyuk bir facianm yasanrnasryla, particiliqin, ic kavgalarm,
hiziplesmenln zaran nihayet anlasrhr gibi oldu ve memleket
butunlugu korumak, kaybedilen yerleri kurtarmak icin vatan
sathmda bazi cemiyetler kuruldu. Ancak devrin hukumetinin
aciz kalmasi yuzunden Balkan Savasi felaketinin yaralan
sanlmadan, Osmanh devleti kendisini ittifak Grubu devletleri
(Almanya, Avusturya - Macaristan) yanmda itilaf Grubu
devletlerine
(ingiltere,
Fransa,
Rusya)
karst
Yavuz'un
Sivastopol limanm, bombalamas, ile zamanm Milli Savunma
Bakarn Enver Pasarun siyasi ihtiras, ugrunda bir kez daha
savasa itildi. Birinci Dunya Savasi tam 4 y,I surdu ve bu yrllarda
Osmanh Ordularmm en buyuk ve en sanh destaru <;anakkale
Savaslarrnda Buyuk Kurtanc, Mustafa Kemal Ataturk tarafmdan
Anafartalar'da,
Dumlupmar'da
yazildr.
Bu act
gunlerde
Canakkale'de patlayan top sesleri Luleburgaz'dan bile duyuldu.
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Binlerce, yuz binlerce vatan evladi bir kez daha vatan ugrunda
sehit dustu, Fakat rnaqlup olmadrk, Ancak mutteflkirniz
Almanya'nm yenilmesiyle 30 Ekim 191 S'de imzalanan Mondros
Antlasmasryla yenik sayrldrk, Boylece Avrupalllarm Hasta Adam
dedikleri Osmanh lrnparatorluqu fiilen cokrnus oldu. Mondros
Antlasmasryla cephelerde yapamadrklanru, kazanarnadrklanru
Turk topraklanru masa basmda dusrnanlanrruz paylasrnrslardrr.
Bogazlara el konulmus, Osmanll Ordulan Kayrtsiz sartsiz yenik
sayrlmrs ve asirlardrr Turk kokan Anadolu ve Rumeli
dusrnanlanrruzca paylasrlmaya baslamrstrr, Bu paydan Trakya
ve Luleburgaz Fransizlann
eline ge~mi~tir.
Daha sonra
Yunanlllarla
yaptiklan
anlasma
ile Trakya'yt
Yunanhlara
vermislerdlr. Bunu frrsat bilen Yunanhlar Tekirdaq - Eregli
yoresl denizden asker crkartarak Trakya'yi fiilen i~gal etmeye
basladrr,
6.5

Kurtulus Savast (1919 - 1922) ve Luleburgaz :

Asrrlardrr ozbeoz Turk olan Trakya'yi Rurnlastrrmak, ve
kendi topraklarma katmak istemesi nedeniyle Trakya ve
Luleburgaz Balkan Savasrrnn ardmdan ikinci kez cok daha
korkunc ve eziyet dolu gunler yasadr, Yunanlllarm bu davramsi
Trakya ve Luleburgaz'II yurtsever, aydmlan bir araya topladr.
Dogu Trakya'nm i~galine tepki yaratmak uzere (31 Mart - 7
Nisan 1920) tarihleri arasmda once Luleburgaz Kongresi
yaprldr. Luleburgaz'da ~evket Odul Bey, Murat Bey, Salih
Cevher Bey ile Krrklareli'nden ~evket Dingiloglu katrldrlar,
Aynca Tekirdaq 55. Turnen Komutaru Cafer Tayyar Bey'de
toplantiya baskanhk ettiler. Denilebilir ki t.uleburqaz Kongresi
Trakya'da
Kurtulus
Savasinm
baslattlmasrru
isleyen
ilk
toplantrdrr,
Bu tarihi kongreden hemen sonra (9 - 13 May1s 1920)
tarihleri arasmda Edirne'de Trakya Kongresi yaprlrms ve Trakya
- Pasaeli Mudafaa Heyeti Osmaniye'si olusmustur, Her iki
kongrenin de amaci i~gal altmda bulunan Trakya topraklanru
Yunanhlardan kurtarmak, gerekirse silahh direniste bulunmak
ve Ankara'da kurulan Yeni Turkiye Cumhuriyeti ve Onun
kurucusu Ataturk'Ie beraber calismaktrr. Luleburqaz'i mesken
edinen Yunan taburunun cevreslnl nasrl huzursuz ettiqini o
gunleri yasayan buqun pek azt hayatta kalrms Luleburqaz'h
yaslrlardan dinleyebiliriz. Aynca Ataturk'un Soylevi'nde ve yine
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Trakya'da Milli Mucadele eserinde, cok geni~ anlatilan istiklal
Sava~1gunleri buqun bile anlatrhr,
Edirne'de toplanan Trakya kongresinden sonra olaylar luzla
geli~ti ve bircok degi~iklikler oldu. Yunanhlara karsi dlrenls
hazirhklarma devam edildigi bir srrada Yunanhlar 20 Temmuz
1920'de Trakya'ya cikardrklan askerlerle Turk Kuvvetlerine
saldrnya gec;ti. Cafer Tayyar Pasa komutasmdaki Trakya
Ordusu cernber altmda bulunduqundan Anadolu ile ilgi
kuramadi ve daqrmk bir sekllde cok geni~ cephede az silah ve
rnuhimmat yuzunden beklenmedik bir sekilde yenilerek, dag1ld1.
Bu savasm en buyugu Buyukkanstiran ovasmda oldu. Turk
ordusu c;etelerden olusmustu, ve bir cete savast yapiyordu. 3.
gunde Karamusul hattmda savunmada kalan Turk birlikleri
aksarna doqru l.uleburqaz'a cekildi, Burada da fazla kalamayan
birlikler Babaeski'ye gec;tiler. Durum her haliyle perisandi, bir
yandan cekilen kuvvetlerimiz ote yandan girdikleri kasaba ve
koyleri yakrp yrkan kahpe Yunanh Rumlar cok gec;meden
Luleburqaz'i da kana boyadrlar, 20 Temmuz 1920'de Trakya
savasi kaybetrnls oldu. Turk ordusu dag1ld1, c;ogu birlikler o
zaman sozde dostumuz olan Bulgaristan uzerinden Anadolu'ya
gec;tiler. Cater Tayyar Pasa da esir dustu, 10 Agustos 1920 Sevr
anlasmasi ile Yunanhlar Trakya'yi iyice parsellediler. Artrk
Trakya'nm ve Luleburqaz'in bir kez daha karanhk ve kotu
gunleri baslamrstr, Bu gunler Buyuk Kurtanci Mustafa Kemal'in
Yunanhlan izmir'de denize doktugu gune kadar surecektlr,
Anadolu'da kesin olarak yenilen Yunanhlarla 11 Ekim 1922
tarihinde imzalanan Mudanya Anlasmasi ile Edirne dahil, tum
Trakya ve tabii Luleburqaz da 30 gun icinde Ankara'da yeni
kurulan TBMM hukumetine geri verilecekti. Bu anlasmaya gore
ilk once istanbul'u alan Turk kuvvetleri srrasiyla ve tek tek tum
Trakya sehlr ve kasabalarma tekrar Turk Bayrag1 cektiler. 8
Kasun 1922 tarihinde istasyon mevkiinden sehre giren
kahraman ve muzaffer Turk Ordusunun subay ve erleri bir
Cuma gunu doqruca y1k1lm1~ olan Hukumet Konaqrna giderek,
bayrak cekmisler ve sehrl iki yrlhk isqalden kurtarmrslardrr. 0
gunden beri 8 Kasun'Iar Luleburqaz'm Kurtulus Bayrarm olarak
kutlarur, Bize bu gunleri arrnaqan eden basta Buyuk Kurtanci
Ataturk'e ve Onun silah arkadaslarma bir kez daha rahmet ve
minnet diliyoruz.
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6.6

Ti.irkiye Cumhuriyeti ve Li.ileburgaz :

Yurdumuz ve bu arada Trakya'nm kesin olarak dusrnan
i~galinden temizlenmesi i.izerine yeniden kurulan gene; Ti.irkiye
Cumhuriyeti'nin
(29 Ekim
1923) srmrlan
ic;inde kalan
Li.ileburgaz, Cumhuriyet devrinde cok cabuk ve yeniden imar
edilmeye baslanrrustrr.
Genis caddeleri, yeniden kurulan
mahalleleri ve yrldan yrla artan sehir merkezinin ni.ifusuyla,
Krrklareli iline bagh bir ilce merkezi olmustur, Zaman zaman
bagh olduqu ilin ni.ifusunu gec;en ve Ti.irkiye'de mevcut 82 ilin
31 'inden fazla ni.ifusa sahip Li.ileburgaz, Trakya'nm tam
merkezinde
bulunmasi
ve cok
verimli
Ergene
ovasi
topraklarmda kurulmasmdan bi.iyi.ik yarar gormu~ti.ir. Uzun
yrllar Trakya'nm ucuncu buyuk yerlesrne merkezi durumunda
olan ve 1950 yillannda Ergene vilayeti olmasi dusunulen
Li.ileburgaz son 50 yrldan beri tarihte oneml olan bir cok
geli~me ve yeniliklere oncelik etmis olup, her alanda bir
kalkmma ve sosyal etkinlikler ve nufus yonunden cok hizh
geli~en bir merkezdir. Ozellikle 1970'ten beri luzh ve modern bir
kentlesrne surecl gec;iren t.uleburqaz gelecekte Trakya'nm en
gi.izel kent merkezlerinden birisi olacaktrr,
6. 7

Tarih Bize Diyor ki...

1062 (1650)
yrhrun Ramazan aymda sadrazamhktan
azlolunmus, Melek Ahmet Pasa ile Ozi.i Vilayetine ve ilk olarak
Rumeli'ne Seyahatimiz adt ile kaleme ald1g1 Luleburqaz'i tarntrci
bilgileri buqunku sadelestirilrnis diliyle okuyan Evliya Celebi
Seyahatnamesinden
anla~1ld1g1 i.izere Li.ileburgaz
sehri
asrrlardan beri ugrak bir yol uzerinde olmasi nedeniyle bir
mesire ve dinlenme merkezi olrnustur, Buqiin Evliya Celebinin
anlattiklanndan
tahminen 329 sene oncesinln Li.ileburgaz
sehrinin anlatilan tarihi eserlerinden yalmzca Sokullu Mehmet
Pasa Camii ayakta durmaktadrr, Diger tarihi eserler ise yuzytllar
boyu
koruyamadrqrmiz
digerleri
gibi
cesitll
nedenlerle
yrkrlmrsttr, Buqun bile degerinden ve gi.izelliginden bir ~ey
kaybetmeyen, canh bir tarih abidesi olarak ayakta duran
Sokullu Camii ve Kulliyesi maalesef yer yer bakrrnstzhktan
cokmustur, Gelecek kusaklar bunlan yasatrnak e yrkrlanlann
yerlerine daha buyuklerini yapmakla yukumludurler, Tarih bize
diyor ki : "Yapilam yrkrnak degil, yasatrnak onernlidir." Vine eski
bir Cin atasozu ise : "Ya bir eser brrak, ya da bir kitap yaz"
demektedir. Bizlere dusen qorev, bundan boyle cok daha iyisini
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ve guzelini ortaya koymaktrr, Tek basma bir tarih olan
Luleburgaz'1 kusaktan ku§aga tarutrnak bizden sonrakilerin ilk
qorevldir,
Son sozu Hz. Muhammed'in
bir hadisyle
baghyorum. "Evlad, Hayrat, Eser."
6.8

[lcernlzde Kultur Hayatr, Turizm ve Folkloru :

Luleburgaz Turkiye'de Milli Egitim ve Kultur alnmda
geli§mi§ sayih ilcelerimlzden birisidir. Okulsuz, yolsuz, 1§1ks1z
koyu yoktur. Hatta bazi koylerde 2 okul, 2 camii vardrr, Okur yazar oraru olarakta yaprlan istatistiklere gore istanbuldan
sonra Krrklareli icinde 2. strayi ald1gm1 goruyoruz. Hemen
hemen %99'u bu Ian bu oran son yrllarda % 1 OO'e ulasmrstrr,
Luleburqaz folkloru
tamamen Trakya folklorunun
icinde
du§unulur. Bir bakima bu yorenin hepsi birbirine benzese de
Luleburgaz'm kendine ozgu yasayan folklor ornekleri de vardrr,
Bunlar arasmda yer alan Duguncuba§1 karsrlamasr, Ahmetbey
ciftetelllsi, Zigo§, Dere Geliyor Dere turkusu, Ah Tren Kara Tren
turkusu, Kabadayr, Kasap oyunlan koy dugunlerinde hala
cahrup soylenrnektedir,
Bu konuda son yrllarda Milliyet
Llselerarasi folklor ve muzik yansmalanna katilan Luleburgaz
folklor ekibi cok guzel ornekler vermislerdir.
Turizm anlayrsina gelince Luleburgaz bu konuda henuz
yeterince geli§mi§ bir belde degildir dersek dogru soylemis
oluruz. llcede mevcut tarihi ve turistik eserler bakrrrundan
Trakya'nm Edirne'den sonra en zengin Ilcesl olmasma karsm
slmdiye
kadar bir muze kurulmarms
olmasi nedeniyle
Luleburqaz topraklarmda yapilan kazrlardan crkartrlan yuzlerce
cok degerli arkeolojik bulgular istanbul ve Edirne rnuzelerinde
teshir edilmektedir.
Aynca Luleburqaz'da mevcut konaklama tesisleri ve yemek
yenilecek
lokantalarm
sayrst
gunumuz de yeteri kadar
mevcuttur. Fakat cevremizde bulunan diger yerlesirn yerlerine
gore turizm geri planda kalmrstrr, Bunun sebeplerinden biri
ilcernizde etkinliklerin olmayrsrdrr, Ornegin Edirne'de Krrkprnar
gure§leri, Tekirdaq'da
Kiraz Festivali,
Babaeki'de
Tarim
Festivalleri
yaprlrnaktadrr.
llcemlzde
bu
tip
etkinlikler
olmadrqindan dolayi Turizm geri plandadrr, $imdilik Turist kahci
degil gecicidir. Yerel yonetimlerin yapacaqt calisrnalarla ileride
Hcemlzin bir turizm kenti olmasi saqlanabillr.
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a) Luleburqaz llcesinin Orf ve Adetleri :
l.uleburqaz'm sosyal yaprsi incelenirken su hususu goz
onunde bulundurmak gereklidir. Luleburgaz
adet, anane,
gelenek ve aile yaprsi bakrmmda ayn degil, Trakya ve Krrklareli
capinda btltuntuk arzeder.
Buqunun zikre deger en onemli orf ve adetleri koy
dugunleridir. Dugunler ekseriya 2 gun surer. Kma gecesi
dugunun en etkili ve en eglenceli gecesidir. Kma gecesi butun
kadmlar k1z evinde toplarur. Gelin kiz, bir odada hazrrlarur, Bu
arada ce~itli turkuler soylenlr, Kiza kma yakrhr, Bu kmadan
evlenme
cagma gelmi~ kizlarda surunurler. Gecenin
gee
vaktine kadar turkuler soylenir. Ve evin icinde veya avlusunda
butun kadmlarm oyun bilenleri oyun oynarlar.
bll.uleburqaz llcesinin Halk Turkuleri :
Kizrlcrklar Oldu mu?
K1z1lc1klar oldu mu
Selelere doldu mu
Gonderdiqlrn coraplar
Ayagma oldu mu
Mendili eline
Mendil verdim geline
Kara kma yollarms
Var benim ellerime
Krzrlcrk dah mrsrn
Gonlurnun mah mrsm
Soyle bana sevdiqim
Benden sevdah misrn
Mendili eline
Mendil verdim geline
Kara kma yollarms
Var benim ellerime
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Dere Geliyor Dere
Dere geliyor dere yalelel, yalelel
Kumunu sere sere yalelel lim
Al beni gotur dere yalelel, yalelel
Yarimin olduqu yere yalelel lim
Amanm aman aman
Zamanm zaman zaman
Bizim dugun ne zaman yalalel lim
Armut dalda bir iki yalelel, yalelel
Saym bakm oniki yalelel, yalelel
Onikinin icinde yalelel, yalelel
Benimkisi birinci yalelel, yalelel
Amanm aman aman
Zamanm zaman zaman
Bizim dugun ne zaman yalalel lim
Haticem
Kaynar kazan tasrnaz rm
Ay aksamdan asrnaz rm
Merak etme nazh Haticem
Aynlan kavusmaz rm
Daglar daglad1 beni
Goren aglad1 beni
Ben buradan gidiyorum Haticem
Sevdan baglad1 beni
Kma Turkusu
Vurun gelinin kmasma
Aylesin dursun anasi
Vurun gelinin krnasrrn
Aylesin dursun anast
Atladrm gec;tim e~igi
Hani ya bu gelinin do~egi
~en olsun dayle sen olsun
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Hani ya
Aylesin
Atladrm
Hani ya

bu gelinin kaynanasi
dursun gelin anasi
ge~tim urqarn
bu gelinin yorqarn

~en olsun dayle sen olsun
Aglasm dursun gelin anasi
Luleburqazdan

Derlenen Bir Turku

El ustunde sazrrn var
Sana iki sozurn var
Soylemeye srkrldim
Ablanda gozum var
Elma attim nar geldi
Mendil cebe dar geldi
Yarim Korede olmus
Aksarn ktinyesi geldi
Bir Koyde Soylenen Manilerden brnekler ...
Alacaoqlu yollan
Aksarnustu serinler,
Verdin bana bir sevda
Gundert gune derinler
Alacaoqlu yollan
Donurn geliyor donurn,
Bana yardan aynlmak
Clum geliyor olum,
Alacaoqlu koyu minaresi
Yaprlrp, yrkrlryor,
Gonder yarim resmini,
Cok carurn sikrhyor,

Ufacrk kus uzurnu
Dinle yarim sozumu
Dinlemezsen sozurnu,
Gorernezsln yuzurnu
Masa ustunde koku
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Al su mektubu oku
Seni sevdim seveli
Gozurnde yoktur uyku
Karpuz kestim kan gibi
tlzadt urgan gibi
Yarim askere giderken
Aglad1m kizan gibi
Urbalar dize kadar
Gel yarim bize kadar
Sana corap oreylm,
Topuktan dize kadar
Motor geliyor motor
Motorun bacasi yok,
Kalkmrs beni istiyor,
Pantalonun pacasi yok.
c) Luleburgaz llceslnln oyunlan :
Folklor, toplumlarm milli kisve ve tezahurlerinin tarihten
gelme bir olaqarudtr. Toplumun milli bunyesindeki karakter
ozelligi o toplumum folklorunda sakhdrr, Folklor, muzik gibi orf
ve adetler gibi toplum kokunun en besleyici damarlanndandrr.
Luleburqaz llcesinin Halk Oyunlarmm Ozellikleri:

1.

Hemen hemen her oyun ag1rve tempolu hareketlerle
baslar, Ve suratli bir sekilde sona erer.
2.
Oyunlar el ele veya eller tutusrnadan oynarur.
Suluman aga ve kabadayt oyununda kollar yukan dogru acrlrr,
Oyun biterken hep beraber tempolu bir sekilde indirilir.

3.
Oyunlar cift davul ve cift zurnayla oynarur. Birinci
zurna melodiyi calar, ikinci zurna ise devamh olarak dem tutar.
d) Giysileri
Milli oyun K1yafetleri :
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Cepken ve Cebeden : Cepkenin kollan kapah, cebedenin ise
aciktrr, Cepkeni yashtar, cebedeni gec;ler giyerler.
Potur : Ozerine gaytanla islernef parcalarinda baglar vardrr,
Yaslrlann giydigi potur cift tarafli, genc;lerin giydikleri ise tek
tarafhdrr.
Yemeni : Tulumbac, tabir edilen bir yemeni seklldir.
Kusak : Daha ziyade dokuma olan kusaklar kullamhr.
Gornlek : Yakasizdrr. Onde cok miktarda dugmeleri vardrr,
Daha cok beyaz kullamhr.
e) Folkloru :
Ltileburqaz'da Oynanan Oyun Ce~itleri :

1.

Hamm Ay~em: Bat, Trakya Turklerinin yorernlze
goc;leri srrasrnda getirilmi~, bir gencin sevgilisine yakla~t,91
turkunun krvrak hareketlerinde ahnmrstrr, K1zh, erkekli oynamr.
Sagh, sollu ayak sallama ve sekme hareketiyle oyun baslar, ilk
once ag1r olarak yaprlan hareketler davulun temposuyla
hizlarnr. En hareketli zamanda ekip basrrun vereceql isaretle
oyun biter.
2.
Zigo~ : Oyuna gore ismi verilmistir, Luleburgaz
c;evresinde dugunlerde eskiden beri oynanmaktadrr,
Oyun
umumiyetle alt, kisiyle oynamr. Eide mendiller vardrr, Ekip bast
mendilini sallayarak "Hoydebree" narasiyla oyunu baslatrr.
Oyun ilk once adimlar lee basmak suretiyle ag1r hareketlerle
baslar, Boyle devam ederken oyun hareketlenir. Oyunun en
hareketli zamanmda ekip basirun vereceqi isaretle davulun
vuracaqi bir tokmak sesiyle oyun biter.
3.
Drama Karsrlamasi : Cift davul, c;ift zurna e~liginde
oynamr. Vine alt, erkek karsjhkh olarak srraya gec;eler. Eide
mendiller vardrr, Eller kalc;aya konur. Ekip basrrun vereegi isaret
ile kimi oyuncular hafif bel krrarak ornuzlarrru da oyunun bas
tarafma c;evirme k suretiyle oyun baslar, ikinci bir isaretle yine
tempolu olarak srralar karsrhkh olara gec;i~ yapar. Donusler ekip
basrnm lsaretiyle yaprhr, Oyun hareketlendiqi zaman sagh sollu
cokrneler baslar, Ekip basrrun vereceql isaretle sona erer.
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4.
Kabadayi : Bu oyunun kulaktan bir melodisi vardrr.
Oyuncular kolkola tutunurlar. Oyun ag1r adunlarla baslar, Srra
halinde donrne ve cokrneler vardrr, Kabadayi oyunun sonunda
Ahmet oyununa geci~ yaprhr, Oyun cok hareketli olarak sona
erer.
5.
Eski Kasap : Oyun havasmm sozleri olmamakla
beraber melodisinin kendine has bir ozeligi vardrr, Oyun havasi
oteden beri kulaktan dolma
olarak calmmaktadrr.
Erkek
oyuncular kolkola tutunur. Zurnanm calacaq: ve davulun
vuracaqt tempoyla oyun ag1r hareketlerle baslar, Ekip basrrun
vereceql lsaretle tum oyuncular birlik ve beraberlik icinde cift
makas atarlar. Oyun yine baslanqicta oldugu gibi devam eder.
lkinci defa cift makas yaprldrktan sonra oyun hareketlenir.
Verilen isaretle uc stop yapilarak duz ve muntazam sira halinde
oyun sona erer.
6.
Sulumanaga : K1z, erkek karsrhkh
ve mendille
oynanan cok sevilen bir oyun seklidir, ince calg1 tabir edilen
klarnet, keman, cumbus, darbuka ile de oynarursa da yurticinde
cift davul ve cift zurnanm cald1g1 melodi ile oynarur, Tath ve
hareketli bir melodisi vardrr, Karsrhkh kizh, erkekli srraya gecilir.
Mendiller onde gergin tutulur. Ekip basrrun vereceqi lsaretle
oyun baslar, Saga ve sola qidislerle vucut yanm donus yapar.
Vucudun donusuyle beraber mendilde o tarafa goturulur. Oyun
cok hareketlendiqi zamanda
ekip basrmn vereceql isaretle
oyun sona erer.
7.

iLCEMiZiN TARiHSEL ESERLERi

7.1.a) Luleburqaz'm Tarihi Eserleri :
Bir cok medeniyetlerin
geci~ yolu uzerine
kurulan
Luleburgaz
sehri
tarihi
eserler
bakrrnmdan
Trakya'da
Edirne'den sonra en zengin ve quzel eserlere sahiptir. Ancak
bunlardan bazrlan yrllann ihmaline ugram1~ olduqundan yrkihp
gitmi~tir.
Buqun ayakta kalabilenlerde cok bakrrnsiz ve
yetersizdir. Tarih boyunca her devri yasarrus Luleburgaz
~ehrindeki tarihi eserler daha cok Trak, Roma, Bizans, Osmanh
ve Cumhuriyet devrinde yaprlanlar olarak suuflandrrabiliriz.
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Trak Devri Eserleri : HOyiikler : l;iehrin ~uzey - doQiu.r,da;. "
}
Omurca koyu mevkiinde Omurca tepeleri diye bilinen s;~jl~~ ,.. ~/'
hoyukler Luleburqaz'rn Traklar devrini yasadrquu kanttlayan=s=':"
yasayan belgelerdir. 1936 yrlmda Prof. Dr. Arif MUfit Mansel'in
baskanlrqrndaki bir heyet tarafmda yapilan bir kazida Trak
mezarlan bulunrnus olup, bu mezarlardan crkan kryrnetli 200
parca cam ve madeni sus esyalan istanbul Arkeoloji mUzesinde
bu I u nmaktad Ir.
Roma Devri Eserleri : Kale : Romahlar devrinde yaprlan
LUleburgaz Kalesi uzun yrllar sehrln koruyuculuqunu yaprmstrr,
~ehrin Taskopru civarmda Dere mahallesi smrrlan icinde kalan
bu tarihi kaleden buqun sadece kalm bir duvar kalmrstrr,
LUleburgaz sehrini
Bizanshlardan
alan
Gazi
Murat
HUdavendigar Corlu Misinli kalesini yapt1g1 bir savastan sonra
almca LUleburgaz Kalesi Uzerine yurudu, Ancak sehre
geldiginde kale kapilanrn acik buldu ve LUleburgaz'1 savassrz
aldr, Buradan Edirne'ye hareket ettiqinde sehrin kalesinin
yrkrlmasrru istedi, iste o gUn yikrlan kale duvarlarmdan bugUn
bahce iclnde kalrrus 3 - 5 metre yUksekliginde bir bolum
saqlarndrr.

Osmanh Devri Eserleri : Sokullu Mehmet Pasa Camii :
LUleburgaz'm bugUn bile hayranhkla izlenen en buyuk tarihi
eseri olan Sokullu Mehmet Pasa Camii kubbe altmdaki
kitabesinden anla~1ld1g1 uzere Hicri 977, Miladi 1564 yilmda
Mimar Koca Sinan tarafmdan yaprlmrstrr, Tek kubbeli 16 - 20
metre olculerinde buyuk bir yaprdrr, Onunde clfte son cemaat
yeri ve geni~ bir avlusu vardrr, Avlunun Uc bir yanma revaklar
ve medrese odalan siralanrmstrr. Avluya 3 yonden giri~ vardrr,
Selimiye camii'nin kucuk bir ornegi sayrlan bu camiiye ek
olarak diger kUlliye eserleri de yaprlrmstrr, Cami ile ayru tarihte
yaprlan minare, 1328 yilmda olan zelzele afetinde yrkrlmrstrr.
Balkan harbinde de Bulgarlar kahn tel hatlarla mandalara
cektirerek bu zarif minareyi yrktrrrmslardrr. Yrkrlan yere direkler
takrp can yerlestirerek kilise olarak kullanrruslardrr, Uzun yrllar
yrkrk duran minare 1932 yilmda BUyUk AtatUrk'Un emriyle
onanlmrs bugUnkU haline getirilmi~.
~ad1rvan : Cami ile ayru tarihte ustu acrk olarak yapilan
sadrrvan, sonradan kapatrlrmstrr. ince ve zarif lslemelerdeki
renkler hala canh olup yakm tarihte yeniden onanlmrstrr,
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Cifte Hamamlar : Sokullu Mehmet Pasa Camii Kulliyesinden
sayrlan Cifte Hamamlar da Mimar Kocasinan'm eseridir. Kadm Erkek olmak uzere iki krsrmdir. Yaprhsi itibanyla Osmanh
devrinde yapilan hamamlar lcetsinde en buyuk ve guzeller
arasmdadrr, 340 seneye yakm isletilen bu hamam 1935 yrlmda
Evkaf bakarnadrqmdan sahrslann eline gecmi~ olup, ayru tarihte
bir kubbesi belediye reisi tarafmdan yrktmlmrstrr. Uzun yrllar
harabe halinde duran bu guzelim bina buqun depo veya cesitli
esnaflarm mulkiyetlne gecmi~tir.
Kervansaray : Bugun yerinde tas tas ustunde kalmayan bu
degerli yapida tarihe sahip cikmasrru bilmeyen biz insanlar
tarafmdan
yrktrnlmrstrr.
Uzulerek soylernek
gerekiyorsa
Luleburqaz sehri cok talihsiz ve ilerisini gormeyen bir belediye
reisinin yaprms olduqu act tahribatm izlerini buqun bile
tasrrnaktadrr. Sozde hizmet yapiyorum diyerek yuzlerce yrllrk
kulllyenin
en guzel
eserlerinden
sayilan
Kervansaray'1
temellerine dinamit koyarak yrkrmstrr. Buqun Kubbealti denilen
yerdeki kapismdan girilen yuzeltl odah harem krsrm, at ve dev
ahirlan
bulunan
bu yapmm
guzelligini
Evliya
Celebi
Seyehatnamesi'nden
alman
cumlelerle
tarumhyoruz
"Kaprsmda Hidainin tarih
du~urdugu bu hanm batrsrnda
vezirler ve vekiller, ayan ve kibar icin avlusu, divan yeri, yuzelll
odasi, harnarm, kileri ve rnutfaq: olan buyuk buyuk bir saray
vardir ki, ovulrnesinde dil aciz kahr. Bu binanm hepsi Sokullu
~ehit Mehmet Pasa'run olup tamamen kagirdir. Saraym demir
kaprsrrun uzerindeki beyaz mermerde Karahisarlmm yazrsryla
su tarihi rrusra yazihdrr. "Bu Karban Saraya gelenler hep oldu
revan"
Su Yollan : Sokullu'nun sehre su getirmek lcin Mimar Koca
Sinan'a yapt1rd1g1su yollarmdan 1921 yrlma kadar faydalarulmrs
sonrada sulan kirecli bulunduqundan vazqecllrnistlr. Buqun
temel kazilan nedeniyle harap olrnus bu su yollarmm benzerini
yapmak mumkun degildir. Suyun sehre 4 km uzakhktaki Kavak
mevkiinden getirildigi bilinmektedir.
Taskopru : Kaynarcadan doqan Luleburqaz deresi uzerinde
1564 senesinde Ayvahk'tan getirilen 900 i~ci ve ustaya
yaptmlan Taskoprunun ustasi ve miman yine Mimar Sinan'drr,
Eski haliyle daha gozde iken 1936 yilmda yapilan asvalt
calrsrnalan srasmda bas taraflan duzeltilerek buqun ki haline
getirilmi~tir.
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Zindan Baba Turbesl : Zindan Babanm tarihi hakkmda
kesin bir bilgi yoktur. lclnde bir mezar vardrr, Bizanshlardan
kalma olduqu da rivayet olunur. Daha sonralari saat kulesi
olarak tarunrms, bu saat yakm tarihe kadar cahsrrustrr, saatin
bagh olduqu buyuk bronz can gectigimiz yrllarda belediyenin
ardiyesinden kaybolmustur, Tarihi degerinin yam sira maddi
degerinin de olduqu bilinen bu canm sat1hg1 soylenmektedir.
Yakm tarihimize kadar tum cevre koylerden bile duyulan bu
saat yeri hala qorulebilir, Zindan baba turbesi hakkmda halk
arasmda bilinen iki soylenti vardrr: 1. Turbedeki mezarm Gazi
Evrenos Beyin bayraktan olduqu ve turbenin Celebi Sulatan
Mehmet devrinde yap1ld1g1 rivayet olur. 2. ldarna mahkum edilen
biri buraya hapsedlliyor, tam asrlacaqt gun ortaya cikan birisi
gercek suclu olduqunu itiraf eder, idam durdurulur. Ertesi gun
asmaya geldiklerinde kapi ac1ld1gmda kendisi olu bulunur.
Yapilan arastrrrnada bu sahsrn sucsuz ve alim bir ki~i oldugu
anlasrlip oraya defnedilir.
Kadi Ali Camii : Celebi Sultan Kumandan Gazi Ali Bey
tarafmdan yaptrnlmrstrr, Hicri 1158 yrhnda Ahmet kizt Ay~e ve
Mehmet k1z1 Fatma isminde iki kadm tarafmdan tamir ettirilrnis.
Eski gazi Ali Bey Camii olan ad: zamanla bahcesinde yatan
Krrkkadi
mezarlan
bulunduqundan
Kadi
Ali
Camii'ne
donrnustur. 93 harbinde yani Balkan Savasinda Bulgarlar
tarafmdan top atesi ile tahrip edllmlstlr. Daha sonra ki yrllarda
zelzeleden yrkilrmstrr. 1957 yrhndan vakiflar tarafmdan tamir
olunarak namaz krlmrnaya baslanmrstrr.
Canakkale Abidesi : Li.Heburgaz'm Durak mahallesinde
Canakkale savasma giden askerlerimiz tarafmdan bir am olarak
yaptmlrrustrr. Kurtulus savasi srrasinda Yunan i~gali esnasmda
tahrip edilrnis olup sonradan restore edilmlstlr.
Car~1 Ce~mesi : Hicri 1078 senesinde Avc1 Sultan Mehmet
tarafmdan yaptrnlrms oldugu rivayet olunur.
Zafer Ce~mesi : 1912 Balkan Harbinin bitiminde Bulgar
i~galinden kurtulusun bir arust olarak yaptrrilan bu tarihi
cesrnenin
dort bir yanmda su yazrlar vardrr:
Guney Atalarmdan ogullarma armaqandrr, Kuzey - 10 Temmuz 1331
Su hayattrr, Dogu - 7 Temmuz 1329 Tarihini unutrnayrruz. Bati 1333 Zafer Ce~mesi
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Eski. Hukumet Konag1 : Bugun yrkrlmrs olan bu bina uzun
yrllar kullarulrnrs olup, kurtulus gunu olan 8 Kasun 1922'de
bayraqrrruz bu binada cekilmistlr.
Emrullah Efendi llkokulu ve Kocasinan ilkokulu : Buqun
ikisi de yrkrlrmstrr, Eski adlarryla erkek ve kiz ilkokullan olarak
yaptmlmtslardr.
~ehitlikler ve Arutlar : Luleburqaz tarih boyunca
yasanrrus bir cok harbler ve istilalara gogus qerrnis, her karts
topraqr ecdad karuyla sulanrms, ve yine bu topraklarda vatan
icln can vermis yuzbinlerce vatan evladmm arusma yapilmrs
bes tane bilinen sehitlik ve sehitler anrti vardrr,
Bunlar srrasiyla :
b)

1.
Karaagac Koyu Yarnaclar Mevkiinde ~ehit Mulaz1m
Mumtaz Bey Arnn : Balkan Harbinin en cetln ve en zor
carprsrnalannm
yap1ld1g1 Luleburgaz Karaaqac koyu deresi
boyunca koyun yarnaclar mevkii diye bilinen yerinde vatan
savunmasmda sehitlik doruquna erisen binlerce subay ve
erlerimizden biri olan Mulazim Mumtaz Bey adma babast
lbrahirn Pasa tarafmdan 1330 tarihinde yaptmlmrs, bu mezar amt buqun uzerinde dort kose Osmanhca yazrlarla cevrilmis bir
mezar sutun halindedir. Kitabesinde sehit Mumtaz Beyin nasrl
sehit du~tugu yazrlrmstrr,
2.
Balkan

l.uleburqaz ~ehit Mustafa Yapm Mezari : 1912 - 13
harbi sehitlerin oldugu uzerindekl mezar tasrndan
anlasrlan
okunan
bilgi
soyledir,
Balkan
harbinden
Luleburqaz'da sehit olan Huseyinoqlu Mustafa Yapm Ruhuna
Fatiha. Doqumu : 1300 (1884) Olumu : 1328 (1912)
3.
<;anakkale ~ehitleri Arntt : Luleburgaz'da bilinen en
eski ve anlarm cok buyuk olan "Canakkale Savaslan'' srrasmda
sehlt dusrnus kahraman subay ve erlerimiz adma 1916 yrlmda
savastan gazi olarak donen kahraman ve muzaffer Turk
birliklerinin Luleburgaz istasyonunda dinlenmeleri srrasmda
kendi aralarmda topladrklan yardrrnlarla mahallen yaptmlrmstrr,
1920 - 22 Kurtulus Savasi srrasrnda i~gal edilen guzel Trakya
topraklarmda bulunan hain Yunanlllar tarafmdan kitabesi ve
uzerindeki Osmanll Armas: tahrip edilrnistir. Buqun Durak
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Mahallesi smrrlan ic;ersinde kalan bu kendi kucuk fakat anlarm
cok buyuk amt bize tarihimizden kalan en degerli bir mirastrr,
4.
Hava $ehitligi Arnt: : Luleburgaz Hava $ehitligi Arnn
21.02.1963 yilmda bir gorev ucusu srrasrnda
Luleburgaz
semalarmda uc;ag1 anzalanarak dusen cesur ve kahraman Pilot
Ostegmen lbrahirn Gerc;ek ve tum hava sehitleri adma halkm ve
Tevfik A. Tanyolac;'m bag1~lanyla 26. Agustos 1965 yilmda o
zamanki radar mevzii kornutanliqmca actlmrstrr. Anzalanan
ucaqrru Luleburgaz $ehri uzerlne dusurmernek icln, kendi
caruru veren aziz sehit Pilot Ostegmen lbrahirn Gerc;ek'in ruhu
sadolsun,
5.
Luleburgaz $ehitlik ve $ehitler Anrn : Luleburgaz'm
degil belki de tum Trakya'nm en sansh ve qorkernli amti olan bu
eser 28.06.1973 gununde o zaman 65. Turnen Komutarn olan
Emekli Gen. Cihat Akyol'un ustun gayret ve cabalarryla bagh
birliklerin ve Luleburqaz halkmm maddi katkrsryla yaptmlmrstrr.
Luleburqaz'in Edirne Bayrn mevkiinde, sehre hakim bir tepede,
Piskinoqlu varisleri tarafmdan karsrhksiz hibe edilen geni~ ve
buyuk bir tarla uzerinde projesini Yuk. Mi. izzet Pehlivan ve
Ahmet $erifoglu'nun c;izdigi ve Balkanlarm en guzel ve anlamh
bir eseri olarak yukselen bir aruttir. Cok geni~ ve duzenli bir
bahc;esinde canak seklinde (Halkmuzt temsilen) goge dogru
yukselen uc; sungu (Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerimizi temsilen)
hemen yanmdan gec;en E - 5 karayolunda her gun binlerce yerli
ve yabanci turisti dikkatini c;ekmekte, bazrlan tarafmdan ziyaret
edilmektedir. Bahc;esinde Ataturk'un yakm silah ve dava
arkadasi Merhum $evket Odul Bey'in mezan vardrr,
7.2. Luleburgaz'm Yeti~tirdigi Onlu Kistler :

t.uleburqaz sehri sadece politik alanda yeti~tirdigi krymetli
klsilerle degil ayru zamanda Milli Egitim, Ticaret, Askerlik, Guzel
Sanatlar, Tiyatro, Gazetecilik, Spor, Pilotluk, Muhendislik, Tip,
Edebiyat, Hukuk ve daha adrru sayamadrqrmrz bir cok sahada
yeti~tirdigi
bir
cok
degerli
gerc;ek Luleburgazh
olan
hemsehrilerlyle ogunmektedir.
$imdi sirastyla t.uleburqaz'm
yeti~tirdigi
bu isimleri
taruyahm: 1. Osmanh Devri M. E. Bakanlarmdan Emrullah
Efendi, 2. Cumhuriyet Devri ilk Kaymakarru ve Belediye Reis
$evket Odul, 3. Cumhuriyet Devri ilk ciftci milletvekili Zuhtu
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Akm, 4. DP Devri milletvekili Ali Ceylan, 5. AP Devri milletvekili
Feyzullah Cank<;1,6. l.tlleburqaz'm ve Krrklareli'nin ilk senatoru
M. Naci An, 7. AP Devri senatoru Ali Alkan, 8. CHP Devri
milletvekili Mehmet Dedeoglu, 9. CHP Devri izmir milletvekili
Mustafa Oztekin, 10. Cumhuriyet Devri ilk Jan. Gen. Korn.
Korgeneral Ru~ti.i Akm, 11. Hava Tug Gen. Omer Cokgor, 12.
Hava Kuv. Pilot Orhan Soyulcu, 13. t.uleburqaz egitime 47 y1I
hizmet etmis ogretmen M. Salih An, 14. Ogretmen Hasan
Mengu, 15. Ogretl]'len lfakat Cerman, 16. Ogretmen ismail
Akbas, 17. Ogretmen Zeliha Ozbek, 18. Ogretmen Selami
~a~maz, 19. Sinema ve Tiyatronun unutulmaz ismi Cahit lrgat,
20. Tiyatro sanatcrsi Yalcin Akcay, 21. Beyaz perde ve sahne
sanatcrsi Murat Soydan, 22. t.uleburqaz'rn ilk ortaokul muduru
Av. Yalcm Bilquvar, 23. Ozdilek gazetesi kurucusu Gultekin
Arda, 24. Trakya sesi gazetesi kurucusu Mehmet Cak1r, 25.
Luleburgaz'm ilk eczanecisi Neset Cal, 26. t.uleburqaz'm ilk
bayan tiyatro sanatcrsi Askiye Cal, 27. t.uleburqaz'a ,8 Kasun
gunu giren Jan. Bev~. Sadullah Ozdemir, 28. T.P.A.O. genel
mudurlugu
yapmrs Rasit Ceylan, 29. Luleburgaz'm
ilk
rnuteahhiti ~ukru Karatepe, 30. Amerika'da yerlesmis Mat. Prof.
Dr. Haki Ozbek, 31. Almanya'da yerlesrnls Prof. Dr. Kemal
Ozbek, 32. ilk gazilerden Omer Yanc, 33. ilkogretime yrllanru
veren Hakki Yucel, 34. Hava Tug Gen. Yakup Balcrk, 35.
Luleburqaz'm milli futbolcusu B.J.K.'11 Sabahattin Kuruoqlu, 36.
Luleburgaz'm yeti~tirdigi milli futbolcu An. GU<;lu Baskm
Soysal, 37. Luleburqaz'h
An. Gu<;lu ~eref Kocaduz, 38.
Luleburqaz'h
ilk yontu sanatcrsi
Niyazi Dedeoqlu,
39.
Luleburqaz'h rnuteahhit Yuk. Mak. Muh. Nazif Solak, 40.
Luleburqaz'rn ve Krrklareli'nln ilk haritasrru cikaran ogretmen
Nedim Menek~e, 41. Amerika'da ustun basanh ogrenci olan ilk
A.F.5. ogrencisi Cengiz Oren, 42. Milli mucadele Trakya
kongresi uyesi Oklall Salih Cevher Bey, 43. ODTU'yu birincilikle
kazanan Bilgi Menek~e, 44. ilk hariciyeci Mumin Alanat, 45. ist.
Oni. Tip Fak. Oroloji bolurnu kurucusu Prof. Dr. Ali E~ref Gursel,
46. Atlantigi ilk ge<;en pilot Adnan Cokgor.
8.

iLCEMiZiN KOYLERi VE KASABALARI

8.1 Alacaoqlu : Alacaoqlu koyu alcak bir tepenin onundeki
bir duzluge kurulmustur. Kurulduqu yer Ergene cvasi da
sayrlablllr, Ergene nehrine uzakliq: 7 - 8 km vardrr, Koyun tam
ortasmdan bir dere ge<;er. Bu da kism akar, yazm kurur. Bu
dere koyu adeta iki mahalleye boler, Aynca koy srrurlan icinden
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Cengelli deresi ve Menek~e dereleri gec;er. Koyun civarmda gol
ve orman yoktur. iklimi yazlan kurak ve steak, krslan soquk ve
yag1~lld1r. Diger bir deyisle kara iklimi hakimdir. Kurulus tarihi
cok eskidir. Koyun admm nereden geldigi bir rivayete gore
soyledir: Cok eskiden Ergene nehrinin boyunda Karatarisment
adryla arulan bir koy varmrs. Bu koyde oturan ailelerden birinin
oglu hayvanlanru otlatmak icin buqunku Alacaoqlu koyunun
bulunduqu alana gelmi~ ve burada ev yaparak yerlesmls, Bu
kisinin suratmda cicek bozuqu lekeler olduqu icin babasi onu
alacaoqlumu ziyaret gidecegim, ah benim alacaoqlurn bizleri
neden brraktrn? dermis, zamanla iste bu tek aile c;ogalm1~ ve
lste bu nedenle koyun admm da Alacaoqlu kald191 hala
soylenmektedir. Koy Durak mahallesine asvalt bir yolla baghd1r.
Durak mahallesine 9 km.'dir. Luleburgaz'a ise 14 km.'dir. Bu
yoldan baska Alacaoqlu ile Cengelli koyu arasi 5 km. ve
Alacoqlu - Krhclar (Hayrabolu'nun koyudur) 5 km.'dir. koyun
diger kornsu
koyleri
Duguncuba~,,
Kumsayit,
Musellim
koylerlne karayollan ile baglant1s1 vardrr, Koyun 2000 y1h
sayrmma gore nufusu 1007'dir. Nufus son yrllarda belli bir
azalrs gostermi~tir. Bunun nedeni koyden sehre goc; ve nufus

planlamasi yaprlmasrdrr.
Koy halki genelde her turlu ziraatle ugra~1r. Aynca
hayvancrhkta yapilmaktadrr. Hemen hemen her ailenin 3 - 5
inegi vardrr. Koyunculuk cok azalrmstrr, 3 veya 5 aile koyun
beslemektedir. Tarim i.iri.inlerinden en cok buqday ve ayc;ic;egi
ekilmektedir. Koy arazisi ekime elverlstidlr. 40.000 donum
arazisi olan koyde bu topraklarm yansi yazhk ekime (bugdaya)
diger geri kalan krsrmlara 3/4'ten fazlasma ayc;ic;egi, cok az bir
krsrnma da pancar, kaphca, yulaf ekilir. Bugday verimi cok
iyidir. Donumde 300 - 500 kg. ahrur, Ayc;ic;egi verimi de
donurnunde 200 - 400 kg. ahrur, Koyde ailelere dusen toprak
ortalama 80 - 100 donumu bulur. Koy arazisinde ciftlik sahibi
yoktur. Koyden kadastro gec;mi~tir. Tum koy topraklan
tapuludur. Koyi.in 3000 donume yakm merasi vardrr, aynca 40
donume yakm egitim bahcesi vardrr, Koyi.in bir baska sorunu
Ti.irkgeldi D. 0. c;. 0. ile aralarmda mera anlasmazhqrdrr. Koyde
her ti.irli.i makine ziraati yaprlmaktadrr, Hayvanla ziraat yapan
yoktur. Koyde yaklasrk olarak 1500 buyukbas hayvan, 1000 adet
koyun beslenmektedir. Koyde aynca bazi aileler tavukculuk ve
ancrlik yapmakta ise de ekonomik degeri yoktur. Son yrlarda
slit uretimi artrmstir, Bunun icinde koy kalkmma kooperatifi
kurulrnus olup, toplanan si.itleri degerlendirir. Koyde degirmen
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yada fabrika yoktur. Aynca yakm zamana kadar koyde icimi cok
guzel olan Ne~e suyu prnan vardrr, Toprak fenni gubre ile
beslenir. Gubre koyde mevcut bulunan Tarim Kredi Koop.
Tarafmdan saqlarur, Makineyle atrlrr, imece yoktur. Ancak bazi
ortak koy lslerinde okul, cami vs. gibi imece calrsrnalan
yaprlmaktadrr.
Koyde
genellikle
herkes
kendi
yerini
tslemektedir. icara verme azdrr, Koyde tasarruf etme zihniyeti
qelisrnistlr. Koyde evlenmeler 16 - 20 yas arasmda olur. Gorucu
usulu azalrmstrr, bashk parasi yoktur. Bosanrna oraru dusuktur,
Koyde mevcut eski evler yerini son yrllarda modern betonerme
binalara brrakmaktadrr, Koyun ekonomik hayati zengindir. Tum
ahsverisini Luleburqaz pazarmdan yaparlar. ·
I

Koyde 1932 yrlmda acrlrrus bir ilkokul vardrr, 1965 yrlrnda
binasi yeniden yaprlmrsttr, 7 dershanelidir, 9 ogretmenlidir.
Okula kars: bi.iyi.ik bir sevgi vardir, devarnsrzlrk diye bir sorun
yoktur. Koyli.ini.in okula karsi cok bi.iyi.ik ilgisi vardrr, Koyde TV.
ve Radyo genel ki.ilti.iri.i etkilemektedir. Koyde okuma yazma
bilmeyen sayrst cok azdrr, Gencler tarafmdan yi.iksek ogretime
bi.iyi.ik onern verilmektedir. Koyi.in tarnarru islam dinine baqlrdrr.
Dinsel baski ve zorlamalar yoktur. Koyi.in bagh olduqu ilce
Li.ileburgaz ile gidip gelen tasitlan vardrr, [lee ile olan
baqlantrlar kolayhkla qarceklesmektedir, ~ehir yasantrsi bu
nedenlerden dolayi koyi.i de etkilemektedir. Koy gencleri ve
kizlan cok moderndir. lcme suyu ve elektrik konusunda bir cok
imkanlara sahiptir. Koyi.in rnuhtan ve koy katibi vardrr. Muhtar
koyun tek yasal idarecisidir. Balkan harbi ve Kurtulus savasrru
yasarmstrr, Alacaoqlu Li.ileburgaz'm kalkmmakta olan en gi.izel
koylerinden birisidir.
8.2. Ayvah Koyi.i : Li.ileburgaz ilcesinin 5 km. batismda
kurulrnus tarihi cok eskiye dayanan bir koydur. 180 hane olup
doqrudan Li.ileburgaz ilceslne baqlrdrr. Engebeli bir arazi
i.izerinde kurulrnus olup, kara iklimine sahiptir.
Koyi.in
ortasmdan kendi aduu alan ki.ici.ik bir dere gecer. Gi.ineye dogru
akarak Ergene Nehrine ulasir. Koyi.in yakmlarmda kucuk bir
baraji vardrr, Ormam yoktur. Gi.ineyden gecen E - 5 karayoluna
4 km.'lik yol ile baqhdrr, llceye olan uzakliq: 9 km.'dir. aynca
kism gidilmeyen ancak yazlan gidilen ilceye 5 km.'lik toprak bir
yol daha vardrr, Ni.ifusu 2000 sayimma gore 647'dir. Koyde
ni.ifus planlamasi yap1ld1gmdan ve kente gocler olduqundan
son yrllarda ni.ifus azalrnaktadrr. Tamamen bir ziraat koyudur,
Aynca hayvancrhkta yaprhr, Koyde sonradan gelip yerlesen
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aileler yoktur. Koyde yazhk ve krshk ekim alanlan ayru oranda
yaprhr. Bashca tahil ekimi Bugday ve Ayc;ic;egidir, aynca
Pancar, M1s1r, Arpa, Yulaf, Kusyerni ekimi de yaprlrr, Sebzecilik
yapan aln aile vardrr, Koyde dengesiz bir toprak dag1hm1vardrr,
Aile basrna 250 donurn ile 30 donurn arasi degi~ir.
Arazinin tumu susuz arazi olup verim durumu vasattrr,
Yaklasrk 10 y1l once faaliyete giren kuctlk baraj da bu konuda
yeterli c;ozumu sunarnarrustrr. Koyde ciftllk arazisi yoktur.
18.000 dekar tapulu arazisi vardir. Tapusuz arazi yoktur. 1975
yrlmda kadastro gec;mi~tir. 1500 dekar mera vardrr, Koy halki
gec;imini topraktan saqlar, Besi hayvancrliqr da yaprhr, 380
buyukbas, 200 kuc;ukba~ hayvan vardrr, Bazi ailelerde
tavukculuk ve arrcrlrk yaprhr, Si.it urunu rem kalkmma
kooperatifi kurulmustur, Toplanan slit doqrudan fabrikaya
satihr, Ziraat makine ile yaprhr, Koy srrurlan iclnde fabrika ve
degirmen yoktur.
Koyun ekilen arazisi susuz olup, koylu qubre kullarur, Koy
topraklan kiralanmaz. Herkes kendi topraqrru Isler, Miras kanuni
bir sekilde taksim edilir. Elenme ya~1 genelde 21 'i gec;mez,koy
evleri son yrllarda betonerme yaprlara donusmektedir. Koy
okulu 5 dershaneli olup 1935 yrhnda acilrmstrr, Okur yazar oraru
%100'dur. Gunluk olaylan gazete ve televizyonlardan takip eden
halk yuksek ogrenime de bir cok ki~i gondermi~tir. Koy
tamamen islam dinine baghd1r. Tutucu degildir. Krnkkoy,
Sancaali, Hamitabat ve Luleburgaz'a komsudur, Koy konaq:
vardrr, Koyun butun isleri buradan yurutulur, Bu koyde Balkan
Harbi ve istiklal Savasrrnn kotu gunlerini yasarrus, tarihi ve
uygar bir koyurnuzdur.

·

8.3. Celaliye Koyu : Luleburgaz'm kuzeyinde, ilc;eye 15 km.
uzakhkta Manast1r Derenin her iki yakasmda kurulrnustur.
Hamzabey, Yenitash, Hamitabat, Ce~mekolu ve Pmarhisar'm
Osmancrk koyleri ile srmrlanrmstrr. Di.iz ve ovahk bir arazi
uzerinde kurulmu olup c;evresinde tepeler vardrr, Koyun en
onemli suyu Manast1rdere yaz k1~ akarsa da bazi cok kurak yaz
mevsiminde kururnaktadrr. Bundan baska Kurt dere, Delen
dere, ve Frenk dere adh kucuk akarsularda vardrr, Koy
smrrlannda tabii gol yoktur. Suni kucuk qoller vardrr, Koye 1970
yrhnda Y.S.E. tarafmdan icme suyu getirilmi~ olup, cok sayrda
cesme vardrr. iklimi cevresi gibi kara iklimi olup, yazlan kurak
ve steak, krslan soquk ve yag1~hd1r.Dogal bitki ortusu steptir.
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Koyde her cins buyuk ve kilcilk bas hayvancrhk yaprlrnaktadrr.
Sutculuk bir gecim kaynaqrdrr, Ancak meralarm azalmasi
nedeniyle biraz gerilemi~tir. Bir korusu vardrr, Ancak sahrslara
ait koruluklar ve ormanhklar mevcuttur.
Koy orrnaru bakimhdrr. Meras, 10.000 dekar vardrr, Celaliye
tarihi, eski bir koydur, ilk kurucusu Yuvan isimli bir Bulgar
olduqu soylenlr, Uzun yillar bu isimle Yuvankoy olarak
arulrmstrr. 1939 yrlrnda Trakya Umum rnufettisl Kazrrn Dirik ve
Fahrettin Altay koye kadar gelerek koyiln adrru Celaliye olarak
degi~tirmi~lerdir. Koy halkmm ashru Tatarlar olusturrnakta ise
de daha sonra 93 harbinde ve 1950 yilmda Bulgaristan'm
Plevne yoresinden muhacirler gelip yerle~mi~lerdir. Boylece
koy nufusu artrs gostermi~tir. Koyun camii ve okulu vardir, Koy
okulu iki kathdrr, 8 ogretmenlidir.
Koyun bashca gec;,im
kaynaklan ziraattir.
Oretilen urunler sunlardrr : Bugday, Ayc;,ic;,egi, Arpa, Cavdar,
Kaphca, Yulaf, Pancar, Susam, M1s1r, Baklagiller ve Sebzeler
olmak uzere hemen hemen her cesit urun yetislr, Suni
gilbreleme yaprlmakta
olup, son yrllarda dere boylarmda
kavakcrhk geli~mi~tir. Koy cevreye gore en az toprak dag1hm1
olan koylerden birisidir. Bazi ailelerin hlc topraqt yoktur. Aile
baglan iyi olup, evlenme ya~1 15 - 20 arasrndadrr. Koyde ziraat
makine ile yaprhr, Hayvancrlrk ve sutculuk onernli bir gelir
kaynaqrdrr, Aynca son yrllarda yakmlarda acrlan fabrikalar
koyun genclerine i~ kaynag1 olmaktadrr. Koyde kurulmus
kalkmma kooperatifi vardir. Ulasuru iyi durumdadrr, bir cok
taksi ve minibus 13 km.'lik koy yolunda baglant1y1 saglar.
Aynca toprak yollar cevre komsu koylere baqlantryt saqlar. Koy
srrurlan Iclnde kalan arazinin turnu 40.000 dekan bulur. Bunu
25.000 dekan islenir, 10.000 dekan gol ve mera durumundadrr,
5.000 dekan ise kullamlmaz, Oretikkleri mallan koy kalkmma
kooperatifi tarafmdan pazarlanan koyluntln hepsi cahskandir.
Koyde herkes kendi topraqrrn lsler, aricrhk yapanlarda vardrr.
Koyun okuma odasi vardrr, Okuma yazma orarn yuksektir. TV.
ve Radyo dinlenir, gazeteler gunlilk okunur. Koy okulu daha
oncede belirtildiqi gibi Cumhuriyetin ilk yrllarmda acrlrmstrr.
1941 yihnda koylil tarafmdan yaprlan bina 1967 yilmda iki kath
olarak aln derslikli yapurmstrr. Koy okulundan yilzlerce mezun
verilmistlr. Yilksek ogrenime giden ogrenci sayrsi yilksektir.
Koyde bir ara sinema salonu acildrysa
bile sonradan
kapatrlrmstrr. Tarnanu islam dinine bagh olup, eski adet ve
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gelenekler yasatrhr, Evlenmelerde dugun yaprhr, bashk paras,
yoktur. 2000 nufus sayrrruna gore nufusu 1384'tur. Nufusun
buyuk bolurnu ciftcidir, Koyden sehire goc; vardrr. Okur oraru
%1 OO'e yakrndrr. Aydm ve temiz bir koy olan Celaliye de halk
yardimseverdir.
Koy muhtan ve ihtiyar heyeti
yasalan
uyqulayicrdrr.
Koy kanunu son yrllarda yeterli olmadrqrndan
koytln qelisrnesine katkrsi yoktur. Her koyde olduqu gibi bu
koyde de sorunlar vardrr, bunlar icin verimli cahsrnalar
yapilmakta olup yakm gelecekte Celaliye kalkmmrs bir koy
olacaktrr,
8.4. Ceylankoy
: Luleburgaz Pmarhisar asfalti uzerinde
Hamzabey koyu ile Pmarhisar'm Atakoy'u arasmdaki koydur,
Merkez ilceye baghd1r. Koyun Luleburqaz'a olan uzakhq: 17 km.
Pmarhisar'a olan uzakhqrysa 13 km.'dir. iklimi yazlan steak ve
kurak, kislan soquk ve yag1§hd1r. Bahar mevsimi genellikle rhk
ve yag1§hd1r. Koyun
ortasmdan Kaynarca
deresi
gec;er.
Dogusunda Suluca dere denilen kucuk bir su vardrr, Ceylankoy
sulama goleti 1967 yihnda bu dere uzerinde yaprlmrstrr. Koyde
tabii gol yoktur. Ertugrul ve Karaagac; koyleri smmnda
tavsancrk denilen mevkide 4.000, Eskita§h ve Hamzabey koyleri
arasmda da 8.000 dekar buyuklugunde iki korusu vardir, Koru
agac;lan genellikle rnese ve pelit agac;land1r. Luleburqaz
Pmarhisar asfalti koyun icinden gec;tiginden cok yogun bir
trafik akrrm vardrr, Nufusu 2000 sayrmrna gore 683'tur. Koy
halkt gec;imini ziraat ve hayvancrlikla saqlamaktadrr. Koy halki
arasmda 1927, 1938 ve 1950 yillannda on, onbes goc;men hane
vardrr, Hepsi Bulgaristan'dan gelmi§tir. Koyde son yillarda
istanbul'a goc; vardrr, Yaklasrk 80 hane kadar goc;mu§tur. Koy
topraklan sulama yap1ld1gmdan cok verimlidir. Yazhk olarak en
cok ayc;ic;egi ekilir. Aynca M1s1r, Pancar, Bostan ve sebzeler
4.000 dekar tutar. K1§hk Bugday, Arpa, Yulaf ekimi toplam 8.000
dekardir. 20 dekar meyve ve 700 dekarda Pancar ekimi yaprhr,
Ailelere gore toprak dag1hm1 20 - 200 dekar arasmda degi§ir.
Arazinin hepsi tapuludur. Orta mallann toplarru 300 dekardrr.
Koyde krrac ve sulu ziraat yaprlmaktadrr,
Besi hayanc1hg1
yoktur. Slit urunu icin evlerde inek bakrhr, Ziraat makineyle
yapihr.
Toprak gubrelenmektedir. imece kalkrmstrr, Yancihk bazi
ailelerde gorulur. Biriktirme anlaytsi son yrllarda artrnrstrr.
Genellikle bankalara borclaruhr.
Miras kanuni yollara gore
taksim olunur. Evlenme ya§1 genelde 18'dir. Nisanhhk suresi
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vardrr. K1z genellikle koca evine gider, ayn ev kurulduqu gibi
beraber yasayan ailelerde vardrr, Son yrllarda betonarme
binalarm sayrsi artmistrr. 1923 yrlmda acrlan koy okulu bes
dershaneli olup, bes ogretmenlidir. Koylunun okula ve
okumaya karst tutkusu buyuktur, Okuma yazma bilmeyen pek
azdrr, Bunlarda cok ya~h kimselerdir. Koyde bir egitim odasi
vardrr, Kitap durumu oldukca iyidir. Yuksekokula giden cok
insan vardrr, Koy islam dinine mensup olup, eski gelenek ve
gorenekleri yasatmaktadrr. TV ve Radyo yaymlan genel kulturu
etkilemektedir. Aynca yol kenarmda olmasi nedeniyle her
zaman acrk ve modern bir koydur, Ceylankoy bilinen kurulus
tarihi 93 harbine uzarur, Gazi Osman Pasa'run yapt1g1 1877 - 78
Osmanh - Rus harbinden gocen muhacirler koyu kurmuslardir,
Bu koyde Balkan harbi ve istiklal Harbinin act gunlerini
yasarmstrr, Koyde herhangi bir arkeolojik eser yoktur. Yalmz
Cumhuriyet'in 10. yrh icin koy meydanmda yapilan amt vardrr,
Koylu bu aruta Mehmetcik adrru vermistir. Ceylankoy yesil ile
mavinin birle~tigi ve gittikce buyuyen bir koydur,

8.5. Ce~mekolu Koyu : Ce~mekolu Koyu, Luleburqaz
ilcesine bagh olup kuzey batrdadrr. Kurulus alaru daha ziyade
cataklik ve bayirhktrr. lklirni yazlan steak ve kurak, krslan
soquk ve yag1~hd1r.Dere olarak yazm kuruyan, krsm akan
Oskupdere koyun yakmmdan gecer. Gol yoktur. Ormanhk saha
yerine cok az koruluk vardrr, Luleburqaz'a 27 km uzaklrktadrr,
Koy nufusu 2000 sayrmrna gore 271 kisidir. Son yrllarda kente
goc nedeniyle nufus dusrnektedir. Koyde gecim kaynag1olarak
ciftcilik ve hayvancihk yapilmaktadrr. Ziraat yazhk ve krshk
yaprlmaktadrr, Tahrllardan Bugday, Ayc;ic;egive Pancar en cok
ekilir, aynca cevrede cok tanmmrs Trakya capmda rneshur
Ce~mekolu Karpuzu ve Bostanlanyla unludur, Vine meyvecilik
ve baqcihk az da olsa yaprlaktadrr. Verim cok iyidir. Ortalama
olarak aile basrna 100 - 150 don um toprak duser, Koy topraklan
kadastro gormu~ olup tamarru tapuludur. Topraklan miras
yoluyla dag1t1ld1gmdan hizla kuculmektedir. Koyde besi
hayvancrhq: olarak cins inekler bakrhr, Aynca her evde bir iki
inek vardrr, Sut koy kooperatifi tarafmdan toplarup, pazarlarur.
Tavukculuk ve ancrhkta yapilmasma karsrn ekonomik
degeri yoktur. Ziraat makine ile yaprhr, Koy srrurlan icinde
kurulan degirmen yada fabrika yoktur. imece zaman zaman
uygulamr. Koy kalkmma kooperatifi koyun urunlerini toplamasi
icin ambar yaptrrrmstrr, Kendi topraklanru isleyenlerin yam srra
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yarrcrhk yapan ailelerde vardrr, Koyde biriktirme uygulamr ve
ziyade dugun, tarla, bag, bahce, alum icin para toplarur evlenme
ya~1 bu koyde 17 - 18'dir. Evlerin bir cogu betonermedir. 1937
yrlmda acilan koy ilkokulu 3 dershaneli ve 3 ogretmenlidir.
Okumaya karsi tutku buyuktur, Bu koyden yetismis bir cok
ogretmen, rnuhendis vardrr, Yeni koy okulu 1965'te yaprlmrstrr,
Koy halki tum ekonomik bag1ms1zhgm1 karpuzculuktan
kazanmrstrr.
Koy konaq: yoktur. Muhtar koy kanunlarmm
uyqulayrcrsrdrr. Okuma yazma oraru yuksektir, Koyun ilk
kuruculan
Bulgaristan'm Ayvahburgaz
kazasmm K1z1lagac
bucaqrmn Gipler ve Belveren koylerinden kacan Turklerdlr,
Mevkii ve etrafuu cevlren gur koruluqa atfen o aman adma
Ce~mekoru denilrnis, once Pmarhisar'a baghyken, daha sonra
Luleburgaz'm koyu olmustur, Adi da sonradan Ce~mekolu'na
cevrilrnistir. Aydm, an gibi cahsan ve Turkiye caprnda unlu
karpuzu ile ovunen bir koyumuz olan Ce~mekolu gelecekte cok
guze ve geli~mi~ bir koy olacaktrr,
8.6. Duguncuba~1 Koyu : Luleburgaz'm kuzeyinde, merkeze
12 km. uzakhkta, Oklah koyu yolu uzerindedir. Hamamdere ve
Ergene sularmm cevrelediqi
havzada kurulmustur,
2000
sayrrnma gore nufusu 1198'dir. Luleburgaz'm en eski ve buyuk
koylerinden ve tarihi bir geli~imi olan koydur, 1924 yrlmda
Drama gocmenleri tarafmdan
Duguncuba~1h Savoqlu'nun
ciftligi arazisinde Cumhuriyet'ten sonra gittikce geli~en bir
koydur, Cok verimli topraklarda ziraat ve hayvancrlrkla gecinen
koy halkmm yarnsrra diger lskollan da vardir.
Oretimin tarnarm tanrna dayahdrr, Koy topraklarmdan
kadastro gecmi~tir ve arazileri tapuludur. Koy icinde clftlikler
vardrr, Oretim genellikle tanrna dayahdrr, Her ceslt tahrl ve
Aycicegi ekimi yaprlrr, Aynca hayvancihk bilhassa son yrllarda
oldukca geli~mi~tir. Besi ve kucukbas hayvanlar cogunlugu
olusturur. Koyde her cesit modern ziraat aletleri ve makineler
kullamhr. Oretim vasrtalanrun koy hayatmdaki yeri buyuktur.
Denilebilir ki koylunun yasarm degi~mi~tir. Bu araclar yardrrm
ile urun daha cabuk ve daha cok olarak almmaktadrr, Cok az da
olsa koyde meyvecilik yapanda vardrr, Topraqrn verimini
arttrrrnak icin suni gubreleme yaprhr, imece genellikle olmaz.
Topraklarm klralanmasi ve icar yoktur. Herkes kendi tapulu
arazisini Isler. Borclanrna ve bore vermeler genellikle Bankalara
olup, arazi ve makine alum lcin kredi seklindedir. Miras kanuni
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yollarla daqrtrhp, krz veya erkek aynrru yaprlmaz. Koyde
evlenme ya~1 genellikle 20 - 23 ve daha yukan yaslardadrr,
Koyde evler genellikle betonermedir. Koyden pazara goturi.Hen
sebzeler genellikle krshk urunlerdlr. Alim satrrnlar pesln olup,
harman veresiyesi yap1ld1g1 da gori.Hur.
Koyde 8 derslikli bir ilkokul ve anaokulu vardrr. 11
ogretmenli olup, 55 yrllrk bir tarihi vardir. Duguncuba~1 koyuruln
tumu islam dinine bagh olup, bir guzel camii vardrr, Koy evleri
genellikle yakm ve bitisik bahcelidir, Kornsu koylere toprak
yollarla baqlantis: vardrr, [lcenln koy hayatma etkisi buyuktur,
Geleneklerde olmasa da koy tam bir sehlrlesrneye doqru
gitmi~tir. Koy kurulusundan beri koy kanunlan uygulamr. [dare
Muhtar ve Koy ihtiyar Heyetince yurutulur. Koy konag1 vardrr,
Koyun
tarihi
yaklasrk
yuz yrlhktrr,
Duguncuba~I
koyu
Li.Heburgaz'm en cok okur· yazar oranma sahip olup, koy halkt
cok cahskan ve konukseverdir. Bu koyden yetismls bir cok
universite ve yuksekokul mezunu gene; vardrr, Her yonuyle
kalkmrms ve zengin bir koy denilebilir.
8.7. Ertugrul Koyu : Li.Heburgaz ilcesinin kuzey - doqusu
yonunde kahr. Pmarhisar'm Tozakh, Cevizkoy ve Sutluce
koyleriyle
Li.Heburgaz'm
Karaaqac,
Ceylankoy'u
ile
suurlandmlrmstrr. Duz bir ova uzerinde kurulrnustur. Kara
ilklimi hakimdir. Koyun c;evresinden Poyrah deresi gec;er. Dogal
gol ve orman yoktur. Koy ilc;eye 20 km.'lik asfalt bir yolla
baglamr. 2000 y1h sayrrnma gore nufusu 683'tur. Son yillarda
nufus planlamasi ve goc; nedeniyle nufus artmarnaktadrr, Koy
halki gec;imini tamamen ziraatle saqlar, Tarlalan %65 krshk, %35
yazhk olarak ekilir. En cok bugday, Ayc;ic;egi, Pancar, Sebzecilik
ve diger urunler yetlsttrtllr. Ciftlik arazisi yoktur. Bu koyde
kadastro calrsmalan
yaprlrmstrr,
Koyde ziraat makineyle
yapilmaktadrr. Her turlu ziraat aleti mevcuttur. Koy srrnrlannda
degirmen ve fabrika yoktur. Hayvancrhk yapihr, Sutc;uluk,
Tavukculuk,
Ancrlik dogal olarak yaprhr, Toplanan
sut
kooperatif eliyle pazarlamr. Son yrllarda suni gubre kullarurm
artrmstrr, Koyde yancihk yaprlrnaktadrr. Klraci veya ortakci
aileler vardrr,
Koyde 1928 yrhndan beri okul vardir, Okul halen 5
dershaneli, 5 ogretmenli olarak ogrenimini surdurrnektedir.
Okula devam cok iyidir. Koy halkmm %1 OO'e yakirn okur
yazardrr, Koyde yuksek ogrenime buyuk onern verilmektedir.
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Bir cok muhendis, mimar, avukat ve sayarnadrqrrruz bir cok
degerli
insan
yetistirmistir,
Suyu
ve elektriqi
vardrr,
Gunumuzun olanaklan bu koyun her turlu geli~imine yon
vermektedir. Koy halki islam dinine bagh olup, koyun camii
vardrr, Koy evleri birbirine yakrndrr. Yeni yeni binalar
yaprlrnaktadrr. Koy Muhtan koy yasasm, uygulayan kisidir, Koy
konag1 vardrr, Koyun tarihi cok eskidir, ve tarihi bir koyde
denilebilir.
Rumi
1299 (1883)
senesinde
Bulgaristan'm
Trrnovacrk
kazasmda Yaglar koyu goc;menleri tarafmdan
kurulrnustur. Geldikleri zaman yemeklerini ortaklasa kazanlarda
pisirdiklerinden koyun eski adma Kazankoy denmistir, Ertugrul
koyu Balkan Harbinin tum acilanru yasarrustrr, Cah~kan ve
yardrrnsever bir koy olarak tanman Ertugrul koyu son yrllarda
hrzla degi~mekte ve kalkmrnaktadrr,
8.8. Eskibedir Koyu : Luleburqaz'rn
dogusunda 13 km.
uzakhkta bir ova koyudur, Kara iklimi hakimdir. Cevresinde
Ergene kolu ile Camurlu dere adh iki kucuk akarsu vardrr, E - 5
karayoluna 3 km. icerde kalmrstrr, 2000 nufus sayrrnma gore
nufusu 104 kisidir. Gec;imini tamamen ziraat ve hayvancrlrktan
karsilar. Yazhk ve krshk ekim yapilmakta olup arazinin turnu
kadastro
gormu~tur.
Koyde
ziraat
aletleri
ile
tanrn
yaprlrnaktadrr. Degirmen ve Fabrika yoktur. En cok ekilen
rnahsul Bugday, Ayc;ic;egi, Kusyeml, Pancardrr. 1937 yrlmda
acrlan 3 derslikli 3 ogretmenli okulu vardrr, Okuma yazma oraru
yuksektir. Koye her gun kitap ve gazete girmektedir. Elektrik ve
suyu
vardrr,
Bilhassa
son yrllarda
koyun
ev yaprlan
degi~mektedir. Kornsu koylerle ve ilce merkeziyle baqlanti
vardrr. Yakm komsu koylere uzakhg1 soyledir. Yeni Bedir 3 km.,
Musellim 3.5 km., Ovacrk 4 km.'dir. Koy konaq: vardrr, Bu koyde
diger koylerimlz gibi Bulgar ve Yunan i~galinin act gunlerini
yasarrustrr. Eski fakat sevimli bir koyurnuzdur,
8.9. Eskitash Koyu : Li.ileburgaz'm 9 km. kuzeyinde
Pmarhisar yolu uzerlnde kurulrnus olup t.uleburqaz'm merkez
koylerinden birisidir. Dogusunda Karaaqac, batrsrnda Yenitash,
Tatarkoy ve Celaliye, Kuzeyinden
Hamzabey, Guneyinde
Turgutbey koyleri ile cevrili olup 6.000 dekar topraqa sahiptir.
Topraklarmdan Kaynarca deresi gec;mektedir. 2.000 dekarhk bir
koruluqa sahiptir. Pmarhisar - Luleburqaz asfalti koyun
doqusundan ve tam yanmdan gec;mektedir. 2000 y1h nufus
sayimma gore nufusu 859 kisidir. Son yrllarda kente goc;ler
olrnaktadrr. Koyde karma ziraat yaprlmaktadir. lslenen arazinin
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miktan (4.000 dekar) olup bu nun 1068 dekan sulanan, 2932
dekan krrac arazidir. Toplam 2500 dekan kishk 1500 dekan
yazhk ekimde kullarulrnaktadrr. Sulak arazide sebzecilik ve
Pancar ekimi yaprlamaktadrr. Topraklan kadastro gormi.i§ti.ir.
Koyde 85 dekar arazi hazineye aittir. 2000 dekar arazide Orman
tahdidi iclnde kalrnaktadrr. Hayvancihk yaprlmaktadrr, Aynca
aricrhk da yaprlrnaktadtr. Koyde her ti.irli.i zirai tanrn araci
bulunmaktadrr,
Aynca sut toplama merkezi
yaprlrrustrr.
Topraklar hem hayvan hem de suni gi.ibre ile gi.ibrelenmektedir.
Ayn ca
kurulan
kalkmma
kooperatifi
tarafmdan
pazarlanmaktadrr, Koyde sundurmah ev plaru hakimdir. Son
yrllarda betonerme yapilar ag1rhktad1r.
Evlenmeler genellikle 18 - 23 ya§ arasmdadrr. K1z oglan
evine gider. Bi.iyi.ik lstetmeler yoktur. ilkokulu 1933 yilmda
acrlrms olup 3 dershaneli, 5 ogretmenlidir. Okula devam
durumu cok iyidir. Okuma yazma orarn yi.iksektir. Evler birbirine
yakrndrr, Kornsu koylerle uzakhg1 4 - 6 km. olarak degi§ir.
Elektrik ve su vardrr, Gi.ini.imi.izde kullamlan bir cok iletisim aleti
mevcuttur. Koyi.in tarihi eskidir. 1393 yilmda Bulgaristan'dan
gelen goc;menler tarafmdan
kurulmustur,
Eski bir koy
olduqundan Balkan - Birinci Di.inya ve Kurtulus Sava§mm act
gi.inlerini yasamrstrr, Son yrllarda cesltll geli§imler gostermi§tir.

8.10. Hamitabat Koyi.i : Koy bugi.in ki yerine kurulmadan
onceleri cok ormanhk ve bu ormanlarda bulunan yaban domuzu
yi.izi.inden Domuzormam diye bilinirmis ve de soylenlrmis. Koy
1877 - 78 Osmanh - Rus savast diye bilinen Gazi Osman
Pasarun meshur Plevne savunmasmdaki felaketten kacan
gomenler tarafmdan kurulmustur, Asrllan Balkan Ti.irkleridir.
Savasm felaketine ugray1p gruplar halinde goc eden bu Ti.irkler,
koyiln bugi.in ki yerine gelince, burada bir mi.iddet kahp
dinlenmek lstemlsler ve daha sonra buraya yerleslp koy
kurmuslardrr. Fakat bu yerler Padisah mi.ilki.i olduqu icin,
zamanm Padlsahi 2. Sultan Hamid'e basvururlar, Ancak
Padisah bu iznine karstlrk koye kendi isminin verilmesini ister,
boylece Hamitabat ismi konrnus olur. Osmanhca anlarm
Hamit'in gi.izelle§tirdigi belde anlamma gelir. Boylece koy
kurulrnus olur. Krrklareli - Li.ileburgaz kestirme hatti i.izerinde
olup, Li.ileburgazm gi.iney batrsmdadrr, Komsu koyleri olarak
doquda Celaliye, Tatarkoy, batrda Kumrular, Mi.isellim, kuzeyde
Ce§mekolu, Devecatag1, gi.ineyde Ayvah, Kmkkoy vardrr, Koy
arazisi daghk olmadrq: gibi ovahkta degildir. Krsaca dalgah

49

•

arazi olduqu soylenir, Koyun en verimli arazisi iki dere
kenarmda olusan iki vadiden ibarettir. Geni§ duzluklerl yoktur.
Koyun doqal bitkisi olan orman yillardrr bakrmstzhktan ve
ihmalden cok azalrms olup buqiln daha ziyade saruslann elinde
kalmrs, bazi yerlerde bir iki dekarhk ufak agac kurneleri vardrr,
Aynca koyun tuzel ki§iligine ait 2 parcalrk korusu da vardrr, Bu
korularda Me§e, Gurqen, Karaagac, Ard1c turlerine rastlarur,
lklimi tipik kara iklimidir. Koyun belli bash akarsu olarak 2
deresi vardir. Biri krsm akan, yazm kuruyan ve koy icinden
qecen Karmcak suyudur. Digeri de Oskupdere koyunden doqup
koy arazisinden gecen Oskupderedir. Gol yoktur.
2000
yrh
nufus
sayrmrna
gore
nufusu
2857'dir.
Luleburqaz'm en buyuk koylerlnden bir tanesidir. Hamitabat
koyunun kultur durumu cok qellsmistir. Kulturun kaynag1 olan
okul ve okumaya karsi koy halkmm ilgisi cok buyuktur, Bu
koyden bir cok aydm, ogretmen, subay, universite ve
yuksekokul
mezunu
klsller yetismistir.
Bunlar arasmda
Ataturk'un yakm silah arkadasi Jandarma Genel Komutanlrqt
yaprnrs Ru~tu Akm Pasa ile kardesi Kurtulus savasi srrasmda
Yunan i~galine
karst direnlste bulunan ve Cumhuriyet
Hukumetlnde 16 y1l milletvekilliqi yapan Zuhtu Akm bu koyden
yetisrnis olup, koye cesitli hizmetler verrnislerdir. 1977 -78
ogretim yilmda koyde ortaokul acrhs olup, buyuk bir ihtiyact
karsuamrstrr. Koyun yerustu zenginlikleri bashca gecimini
saqlar, bunlar srrayla tahrllar, sanayi urunlerl, sebze ve
meyveciliktir. Tahrllardan Bugday, Cavdar, Arpa ve yulaf ekilir.
Sanayi urunlerlnden Aycicegi ve Pancar gelir. Sebzecilik ve
meyvecilik yerine son yillarda bol kabak ve bostan ekimi
yapilmaktadtr. Kalitesi yuksek petrol ve doqalqaz yataklarma
sahiptir. Srrurlan icinde bulunan Dogalgaz termik santrali
Turkiye'nin
Dogalgaz
ihtiyacmm
buyuk
bir
bolumunu
karsrlarnaktadrr. Hayvancrlik olarak melez irk ve Holstayn 1rk1
inek baktlmaktadrr. Koyde kurulan cok yonlu kalkrndrrma
kooperatifi koye buyuk yararlar saqlarrusttr. Koyun bir tek kara
degirmeni vardir. Koyun ticari hayatrru yoneten her cesit esnaf
vardrr, Buna raqrnen koyun ahsveris ag1rhgm1 Luleburqaz ilce
merkezi ceker, Koyde Tarim Kredi, Pancar ve Yagh Tohumlar
kooperatifleri
vardrr, Hamitabat
koyunde
makineli ziraat
yaprlmaktadtr, Suni gubreleme cok artmrstrr, Koy arazisi 3
sekilde degerlenir : 1. Dere boyu arazi ve tarlalan verimi yuksek
ve en degerlidirler. 2. Kepir topraklar. 3. Kumsal topraklardan
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olusur, Hamitabat koyu son yillarda htzla degi~en her yonuyle
ornek calrskan, aydm ve en quzel koylerimizden birisidir.
8.11. Hamzabey Koyu : Luleburgaz - Pmarhisar asfaln
uzerinde 15 km. uzakhkta kurulmus eski adi ile Kolubahk denen
Hamzabey verimli bir vadi olan Kaynarca deresinin sulad1g1
topraklarda kurulrnustur, Balkan Harbinden sonra kurulduqu
bilinen koyun kuruculan Bulgaristan'dan gelen gocmenlerdir.
iklimi kara iklimi olup, son yrllarda yapilan goletten cevre
ziraatine cok fazla yarar saqlanrrustrr, 2000 y1h sayrmrna gore
nufusu 460't1r. Yazhk ve krshk ekim alanlan 300 dekardrr, Koyde
Aycicegi, Pancar, Tutun ekimi yaprhr, Ortak tasrnamaz mal
olarak 70 dekar toprak vardrr, Arazinin turnu
kadastro
gormu~tur. Koyde ziraatin yam sira hayvancihkta geli~mi~tir.
Her ttirlu zirai alet bulunrnaktadrr, Aynca 2 degirmen vardrr, Koy
okulu 1933 yilmda acrlrrustrr. 5 dershaneli 6 ogretmenlidir.
Koyun okula ve okumaya karsi ilgisi cok buyuktur, Okur yazar
oraru yuksektir. Gunurnuzde yuksek ogrenime buyuk onem
verilmektedir. Evler bitisiktir ve sehirlesme gorulur. Elektrik ve
su mevcuttur. Kitle haberlesme araclan kullarulmaktadrr. Tarihi
eser yoktur. islam dinine bagh olup, koyun cok guzel bir camii
vardrr, Hamzabey son yrllarda geli~me gosteren koylerlrnlzden
biridir.
8.12. Karaagac Koyu : t.uleburqaz'm
17 km. kuzey
dogusunda, Poyrah deresi uzerinde kurulrnustur. 2000 y1h
sayrrnrna
gore nufusu
1067'dir. Goe sebebiyle
nufusta
azalmalar gorulmektedir. Koyun tumu ziraatle gecinmektedir.
En cok Bugday, Aycicegi, Pancar ekiminin yam srra sebzecilikte
yaprlmaktadrr,
Hayvancihk butun koylu tarafmdan yan gelir
olarak degerlendirilmektedir. Bu koyden Avrupa'ya i~ci olarak
gidenler coktur. Ekim alanlarmm dag1hm1yazhk ve krshk olarak
aynhr. Buna gore yazhk ekim 8.000 dekar, krshk ekim 22.000
dekardrr, Bunun 27.000 dekan tahila, 2.000 dekan Pancara, 500
dekan bahceliqe, 500 dekan da digerlerine aynhr. Ciftlik ve
fabrika alaru yoktur. Arazileri kadastro gormu~tur. Ekonomisi
dogrudan
dogruya
top raga
baghd1r.
Hayvancrlikta
yaprlmaktadir,
Sutculuk hizla geli~mektedir.
Koyun ziraati
makinelesrnistir. Koydeki rnakinelesme koylunun islnl cabuk
bitirip yrhn buyuk bir bolurnunu deqerlendirememeslne yol
acmaktadrr, Suni gubrenin her cesidl kullarulmaktadrr.
imece
yoktur. Topraksiz aile yoktur. Miras kanuni olarak paylasrhr, K1z
ve erkek evlat arasmda aynhk yoktur. Koyde cok yonlu
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kalkmma kooperatifi kurulmustur, Evlenme ya~1 18 - 22
arasrndadrr.
Son zamanlarda
gunumuz yapilanna ag1rhk
verilmektedir. llkokul ve orta okula sahiptir. Okula devam oraru
%1 OO'dur, okula karst cok buyuk ilgi vardrr, Okur yazar oraru
yuksektir.
Okuma odasi vardrr, Gunumuz
kitle iletislm
araclarrndan
faydalamlmaktadrr.
Yuksek
ogrenime
ilgi
buyuktur, Dini inanclan cok kuvvetli olup, islam dininin tum
gereklerini yerine getirmek icln cok guzel bir camii de vardrr,
Evler bahcell tiptir, birbirine uzak degildir. Civar koylere
uzakhg1 2 -3 km.'dir. koyun ilceyle iliskiai yogundur, asfalt yolla
bagh olduqu kasaba yasantrsi koyu etkilemektedir. Elektrik ve
su vardrr, Balkan harbinin act gunlerini yasayan bu koy
topraklarmda
Balkan
harbinin
en buyuk
ve acrrnasiz
carprsmalan yaprlrmstrr, Balkan Harbinin act hatirasma dikilmis
bir Balkan Harbi ~ehitligi vardrr. Karaaqac koyu ye~ilin her
rengine burunrnus guzel bir koydur,
8.13. K1nkkoy : Luleburgaz'm kuzey batrsrnda Luleburqaz Edirne asfaltma kadar 5 km. oradan da 5 km. olmak uzere 10
km. uzakhkta
Oski.ipdere'nin
kenarmda
kurulmus
dogal
gi.izelligi bakimmdan cok gi.izel bir koyumuzdur, Aynca koyi.in
dogusunda Ayvah koyi.i ile srrur olan devamh akan ve adma
Akandere denen bir su vardrr, iklimi kara iklimi olup, kuzey
doqusunda korusu vardrr, Ulasrrn asfalt yolla her mevsim
rahathkla
yaprlmaktadrr, Koyi.in ekilebilen arazrst 26.000
donumdur, 16.000 donumu krshk, 10.000 donurnu de yazhk
ekilir.
Aynca
100
donurnde
bahcecilik
ve
baqcrhk
yaprlamaktadrr, Ciftlik yoktur. Arazisi kadastro gormi.i~ti.ir. Otlak
olarak 4.000 donum, koru alaru 8.000 donurn, 6.000 donumu de
hazine arazisi olmak i.izere islenmeyen arazisi vardrr, Koyde
sulu ziraat yaprlmaktadrr, Hayvancrlikta vardrr, 2000
yrh
itibanyla ni.ifusu 1996'd1r. llceye bagh en bi.iyi.ik koylerdendir.
Evlerin yaprsi eski ve yeni olarak aynhr. Gi.ini.imi.izde betonerme
binalar artmrstrr, Evlenme ya~1 18 - 23'ti.ir. imece yoktur. ilk ve
orta okulu vardrr, Devam nispeti %1 OO'di.ir. Okula ve okumaya
bi.iyi.ik
ilgi
vardrr,
Kitle
iletisim
araclanndan
faydalanmaktadrrlar, Elektrik ve su vardrr, Camiye ve islam
dinine bagh bir koydur, Koy evleri birbirine bitisik bahceli tiptir.
Koyi.in ilce ile iliskisi son derece etkindir. Civar kornsu koylerle
uzakhg1 3 - 6 km arasmda degi~ir.
Koyi.in tarihi eskilere dayamrsa da bilinen bir gercek bir
gocmen koyi.i olduqudur, 93 harbi felaketinden kacanlar
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tarafmdan Bulgaristan'm Toros Balkaru yoreslnden gelenler
tarafmdan kurulmustur, Balkan Harbi ve Kurtulus savasrrun act
gunlerini gecirmi~ olan K1nkkoy kultur seviyesi oldukca yuksek
koylerimizden birisi durumundadrr,
8.14. Musellim Koyu : Luleburqaz'm guney doqusunda,
Ergene ovasmda,
Ergene nehrine
500 metre
uzakhkta
kurulmustur, llceye uzakhg1 12 km.'dir. Bu yolun koyden Tren
istasyonuna kadar olan krsrm stablize, diger krsrm asfalttrr,
Ancak Ergene nehri ta~t1gmda sel sulan nedeniyle koy yolu
gecit vermemektedir. 2000 yrh sayimma gore nufusu 358'dir.
Goe sebebiyle nufusta azalma gorulmektedir. Koyun gecimi
ziraat ve hayvancrhktrr, Ana gecim kaynag1 ziraattir. K1~hk ekim
alaru 12.000 dekar, yazhk olarak ta 8.000 dekardrr, Koy arazisi
kadastro gormu~tur. Her ailenin kendisine kadar tavuk hayvaru
ile az ancihk yaprhr, Koyde her cesit zirai tanrn araci mevcuttur.
Tahrllarm hepsi, Aycicegi ve Pancar ekilir. Topraklar suni gubre
gubrelenir. icara toprak verme vardrr. Koyde evlenmeler
genellikle 22 - 23 yaslannda baslar. Son yillarda betonerme
yapilar artmrstrr. Buyuk isletrneler yoktur. Koyde ilk olarak okul
1937 yrhnda acrlmrstrr, Koylunun okumaya ve okula karsi ilgisi
cok buyuktur, Okuma yazma bilmeyen azdir, Yuksek ogrenime
ilgi artmaktadir. Koyde laik bir din anlayrsi mevcuttur. Taassup
yoktur, islam dininin butun gerekleri yerine getirilir, bir camii
vardrr, Koy evleri bltislktir, bahceli ve avluludur, civar koylerle
uzakhg1 3 - 10 km. arasmda degi~ir. Komsu koylerden Ovacik,
Eskibedir, Kepirtepe, Durak Mahallesi, Alacaoqlu koyu arasmda
iyi kornsuluk lllsklleri surdurulur, Koyun ilce ile Hiskisi cok
fazladrr, Tum gereksinimlerini llceden karsilar. Elektrik ve su
mevcuttur. Kitle Iletisim araclarrndan faydalarulmaktadrr.
Musellim
koyunun
kesin kurulus tarihi bilinmemekle
beraber cok eski bir koy olduqu soylenrnektedlr. Turklerin
Rumeli'ye geci~leri ile yasrt oldugu soylenen Musellim adt da
eski Turklerde oncu savasci anlamma gelmektedir. Boyle bir
grubun Turklerin Rumeli'ye gecmesinden once buraya gelip
konakladrqr ve admm da bundan dolayi Musellim olarak kald191
rivayet olunmaktadrr, Koyde tarihi eser yoktur. Koyun yashlan
Balkan, Canakkale ve ozelllkle Kurtulus Savasmm cok acr
gunlerini buqun bile arumsamaktadrrlar. Bu yrllarda koy halki
buyuk srkmtrlar ve iskenceler gormu~tur. Musellim koyumuz
verimli Ergene ovasmda kurulrnus ender guzellikte zengin ve
tuzla qelisen bir koyumuzdur,
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8.15. Oklah Koyu : Luleburgaz'm guney batrsinda 17 km.
uzakhkta, Tekirdaq iii ile Krrklareli srrunndadrr. Cevresindeki
kornsulan sunlardrr : 5 km. uzakhkta Duguncuba~1, guney
doqusunda Tekirdaq ilinin Avluobasi koyu, quneyinde yine
Tekirdaq iline bagh Kucukkarakarh koyu, batrsmda Sinanh
koyu, kuzey batrsmda Alpullu kasabasr, kuzeyinde Sancaali,
yine kuzeyinde Sarrrusakh T.U.C. tarafmdan cevrelenrnistir, 2
km. uzaqrndan Ergene nehri gecer. Aynca Bagdere, ile Ba~ag1I
deresi ozellikle sulama islerinde buyuk faydalar saqlarnaktadrr.
iklimi kara iklimi olup ormanhk arazisi yoktur. Dere boylarmda
sogutluk ve kendi ektikleri kavakhk arazisi vardrr, Koy arazisi
ova gorunumunde olup, cok alcak tepecikler koytln belli bash
arazisi seklllerindendlr. Gol sayrlabilecek kadar buyuk degilse
de koyun ve Ergene nehrinin ortasmda Cuce gol diye bilinen su
birikintisinden
sulama
ve
bahkcrhk
olarak
az
olsa
faydalarulmaktadrr,
lslek bir yere sahip olan koyun yollan

asfalttir.
2000 y1h sayrmina gore nufusu 431 'dir. Nufusun bu kadar az
olmasmm sebebi koyden kente goclerdir. Koy nufusunun
tamarm ciftcillkle ugra~1r. Ciftciligin yam srra besi hayvancrhqt
da yaprhr, Koyde evlenme ya~1 18 - 25'tir. Koylu yasarmru
ziraatle yurutur, Ekim alaru olark 150 donurn celtik, 200 donurn
pancar, 300 donurn bag ve bahceye ve diger 26.000 donurn
araziden 4.000 dekan cayrr ve meradrr, Ekilen urunun basmda
Bugday gelir, sonra Aycicegi, Yulaf, Arpa, Cavdar ekimi de
yaprhr. Arazi verimi Ergene ovasmda cok verimlidir. Suni
gubreleme
geli~mi~tir.
Koyde
ciftlikler
vardrr,
Koyde
hayvancrlrkta geli~mi~tir. Hemen her ailenin kendi gecimini
saqlayacak kadar hayvaru vardrr, Sutculuk geli~mi~ olup,
kalkmma
kooperatifi
tarafmdan
toplanarak,
pazarlarur,
Tavukculuk aile olarak yaprhr, Ancihkta vardrr, Koyde degirmen
ve fabrika yoktur. Koyde modern yaprlar artmrstrr, Ticaretle
ugra~an fazla aile yoktur. Koylu urunlerini cesltll kooperatifler
kanahyla degerlendirir. Luleburqaz ve koyleri icinde en geli~mi~
bahcecilik islerl Oklali'dadrr. En cok sebze yetistirilir. ilk koy
okulu 1948 yihnda acrlrrustrr ve okumaya karsi ilgi buyuktur,
Okuma yazma oraru yuksektir, Kitle iletisim araclarindan
faydalarulmaktadrr.
Yuksek ogretime giden qencler hrzla
artmaktadrr. Koy halki islam dinine mensuptur ve koy camii
vardrr, Yerli mahallesi daqrrukttr, fakat gocmen mahallesi
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planlrdrr. Komsuluk illskileri gayet iyidir. Koy yasarm
yillarda mzla sehlrlesrneye dogru degi~mektedir.

son

Oklah koyu civarm en eski koylerlnden birisidir. Koyun Piri
Mehmet Pasarun vakft olduqu soylenir, Koy ihtiyarlarmdan
alman rivayete gore Piri Mehmet pasa zamanmda savasta
yararhhk gosteren uc;, okcu kardese ve Kapici Si.ileyman Aga'ya
olmak uzere koy iki parca olarak verilmistir. Okcu kardeslerden
birinin adi Ali olduqundan admm da bundan dolayi Oklu Ali'den
geldigi soylenlr, Sonradan cesitll nedenlerle bos kalan bu
arazileri
93 harbinde
gelen
goc;,menler yerlestlrllmlstlr.
Suleyman aganm elinde kalan topraklar ise $i~tori adh bir
Rum'a satrlmrstrr, Bu Rum'dan kalan topraklarda simdiki Salih
Cevher c;,iftliginin topraklanru olusturrnaktadrr. Bu koyiln ileri
gelenlerinden olan ve Oklah Salih Bey diye amlan ve 70'1i
yrllarda olen Salih Bey Kurtulus Savasr srrasrnda arkadasi
$evket Odi.il'le birlikte Atati.irk'le yakm iliskilerde bulunrnus ve
Trakya temsilciliqi gorevinde bulunmus bir kisidir. Koy Balkan
harbinin ve Kurtulus Savasrndaki Yunan i~galinde acr gunler
yasamrstrr. Tarihi eserleri bulunmakla beraber koy camisinin en
az 450 senelik olduqu soylenrnektedir, Aynca koy rnezarhqrnda
uzerinde eski Turkce yazrlar bulunan mezar taslan ve camii
kitabesinden koyun eski tarihini okumak murnkundur. Oklah
hizla bi.iyi.iyen ve geli~en zengin bir koydur,
8.16. Ovacrk Koyi.i : Eski adt ile Kumsayit diye bilinen
sirndlki adi Ovacrk olan bu koyurnuz Luleburqaz'rn guneyinde,
Musellim ve Kayabeyli koylerlnin yolu uzerinde olup aynca
Edirne - istanbul tren yolu da koyun icinden gec;,mektedir.
Ovacik Ergene havzasmda kurulmustur, Kara iklimi hakimdir.
Cevresinden Ergene Nehri gec;,er, golu ve ormam yoktur.
Koyden kara yolu ve demir yolu olarak ulasrm yaprhr, 2000 yrh
sayirruna gore nufusu 861 'tir. Koyun tarnarm ziraatle gec;,inir.
Koye sonradan gelen aileler arasmda Bulgaristan goc;,menleri
vardrr, Oretim olarak yazhk ve krshk ekim alanlarmda yaprlrr,
Yazhk ekim icin yaklasrk 7.000 donurn, krshk ekim lcln de 20.000
donurn aynhr, En cok Bugday, Arpa, Pancar ve Ayc;,ic;,egi ekilir.
Ovacik koyu topraklan kadastro gormu~ olup, yaklasrk 28.000
donurndur,
Vine 90 donum
hazine arazrsi de vardrr.
Hayvancihkla da ugra~1hr. Sutculuk yaprhr ve makineli tanrn
geli~mi~tir. Elektrik ve su mevcuttur. Okul vardrr, Ovacrk koyi.i
halki aydm bir koydur,
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8.17. Sakizkoy : Luleburqaz'm
kuzey doqusunda,
10 km.
uzakhkta olup merkeze baghd1r. Kurulus bakimmdan iki tepe
arasmda yerlesmls, kryrsrndan
kucuk dereler ge~mekte olup,
rakrrm 40 m.'dir. Ku~uk bir korusu ve koru civarmda D.S.i.
tarafmdan yaprlan bir buyuk golet bir de sahsa ait kucuk golet
vardrr, iklimi kara ikliminin tum ozelliklerlnl
tasrr, Yolu asfalt
olup yaz ve krs acrktrr, Bu yol koyu ayru zamanda Umurca
koyune
baglar. Cevre koylerle
olan uzakhg1 ve baqlantrsi
soyledlr, Luleburgaz - Umurca 7 km., Umurca - Sakizkoy 3 km.,
Sakizkoy - Emirali 3 km. Sakizkoy - Ahmetbey 6 km. olup
boylece Ahmetbey kasabasi ile de baglant1hd1r.

yrh sayimma

gore nufusu 2108'dir. Nufus eskiye
nazaran go~ nedeniyle buyuk azalma gostermektedir. Koyun
tarnarru ziraatla ugra~1r, aynca kucuk bir bolurn besicilik ve
ticaret yapar. Koyde en cok ekilen urunlerin basrnda Bugday,
Ay~i~egi, ~ekerpancan gelir. Aynca diger tum tahrllarda az
miktarda da olsa ekilmektedir. Ciftlik arazisi yoktur. Arazinin
tarnarru tapulu olup, kadastro gormu~tur. Hazineye ait 280
donurn toprak vardrr, Ancihkta yaprlmaktadrr, ilk olarak okul
1943 yrhnda acrlmrstrr ve okula karsi ilgi cok buyuktur, Okur
yazar oraru yuksektlr, Koyde okulun yam srra iki buyuk camii
vardrr, Koy islam dinine mensuptur. Elektrik ve su vardrr, Kitle
iletlsim araclanrun
hepsinden faydalanmaktadrrlar,
Sakizkoy
Balkan harbinde genel karargah olarak kullarulmrs tarihi bir koy
olmakla da ovunur, Koyun ilk kurucularmm Bulgaristan'm
Ortakoy yerlileri olduqu soylenip, kurulus tarihi kesin olarak
bilinmez. Ancak Merzifonlu Kara Mustafa Pasanm krzt Zeliha
harurmn rnulku olarak Bulgarlara sat1ld1gmdan ve 60 - 70 hane
Bulgar yerle~tiginden adt Satikoy olarak uzun yrllar arulmrstrr,
sonradan topraqmm sakiz gibi yapiskan olusu nedeniyle
Sakizkoy olarak degi~tirilmi~tir. Topraklan verimli, insanlan
caliskan ve cana yakm bir koy olan Sakizkoy Luleburqaz'rn
sayrh koylerinden biridir.
2000

8.18. Sancali Koyu : Luleburgaz'm guney bati yoresinde
Babaeski asfaln uzerinde 9 km. uzakllkta olup, koyden asfalta 2
km. bir asfalt yol vardrr, Cevresinde
Sarrrusakh
T.0.C.
Babaeski'nin Dugunculu koyu.Erqene nehri ve Krnkkoy ile
Luleburgaz topraklan icinde kahr. Kara ikliminin tum ozelllkleri
vardrr. Koyun guneyinden Ergene nehri ge~er. Dogal gol ve
orman alaru yoktur . yaklasik 34.000 donum olan koy arazisinin
1/3'u yazhk, 2/3'u krshk ekilir. En cok ekilen urunlerden basta
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Bugday, M1s1r, Aycicegi, Pancar ve digerleri ekilir. Ciftlik arazisi
yoktur. Koy arazisinin turnu tapulu olup, kadastro gormu§tur.
1.000 donurnu rneradrr. Aynca 2.000 donurnu de hazine
arazisidir. 2000 y1h sayrmrna gore nufusu 819'dur. Hayvancrhk
yapilmaktadrr. Koyde makineli ziraat hakimdir. Degirmen yada
fabrika yoktur. Koyde herkes kendi topraqrru lsler.
Evlenme ya§1 18 - 23'tur. Evler eski koy evleridir, ancak son
yrllarda yrkrlrp yeni modern binalarm yap1ld1g1 qorulmektedir, ilk
olarak okul 1951 yihnda acrlrnrstrr. Okula devam oraru cok
yuksektir. Okuma yazma oraru yuksektlr, iki tane buyuk camii
vardrr, Koyde elektrik su mevcuttur. Kitle iletlstm araclarmdan
faydalarulmaktadrr. Kasaba ile baglant1s1 rahat bir sekilde
yaprlrnaktadrr. Koy evleri birbirine yakrndrr, Koyun tarihini kesin
olarak bilen kimse yoktur, ancak onceleri bu koy topraklarmm
ciftllk arazisi olduqu bilinmekte iken 1311 yrlmda Bulgaristan'm
Trrnova gocmenleri yerlesrnistir, Koy admm koy mezarliqmda
mevcut yatrra atfen verildiqi soylenmektedlr, Sancali koyu cok
modern bir gorunume sahip olup, son yillarda buyuk geli§me
gostermi§tir.
8.19. Tatarkoy : Luleburqaz'rn kuzeyinde 8 km. uzakhkta,
kurulrnus olan sirin bir koyumuzdur, Kurulus tarihi olarak 1877
- 78 Osmanh - Rus harbi sonrasi Bulgaristan'dan gelen
gocmenlerce kurulmustur, Kara ikliminin tum ozelliklerini tasir,
Koyun hemen yakmmdan Tatarkoy deresi olarak bilinen bir
akarsu gecer. Yazlan kuruyan krslan karsuyunla beslenip akan
bu sudan sulamada faydalarur. Koyun uzerinde ve altmda koy
koruluqu mevcut olup, bodur rneselerle kaplrdrr.
Koyun
dogusunda 1975 yrhnda D.S.i. tarafmdan yaprlrrus bir golet
vardrr, Yolu asfalt olup yaz ve krs acrktrr, 2000 yrh sayrmma
gore
nufusu
984'tur.
Nufusta
son
yrllarda
azalmalar
gorulmektedir. Koyun tum yasarru hayvancrhk ve ziraattan
saglanir. En cok ekilen urunler Bugday, Aycicegi, Pancar, M1s1r
aynca hayvan yemi olarak Arpa, Yulaf, Yonca ve golete yakm
tarlalarda sulu ziraat olarak Pancar ekimi yaprlmaktadrr.
Koy
arazisi kadastro gormu§tur. Ekim icln aynlan tarlalan 17.000
dekar cayrr ve mera olarak aynlan arazinin de 9.000 dekar
olduqu soylenmektedlr. Sutculuk hizla geli§mektedir ve elde
edilen
sut
kalkmma
kooperatifi
aracrhqryla
pazarlarur,
Tavukculuk aile tavukculuqudur, Ancilrk son yrllarda crkan
zehirli tanm ilaclan yuzunden yavas yavas olmustur. Her turlu
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ziraat aletinden faydalarulrnaktadrr. Koyde hemen hemen her
turlu gtibre cesidi kullaruhr, lcarcrlik ve imece azalmrstrr.
Koyde evlenme ya§1 genellikle 18 - 21 'dir. Geleneklere gore
her §ey yaprhr, Koy evleri de eskiden yapilan kerplc binalarm
yerine saqlarn ve modern sayilabilecek betonerme yapilardan
olusur, Elektrik ve su vardrr. ilk okul 1930 yrlmda acrlmrstrr, 5
derslikli ve 7 ogretmenlidir. Okula karst ilgi diger koylerde
olduqu gibi ytiksektir. Okur yazar oraru ytiksektir. Ytiksek
ogrenime
onern verilmektedir.
Kitle
iletlslm
araclarrnda
faydalamlmaktadrr. Koy camii vardrr, Koy evleri birbirine cok
yakmdrr ve kornsuluk iliskileri iyidir. Diger iliskiler de oldukca
geli~mi~tir.
Dogusunda
Eskltash
ve Yenitash,
batrsmda
Hamitabat ve <;e~mekolu, kuzeyinde Celaliye ve Hamitabat
koyleriyle yakm iliskileri vardrr, Koytin gtineyinde baqh oldugu
Ltileburgaz
itcesi
vardrr,
llce
ile
iletisim
rahathkla
saqlanmaktadrr, Koytin tarihi 100 yildan fazladrr. Koy Balkan
harbinde ve istiklal harbinde cok acrh gtinler yasarmstrr,
8.20. Turgutbey Koyti : Ltileburgaz'm en yakm ve en
geli~mi~ koylerinden biri olan Turgutbey ilcenin 4 km.
kuzeyinde, Pmarhisar asfalti tizerinde kurulmustur, Cok eski ve
tarihi bir koy olmasma karsrn uzun yrllar geli~memi~, ntifusu
artmamrstrr, Fakat yakmlarma yapilan otoyol ve fabrikalar
sayesinde geli~me gostermektedir. Kara iklimi ozellikleri hakim
hafif egimli topraklarmdan biri batismdan gec;en Baba deresi,
digeri doqusundan gec;en Kozlu deresi adh iki kucuk akarsuyu
vardrr, Gol ve orman arazisi yoktur. 5 donurnluk kucuk koru
arazisi vardrr. Gec;i~ yolu olmasmdan dolayi ulasim sorunu
yoktur. 2000 y1h sayrrnma gore ntifusu 1373'ttir. Son yrllarda az
da olsa ni.ifusta artrs gori.ilmektedir. Koyde ziraat, hayvancihk
ve kucuk el sanatlan ile gec;im saqlanmaktadrr. Tatntlardan
Bugday,
Ayc;ic;egi,
Pancar
ekimi
yaprhr,
Meyvecilikte
yaptlmaktadrr.
Arazisi
kadastro
gormi.i~ttir.
Si.itc;i.iltik
yaprlmaktadrr ve kurulan koy kahkmma kooperatifi tarafmdan
degerlendirilmektedir. Aynca Tarim Kredi kooperatifi de mevcut
olup,
Turgutbey
koyune
cok
yararh
eahsrnalarda
bulunmaktadrr, Ziraii aletlerin ttimtinden faydalarulmaktadrr,
D.S.i. tarafmda acilan cok verimli, bol sulu artezyenler
sayesinde i.iretim daha da artrmstrr,
Evlenme ya~1 18 - 24 arasmda degi~ir
qoreneklere gore yapihr. Koy evleri eski ve
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yaprlrrustrr, Ancak son yrllarda betonerme binalar artmistrr. Koy
ilkokulu 1938'de acrlrrus olup, 5 srrufh ve 6 ogretmenlidir. Koy
halkmm okula ve okumaya karsi ilgisi buyuktur ve okuma odasi
vardrr, Okuma yazma oraru yuksektlr. Kitle iletisirn aletlerinden
faydalarulmaktadrr, Elektrik ve su vardrr ve bir bakrma bu koy
sehirlesmistir. Yuksek tahsile buyuk onern verilmektedir. islam
dinine mensup olup koyun camii vardrr, Koy evleri birbirine
yakmdrr, Tarihi bir koy olduqu bilinen Turgutbey koyu adrru
Turgut Bey isimli bir ciftlik sahibinin topraklan uzerinde
kurulrnus olduqundan ald191 rivayet olunur. Balkan harbi ve
istiklal harbinin act qunlerini yasarms bir koy olan Turgutbey
verimli topraklara sahip olup, yesil ve sarmm her renginin
hakim olduqu guzel bir koyumuzdur,
8.21. Umurca Koyu : Luleburqaz'rn 7 km. doqusunda
kurulmustur, llceye 7 km.'lik asfalt bir yolla baghd1r. lclnden
aym adi tasiyan ve yazm kuruyan krsrn akan Umurca deresi
gec;mektedir. lklimi kara iklimi olup, 2000 yrh sayrrnma gore
nufusu 364'tur. Son yillarda goc; sebebiyle nufusta azalma
gorulmektedir. Koyun turnu ziraat ve hayvancrhktan gec;imini
saqlar, Koy arazisi yazhk ve krslrk olarak ekilir. Yazhk 4.000
dekar, krshk 10.000 dekar ekim yapihr. Toplam 14.000 dekar
araziye her cesit tahrl ekilir. Ozellikle, Bugday, Ayc;ic;egi onde
gelir. Ciftlik arazisi yoktur. Her cesit ziraat makine ile
yaprlrnaktadtr ve suni gubrenin her cesidl kullaruhr, imece
yoktur. ~ehre goc;en aileler topraklanru icara vermektedirler.
Koyde kurulrnus cok yonlu kalkmma kooperatifi koylunun
urununu degerlendirir. Evlenme ya~1 18 - 21 arasmda degi~ir ve
her geleneklere gore yaprlir. ilk olarak okul 1942 yilmda
acrlmrstrr ve devam sorunu yoktur. Okur yazar oraru %95
civanndadrr ve okuma odasi vardrr, Kitle iletlslm araclarrndan
faydalarulmaktadrr. Elektrik ve suyu vardrr, Dini inanclan
kuvvetlidlr ve camii vardrr, Koy evleri birbirine oldukca yakmdrr,
Komsuluk iliskileri yogundur. Koyun ilce ile baglant1s1rahathkla
saqlanmaktadrr. Umurca koyunun kurulusu 1926 yrlmdadrr,
Luleburgaz'm doqusundaki Umurca tepeleri denen mevkiide
1937'de Prof. Arif Mufit Mansel tarafmdan arkeolojik kazilar
yaprlrrus ve bazi degerli esyalar bulunmustur,
8.22. Yenibedir Koyu : Luleburgaz ilceslnln 8 km.
doqusunda, Edirne - istanbul karayolu uzerinde kurulrnustur.
Cevresinden doqudan guneye dogru bir yay clzen Ergene nehri
ile kuzeyinden gec;en Yuruk dere isimli akarsulan vardrr, Gol
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veya orman alaru yoktur. Koyun tarnarm duz ve hafif egimli
tepeler uzerine kurulmustur, Koyun icinden gecen E - 5
karayolu koyu ilceye baqlar, Trafik her zaman yogundur. 2000
y1h sayrrmna gore nufusu 326'd1r. ~ehre gocler sebebiyle
nufusta azalma gorulmektedir. Tarihi eski olrnadrq. icln admm
basmdaki yeni sozcugu doqrudur, Kesin kurulusu 1935 - 36
yrhna rastlar. Koy halki Krrklareli'nln Ahmatlar, Devecataqr, ve
Krzrldere koylerinden olup ayru sulaledendir. Tum koy halki
akrabadrr. Koy Turkiye'nin planh yaprlrrus ilk koylerinden birisi
olmakla ovunur,
Koy
halkt
ziraatla
qecrrur,
kucukbas
hayvancrlrk
kalmarmstrr, Yalruz evlerde cins inekler beslenip sutunden
faydalarulrr, Ekim alanlan yazhk ve krshk olarak aynlmrstrr,
Bunlarda %30'u yazhk, %70'1 k1~hk olarak ekilir. En cok Bugday,
Aycicegi, Pancar ekilir. Tapusuz arazisi yoktur ve kadastro
gecmi~tir. Hazine arazisi de yoktur. 1000 dekar orta mah toprak
vardrr,
Kumes hayvanlan
aile kumeslerinde
beslenir ve
ancihkta
yoktur.
Modern
ziraatin
tum
olanaklarmdan
faydalaruhr. Koy srrurlan lclnde kalan bir modern un tabrtkasi
ile yag fabrikasi vardrr, Evlenme ya~1 20 - 24 arasmdadrr ve
gelenekler yasatrhr. Koyun buyuk bir bolurnu modern yaprlara
sahiptir. ilk olarak okul 1936'da yaprlrrustrr. Okula ve okumaya
karsi
ilgi
buyuktur,
Kitle
iletisim
araclarmdan
faydalamlmaktadrr.elektrlk ve su vardrr, E - 5 karayolunun
i~lekligi nedeniyle llce ile ili~kiler qelismisttr. Olgun ve aydm bir
koydur,
~ehir
yasarm
koydeki
yasarm
buyuk
olcude
etkilemektedir. Adi gibi her seyl yeni olan bu koyurnuz ayru
zamanda turistik bir yol kenarmda kurulmus olmanm verdigi
frrsati degerlendirmi~ ve koy srrnrlan icinde bazi turistik
pansiyon ve lokantalar acrlmrstrr, Bunlardan lsrk Pansiyon
qercektende
gerek
temizliqi
ve
gerekse
lsletmeciliqi
bakrrrundan
ornek bir turistik
kurulustur,
Koyun hemen
yakmmda Murattepe diye bilinen bir hoyiik vardir, Bununda
tarihi eskiye dayarur. Yenibedir koyu son yillarda hizla geli~en
ve
guzelle~en
cok
hareketli,
misafirperver
bir
ornek
koyurnuzdur,
8.23. Yenitash Koyu : Luleburqaz Pmarhisar asfalti uzerinde
bir baska yeni adrrn tasiyan ve 8 km. uzakhkta kurulmustur,
Kara iklimi ozelliklerini tasryan koyun kuzeyinden Kaynarca
deresi gecer. Kuzeyinde ise Tatarkoy ile musterek srrurlar
icinde kalan golet vardrr. Aynca 800 dekara yakm koruluqu
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vardrr, 2000 yrh sayrmrna gore nufusu 165 kisidlr. Koylu
gecimini tamamen ziraat ve hayvancrhktan saqlamaktadrr. Koye
sonradan gelip yerlesen aile yoktur. Koyden cahsmak icln llce
merkezine ve istanbul'a goc olmustur. Oretim olarak yalmzca
tahrl, ve Pancarm yam sira sebzecilikte yapilrr. Arazinin turnu
tapuludur ve kadastro gecmi~tir. Hayvancrlik ileri olculerde
geli~memi~tir. Tavukculuk, Aricrhk ve sutculuk halen ihtlyaci
kadar uyqulanmaktadtr.
Modern zrrat
tanrn aletlerinden
yaralanrlmaktadrr. Suni gubre kullarurrn artrnrstrr.
Evlenmeler gelenek ve goreneklere uygun olarak 18 - 21
yaslannda yaprhr, Koy evleri eski tip kerpicten yaprlrnrstrr.
Ancak son zamanlarda yeni ve modern binalar yaprlmaktadtr.
ilk olarak okul 1945 yihnda acrlmrstrr. Okula ve okumaya karsi
ilgi buyuktur ve okur yazar oraru yuksektir. Koy okuma odasi ve
kutuphanesi
vardir.
Yuksek
ogrenime
buyuk
onern
verilmektedir. Koy islam dinine bagh olup, camii vardrr, Koy
evleri birbirine yakmdir. Komsu koylerden Turgutbey, Eskita~h,
Tatarkoy, Hamzabey ile komsuluk iliskileri cok iyidir. Yenttash
koyunun kesin kurulus tarihini 1319 oldugu rivayet olunmakta
ise de bu bilinmemektedir. Ancak admm yeni olmasma karsm
cok eski bir kurulusu oldugu ve ilk kuruculannm Bulgaristan
go~menleri oldugu bilinmektedir. Balkan ve istiklal harbini
yasamrs bir koyumuzudur, Yenitash koyurnuz hafif egilimli bir
tepenin
eteginde
kurulrnus
olmanm
verdiqi
allvuyonlu
topraklarda cok verimli urunler ve sebzeler ystlstlrmektedlr. Vol
kenarmda olmanm verdigi ulasrrn olanaklan ile guni.in her
saatinde ilce ile baqlantrlrdtr, Aydm ve misafirperver bir koy
halkmm olusturduqu bu koyurnuz de qittikce buyumektedir.

8.24. Buyukkanstrran

Belediyesi : t.uleburqaz'm merkez
ilcesinden
baska
ikinci
belediyesi
olarak
bilinen
Buyukkan~t1ran merkezi tarihi eski olduqu kadar, E - 5 karayolu
uzerinde kurulrnus yerleslrn yerleri icinde en buyugu ve en
geli~mi~idir.
Buyukkan~t1ran merkezi Tekirdag <;orlu'nun
Misinli
koyu
ile
guneyinde
Murath
ilcesi,
batismda
Ku~ukkan~t1ran, Karamusul, Ciftlikkoy smrrlan ile cevrilidir,
lklimi rhman sayrlabilir. Her iki yanmdan dereler ge~mektedir.
Bunlardan Buyukkan~t1ran deresi D.S.i. tarafmdan taskmlardan
korunmasi
icln
kanallarla
baglanm1~t1r. Buyukkan~t1ran
Belediyesi E - 5 karayolunun hemen yarundadir. Koy yollan
Y.S.E. tarafmdan yaprlmrstrr.
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2000 y1h sayrrnma gore nufusu 5.687'dir. gerek nufus olarak
ve gerekse Murath, Corlu, l.uleburqaz ilcelerinin kesi~tigi bir
yerde kurulrnus olan Buyukkan~t1ran onernli bir merkezdir.
Oretim olarak tahrlm her cesidi ile birlikte sebzecilik geni~
olcude yaprlrnaktadtr.
Hayvancihkta
geli~mi~tir. Sutculuk,
Tavukculuk,
Ancrhk
oldukca qelismistir,
Ziraat alet ve
makinelerinin kullarurru cok buyiik olcudedlr, Belediye srrurlan
icinde kuru ziraat yaprlmaktadrr. Modern betonerme binalarm
sayrsi oldukca fazladrr, Buyukkan~t1ran'da
ticaret hayati
geli~mi~tir. Ticaret olarak Corlu, Murath, Luleburgaz pazarlarma
mal goturulur. Zihni kultur yonunden Buyukkan~t1ran ornek bir
belediyedir. ilk olarak okul 1934 yrlmda yaprlrrustrr. Okuma
yazma oraru yuksektir ve okumaya kast ilgi buyuktur, Yuksek
ogrenime buyuk onem verilmektedir. Kitle iletisim araclanrun
Bi.iyi.ikkan~t1ran sosyal hayatma katkrsi buyuktur, Bu bolqenin
smrrlan icinde bir cok buyuk fabrikalar insa edilmlstlr. brnegin
Doysan Yag San. A. ~-, Trakya Cam San., Krrklareli Cam San.
Eczac1ba~1 llac San. vs. Kurulan fabrikalar bolqenin ni.ifusunun
artmasma ve bu bolqenin buyuk onern kazanmasma yardunci
olmustur, Sosyal ve ekonomik yasarn qelismistir.
Buyukkan~t1ran adt ve kurulusu cok eskilere dayarur,
Osmanll devrinde imar edilen bir kopru, su tasima kanallan ve
camii
ile
birlikte
cesmeler
vardrr,
Bilindigi
kadanyla
Buyi.ikkan~t1ran
Osmanh
ordularmm
Rumeli
seferlerine
crktrklarinda Padisah'm ve ordularmm dinlenme alaru olarak
kurulmustur, Hatta bir rivayete gore Padisah Yavuz Sultan
Selim Han'm babasi II. Beyazit'a kars: ilk direnisi bu ovada
gostermi~ ve tahta crkrmstrr, Admm da simdiki Ku~ukkan~t1ran
koyunun olduqu mevkide yaprlan karisrk bir savas sonrast
Kanstiran olarak alrrustrr. Osmanh devrinin bu onernll merkezi
Cumhuriyet'in
ilanmdan 1973 yrhna kadar Nahiye olarak
kalrrustrr.
Bi.iyi.ikkan~t1ran
Belediyesinin
bir
diger
onemli
sayilabllecek tarihi olayi da 1937 yrlmda yaprlan Trakya
Manevralannda
Bi.iyuk Ataturk ve ismet Pasa ile birlikte
Gen.Kur. Bsk, Fevzi Cakmak ve yanlarmdaki yuksek rutbeli
subaylar bu bolqeyi ziyaret etrnislerdir, 0 zaman ki Nahiye
rnuduru tarafmdan onurlarma simdiki eski okulun bahceslnde
bir oglen yemegi verilmistlr. Bundan cok memnun olan Gazi
Mustafa Kemal Atati.irk yanmdaki Trakya Mufetti~i Kazirn Dirik
Pasaya bu bolqeye su getirilmesi icin talimat verrnis ve o
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zaman yaprlan tarihi cesrne bu bile akrnaktadrr, Adi Horhor
cesrnedlr. Boylece Trakya Manevralan vesilesi ile. Luleburgaz
topraklarma giren Ataturk, Buyukkan§t1ran halkmm konuqu

olrnustur.
Balkan
Savasi
ve
istiklal
Savasirun
en
kanh
carprsmalarmdan birisi Murath yakmlarmda olmustur, i§gal
altmda cok act qunler yasayan Buyukkan§t1ran'h eskilerden
birc;ogu bu harplerde
sehlt dusmustur,
Buyukkan§t1ran
gunumuzde de eski oneminden bir §ey yitirmeksizin, hatta daha
da cok onernle kalkman bir bolqemizdir,
8.25. Ahmetbey Belediyesi : Luleburgazm doqusunda, ilce
21 km.'lik asfalt yolla bagh komsu belediye Evrensekiz'le ayrn
yol guzergahmda Luleburgaz ilce merkezinden sonra en
kalabahk
nufusa sahip merkezlerimizden
birisidir.
Kara
ikliminin her turlu ozelllklerini tasryan, batrsrndan Sogucak dere
gec;en Ahmetbey'de gol ve orman arazisi yoktur. Son yrllarda
bu bolqede nufus artrsina rastlanmaktadrr. Gerek sosyal ve
gerekse kulturel acrlardan geli§mi§ bir bolqedlr, 2000 yrh
sayimma gore nufusu 4.503'tur. Bolge halki gec;imini ziraat,
hayvancrhk ve ticaretten saqlamaktadrr, Yerli halkmm yam srra
cesltll tarihlerde gelen goc;menlerin nufus artrsrna neden
olduqu soylenebilir. Oretimin her cesidl verimli topraklarmda
yapilmakta olup, tahillardan Buqday, Arpa, Yulaf vs., Ayc;ic;egi,
Pancar en cok ekilendir. Ziraat makine ve aletlerinden cok
faydalarulrnaktadrr,
Haftanm
Cuma
gunu
genel
Pazar
kurulmasmm yam srra llkbahar ve Sonbahar'da panayrrlar
yapilmaktadrr. Elektrik ve su mevcuttur. Modern evlerin sayrst

oldukca fazladrr,
Bolqede her alanda olduqu gibi sosyal ve kulturel alanda
da buyuk geli§meler vardrr, ilk olarak okul 1930 yrlrnda
acrlmrstrr, ~imdi orta okul ve lisesi de vardrr, Okur yazar oraru
en yuksek olan merkezlerden birisidir. Kitle iletisim araclan
Ahmetbey Belediyesinin geli§imine sosyal yasantrsma yogun
sekilde etkilerini surdurmektedir. Bolgede hareketli bir ticaret
hayati
gorulmektedir.
Trakya
bolqesinde
qelismis
olan
fabrikalarm bulunmasmdan
dolayi lssizflk oraru dusuktur,
T.M.O. ahm binasi bulunmaktadrr. Un ve yag fabrikalan bu
bolqede bulunrnaktadrr. Eczane, bakkal, kasap, berber vb. gibi
diger tum ihtiyaclann karsrlanacaqt bir carsrst olan Ahmetbey
merkezi yerde kurulmus olmast itibanyla yakm cevre koylerinde
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alrsverls yaptiklan bir ticaret merkezi halindedir. Tarim ve Kredi
Kooperatifinin yam srra, kalkmma kooperatifinin de kurulmus
olmasi
ureticinln
ma Imm
degerlenmesine
katkrda
bulunmaktadrr, iki buyuk camiye sahiptir. Beldenin cok eski bir
tarihe sahip olduqu soylenrnekte olup, kesin kurulus tarihi
bilinmemektedir.
Ancak
cevrenin
en
eski
yerlesme
merkezlerinden biri olduqu soylenrnektedir. Balkan harbinin,
istiklal
Savasrnm
en
act
gunlerini
yasarrus
olup
dusrnanlanrmzm bu bolqe ve cevresinde yaprrus olduklan
iskence ve eziyetin izleri buqiin bile gorulmektedir. Ahmetbey
buqun uc mahalleden olusmaktadrr. Dere, Gundogu ve
Karsryaka
adlanndaki bu mahalleler hizla buyurnekte ve
geli§mektedir. Admm neden Ahmetbey oldugu bilinmemekle
beraber bazi soylentiler de vardrr,
8.26. Akcakoy : l.uleburqaz llceslnln doqusundakl son
koydur, Bucak merkezi olarak Buyukkanstrran'a baghd1r. Koy
duz bir arazide kurulrnus olup, iklimi
kara iklimidir.
Luleburgaz'a ulasrrru saqlayan 23 km.'lik asfalt bir yola sahiptir.
Bu yol ayru zamanda Ahmetbey'e de gider. Orman, gol veya
golet yoktur. Cevresinden bir kucuk dere gecer. 2000 y1h
sayrmma gore nufusu 415 kisldlr. 30.000 dekar arazinin yaklasrk
olarak yansi yazhk, yanst da krslrk ekilir. Topraklan kadastro
gormu~tur.
Tahillarm her cesldi yetistlrilir, ancak hayvancrhk qittikce
onernini kaybetmlstlr, Evlerde beslenen bazi melez ve cins
ineklerin sutunden faydalaruhr. En cok Bugday, Aycicegi, Arpa,
M1s1r ekilir. Makineli ziraatm tum arac ve qerecteri kullaruhr,
Evlenme ya~1 18 - 22 yas arasmda olup, gelenek ve goreneklere
gore gercekle~tirilir.
Koyde 1951 yrlmdan beri okul vardrr, Aydm ve okur yazar
oraru yuksektlr, 4 dershaneli, 4 ogretmenli okula kars: ilgi
buyuktur, Elektrik ve su vardrr, Kitle iletisim araclan koyde
duzenll olarak takip edilmekte ve yararlarulmaktadrr, Koy
mezarhqindaki Osmanhca yazrh mezar taslanndan anla~1ld1g1
kadanyla eski bir tarihi vardrr, Ancak buqunku halkmm cogu
Cumhuriyet'ten sonra gelip yerle~tigi icin daha eski tarihi
hakkmda kesin bilgilere sahip degillerdir. Akcakoy, bilinen bir
rivayete gore Buyukkanstiran kadar eski bir koydur. Ancak
gecirdigi aci ve kotu istilalar sonucu hie imar edilrnemis surekli
yikrmlarla karsilasrmsnr. Koy camii vardrr, Halkt dindar fakat
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tutucu
degildir.
koyumuzdur,

Aydm

ve

ayru

zamanda

cahskan

bir

8.27. Cengelli Koyu : Luleburgaz'm 25 km. guneyinde
Buyukkarrstrran'a baqhdrr, 30.000 dekar arazi ile srrurhdrr.
Bunlardan
guneyde
Kayabeyli,
batrsrnda
Alacaoqlu,
guneybat1smda
K1hc;lar, guneyinde
Muzruplu,
Hanoqlu,
doqusunda Arzulu, Davutlu koyleri ile kornsudur, Koy ovalrktrr.
Dag ve tepe yoktur. Dere sayilabilecek bir akarsuyu vardrr, Gol,
golet veya orrnaru yoktur. Kara iklimi ozelllklerl tasrr, Rakrmt 60
m.'dir. yazlan steak ve kurak, krslan soquk ve yag1~hd1r.
Yeti~tirdigi urunlerin basrnda tahtllar,
Ayc;ic;egi ve az
miktarda Pancar gelir. Koyu ilce merkezine
baqlayan yol
asfalttir ve 20 km.'dir. 2000 yrh sayrrnma gore nufusu 358'dir.
Nufus cesltll nedenlerle azalma gostermektedir. Koyde ziraatin
yam srra hayvancihkta az da olsa yapilmaktadrr. Evlenme ya~1
18 - 25 arasmdadrr.
Koye sonradan
gelip yerlesenler
goc;menlerdir. Srrasryla 93 harbi goc;menleri, 35 goc;menleri ve
50 goc;menleri yerlesmlstir.
K1~hk ekim alaru 11.000 dekardrr. Yazhk ekim alaru olarak ta
10.000 dekardrr, Basta Bugday ve Ayc;ic;egi ekimi yaprhr, Diger
tahillarm ekimi cok azdrr, Cok az da olsa Pancar ekimi de
yapihr. Koyun 3.000 dekar orta mah arazisi vardrr, Hayvancrhk
olarak kucukbas hayvan sayrsi fazladrr, Sutc;uluk qelismernistir.
Modern ziraat arac ve gerec;leri kullarulmaktadrr.
Degirmen ve
fabrika yoktur. lcarcrhk veya ortakcihk yok denecek kadar azdrr,
imece yoktur. Evler tek kath, bahceli ve bitisik nizarndrr, Modern
binalarm sayilan gittikc;e artmaktadrr,
ilk olarak okul 1937
yrlrnda acrlmrstrr. 5 dershaneli ve 5 ogretmenlidir. Okuma
yazma oraru yuksektir, Kitle lletlslm araclanrun faydalan koy
halkma katkt saqtamaktadrr.
Elektrik ve su vardrr, Koy halki
islam dinine bagh olup, camisi vardrr. Kornsu koylerle Hlsktlerl
gayet iyidir. llce ile baglant1s1 rahat bir sekilde saqlanmaktadrr.
Cengelli admm nereden geldigi bilinmemektedir. Ancak koyun
tarihinin cok eski oldugu ve koyde mevcut mezarhkta 300 sene
evveline ait mezar taslarma rastlanmaktadrr,
Cengelli koyu ve
halki cok cana yakm ve aydm bir toplumdur. Koylerinin luzla
kalkmmasi icln ustun bir caba harcamaktadrrlar,
8.28. Ciftlikkoy : t.uleburqaz'm guney doqusunda, Ergene
ovasmm
en
verimli
topraklanndadrr.
Dogusunda
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Buyukkan~t1ran, guneyinde Seyitler, ve Murath ilceslne bagh
Balhhoca koyleri ile srrurhdrr. iklimi kara ikliminin ozelliklerini
tasrr, Koyun guneyinden Ergene nehri gec;er, kuzeyinden gelen
ve batismdan gec;en Kanstiran deresi Ciftlikkoy srrurlan
ic;ersinde Ergene'ye kavusur, 5 km.'lik bir asfalt yolla E - 5
karayoluna baglanir. llce merkezine uzakhq: 23 km.'dir. 3 km.
guneyinden Edirne - istanbul demiryolu gec;er. 2000 y1h
sayrmrna gore nufusu 1663'tur. Koyden istanbul'a giden aileler
coktur, Oretim olarak makineli ziraat yaprhr, Yazhk ve krshk
ekim alanlan 30.000 dekan gec;er. Bunun 20.000 donurnu tahrl
icin aynhr, 1.500 donurnu bag, bahcedir, 4.000 donurnu de
Pancar uretirnlne aynhr. Daha cok Bugday, Ayc;ic;egi, Pancar ve
diger tahrllar ekilir. Admm Ciftlikkoy olamasma karsm koy
topraklarmda clftlik arazisi yoktur.
Koyde herkesin
tapusu
vardrr,
Kadastro
calrsmalan
yaprlrmstrr. Hazineye ait 2.200 donum toprak vardrr, Orta mah
arazi yoktur. Makineli ziraat cok geli~mi~tir. Hayvancrlikta
gittikc;e
onem
kazanmaktadrr,
Tavukc;uluk
ve
ancrlrk
yaprlmaktadrr, Evlenme ya~1 18 - 23'tur. Evlenmeler geleneksel
torenlerle yaprhr, Koy evlerinin c;ogu kerpic;ten olmasma karsm
son yrllarda yeni betonerme binalarda yaprlrrustrr. Saghk ocag1
vardrr, Ticaret hayati olarak etkindir. Koylu mahru Murath ve
Luleburqaz pazarlarmda satar. Okula ilgi buyuktur, Okula
devam durumu cok iyidir. Okur yazar oraru yuksektir, Koyden
yetlsrnls, yuksek ogrenim gormu~ pek cok ki~i vardrr, Camii
vardrr, islam dininin tum gerekleri yerine getirilir. Dindar fakat
tutucu, bagnaz bir koy degildir. Aksine aydm ve hosqoruludur,
Koy evleri bahceli bltisik nizamdrr. Komsu koylerle iliskileri
iyidir. Koydeki Tarim Kredi kooperatifinin
olmasi kornsu
koylerle ili~kiyi srkrlastrrmaktadrr.
llce merkeziyle ulasrm
rahathkla saglanmaktad1r. Elektrik ve su vardrr, Koyun kesin
tarihi bilinmemekle beraber rivayete gore Rumlarm oturduqu bir
koy
iken
1331
yihnda
Bulgaristan,
Yunanistan
ve
Yugoslavya'dan
getirilen
goc;menlerce
iskan edilmis ve
Turklestirilmistir. Boylece o tarihten beri bir Turk koyudur, 1921
yihnda Yunan i~galinin act gunlerini yasarnrstrr, Ciftlikkoy
Luleburgaz'm en zengin ve bereketli topraklarmda kurulrnus,
cok calrskan ve mert insanlan olan slrln bir koyurnuzdur. Tarihi
eserleri yoktur.
8.29. Davutlu Koyu : Luleburqaz'rn guney doqusunda
Buyukkanstrran'a bagh en kucuk fakat en sevimli koylerirnizden
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birisidir. Genis ve duz bir ovanm uzerinde kurulurnus olup,
guneyinden Anadere gecer. Vaz ve k1~ akan bu derenin
suyundan sulamada faydalanrhr. Koyun Luleburqaz'a
iki
Murath'ya bir asfalt yolla baglant1s1 vardrr, Luleburqaz'a giden
birinci yol Ciftlikoy uzerinden gecer, ikincisi ise Cengeli
uzerindendir, Uzakhg1 25 km.'dir. 2000 y1h sayirnma gore nufusu
107'dir. Koyden kente hrzf bir goc olmustur,
Koyun. tamarm ziraat ve hayvancrlikla gecimini saqlar,
Koyun 7.000 dekar arazisi vardrr, Bunun 5.000 dekan krshk,
2.000 dekan da yazhk ekilir. Mera yoktur. En cok Bugday ve
Aycicegi uretiml yaprhr, Az miktarda Arpa ekilir. Fenni
gubreleme kullaruhr, Koylu kendi yiyeceginden fazlasrru pazara
goturur. Koy okulu 2 derslikli ve 2 ogretmenlidir. 1942 yrlrnda
acrlrmstrr, Koy halkmm okula karsi ilgisi buyuktur, Yuksek
ogrenime giden ogrenci sayrsi cok azdrr, Bunun nedeni fakir bir
koy olan Davutlu'da insan gucu geregi vardrr, Koy evleri
birbirinden uzaktrr, Civar koylerle Hiskileri iyidir. Elektrik, yol ve
su sorunu yoktur. Davutlu koyu cok eski ve tarihi bir koy
olmasma karsrn uzun yrllardrr sureqelen goc;,lerle faklrlesrnlstlr.
Buna ragmen cok misafirperver, gonlu zengin bir halki vardrr,
8.30. Emirali Koyu : Luleburqaz'rn kuzey doqusunda
kurulmustur, Kurulus alaru cevre koylerden daha yuksekte olup
kurulus yeri ovayi andrnr, Tipik kara iklimi ozellikleri tasrr,
Onemli sayilabilecek dereleri yoktur, yalruz yazm kuruyan krsm
akan Bahc;,edere ile Kavakdere sulan soylenebilir. Koyde gol ve
orman yoktur. Luleburqaz'a 17 km. uzaklrktadir. Yolu asfalttrr,
Merkezle ulasrrn rahathkla saqlanmaktadrr. 2000 y1h sayrmrna
gore nufusu 1037'dir. Ancak bu sayi gittikc;,e dusrnektedir.
Koyun tarnarm ziraat ile ugra~1r, ziraatm yam srra daha ziyade
buyukbas hayvancrliktan, melez ve cins inek bakrrm yaprhr.
Koyun rnerasi az olduqundan hayvanlar ekseriyetle evde
bakrhr, Tah1I urunlerinden en cok Bugday ve Ayc;,ic;,egi ekimi
yaprlrr, Koyde az da olsa ornek Elma bahceleri vardir. Koy
halkmm c;,ogunlugunu goc;,men gelenler
olusturur, Koy
topraklan 20.000 donurn kadardrr, Yazhk ve krshk ekim yaprhr,
Kadastro
calrsmalan
yapilrmstrr.
Modern ziraat aletleri
ku I la n I I maktad Ir.
Koyde degirmen ve fabrika yoktur. Fenni gubreleme son
yrllarda artrmstrr, Yarrcihk ve icarcrlrk yaprhr, Son yrllarda
modern bina yapilan artrrustrr, Evlenme ya~, 18 - 25'tir ve
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geleneklere gore dugun yaprhr, ilk koy okulu 1935 yrlmda
acrlrrustrr, Okula devam %1 OO'dur. Okula ve okumaya karst
buyuk ilgi gosterilir. Okur yazar oraru yuksektlr, Kitle iletisim
araclan koyun geli~imini olumlu yonde etkilemektedir. Yuksek
ogrenime ilgi buyuktur, Koyde camii vardrr ve dini kultur
geli~mi~tir. Kornsuluk iliskileri geli~mi~tir. Koyun 3 km.
doqusunda Ahmetbey vardrr, Koy halki gereksinimlerinin
cogunu Ahmetbey'den karsrlar. Koyun batrsrnda 7 km. uzakhkta
Sakizkoy vardrr, Aynca kuzeyinde 13 km. uzakhqrnda Sutluce
ve guneyinde 15 km. uzaklrqmda Evrensekiz vardrr, lllskilerl cok
iyidir. Elektrik ve su vardrr, Emirali'nin kesin kurulus tarihi
bilinmemekle beraber, koy arazisinin eskiden Ali Bey adh birine
ait olduqu soylenlr ve bu sahsrn da cok emirler vermesi
nedeniyle adma izafeten Emirali koyu denmistir, Koy Balkan ve
istiklal Harbinde i~gal edllmis, act gunler gormu~tur. Emirali
gun ge~tik~e buyuyen, geli~en caliskan ve zengin
koylerirnizden birisidir.
8.31. Evrensekiz Belediyesi : Luleburgaz'm doqusunda yer
alan buyuk yerlesim merkezlerimizden birisidir. Komsu olduqu
Ahmetbey
gibi
htzla
geli~mekte ve
kalkmrnaktadrr.
Evrensekiz'in hemen yanmdan Sogucak deresi ge~mektedir.
Kara iklimi ozelllklerlne sahip bu bolqernizde gol ve orman
arazisi yoktur. Cok verimli ve allvuyonlu topraklara sahiptir.
2000 y1h sayrmrna gore nufusu 3027'dir. Nufusu az da olsa artis
gosteren ender bolqelerirnizden birisidir. Bunu nedeni i~
sahalarmm artrnasrdrr. ulasmu istanbul E - 5 karayoluna kadar
5 km. olup oradan da Luleburqaz'a 12 km. olduqundan toplam
17 km.'dir.

llce merkeziyle ve diger yerlesim yerleriyle ilgili olarak
ulasrrn sorunu yoktur. Evrensekiz de ge~imini ziraat ve
hayvancrliktan saglar. Koy halkmm buyuk ~ogunlugu
go~mendir. Koy topraklarmda yazhk ve krslrk ekim yaprhr, K1~hk
ekim alaru 30.000 dekan bulur. Daha cok Bugday, Arpa, Yulaf,
Rapitsa ekilir. Yazhk ekim alaru da 20.000 dekardrr, Daha cok
Pancar, Aycicegi, M1s1r ekilir. Bag ve bahce zlraan da geli~me
gostermektedir. Koyde iki adet ciftlik vardrr, Bu ciftliklerin
arazisinin de yaklasrk 50.000 dekar oldugu soylenebilir, Aynca
20.000 dekar bos ve hazine arazisi olduqu bilinmektedir.
Kadastro gecmi~ olup herkesin tapusu vardrr. Hayvancrlrkta
geli~mi~tir. Sut uretlrnl kalkmma kooperatifi tarafmdan
pazarlarur, Ancrlrk ve tavukculuk pek geli~memi~tir. Modern
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ziraat alet ve gerecleri kullarulrnaktadrr.
Kucuk fakat hareketli
bir ticaret hayati vardrr, Bolgeye ilk olarak okul 1934 yrhnda
acrlmrstrr, Okula devam ve ilgi cok buyuk olup, okur yazar oraru
%1 OO'dur. Kitle iletisirn araclari qunurnuzde bu beldeye onemli
kulturel yaklasrmlan tarutmaktadrr.
Elektrik ve su mevcuttur. Sosyal ve kulturel yasam gittikce
geli§mektedir. Evler genellikle betonarme yapilardan olusmakta
ve uc tane mahallesi bulunrnaktadrr (Fatih, Gundogu, Krrcah),
Cok eski ve tarihi bir belde olan Evrensekiz'in kurulusunun
Fatih Sultan Mehmet'in istanbul'u ald191 tarihe kadar uzand191
soylenir. 0 zaman ki adt Evrenseki iken giderek cevreslndekl 8
koyun blrlesmesiyle admm Evrensekiz'e dondugu rivayet
olunur. ilk kurucularmm 8 evde oturan aileler oldugu ve
Osmanh devrinde bu 8 evin 30 - 40 hane olmasi gozlenmi§tir.
Ancak Evrensekiz'in esas geli§mesi Cumhuriyetten sonraya
rastlar. Bolqenin ekseriyetini saqlayan nufus gocmen olup,
1928 - 35 - 50'de gelip yerlesenler olmustur, Bu gocmenlerin
gelmesiyle Evrensekiz geli§mi§ olup, buqunku asarnaya kadar
gelmi§tir. Evrensekiz'in yerli mahalle denilen yoresinde tarihi
500 y1I onceslne
dayanan
mezar taslannrn
bulunduqu
gorulmu§tur. Luleburgaz'm hizla geli§ip buyumekte olan bu
bolqesi ileride daha buyuk bir yerlesirn bolqesi olmaya adaydrr,
8.32. Karamusul Koyu : Admm kurucusu Kara Musa'dan
geldigi rivayet olan Karamusul koyu Ergene nehrinin 200 metre
kryrsrnda Luleburqaz'rn guney doqusunda, Buyukkari§t1ran'a
bagh cok verimli alivuyonlu topraklar uzerinde kurulmus olup,
ilceye 20 uzakhkta bir koyurnuzdur. Cevreden gecen Ergene
nehrinden baska iki kucuk deresi daha vardrr, iklimi kara iklimi
olup, koy srrurlan icinde gol ve orman arazisi yoktur. E - 5
karayoluna 5 km.'lik bir asfalt yolla bagh Karamusul koyu
nufusu 2000 y1h sayrmrna gore 715'tir. Koy halkmm gecimi
ziraat ve hayvancrhktan saqlarur. Koy topraklarmm yazhk ve
krslrk ekimi yaklasrk 27.000 donumu bulur. En cok ekilen
urunler
Bugday,
Aycicegi,
Pancardrr,
Arazisi
kadastro
gormu§tur. Modern ziraat alet ve gerecleri kullarulmaktadrr,
Degirmen ve fabrikasi yoktur. Ancak sut isleyen mandrra vardrr,
Koy okulu Cumhuriyet'le birlikte acrlmrstrr, Okula ve okumaya
karst ilgi buyuktur, Okur yazar oraru %95'i gecer. Elektrik ve su
mevcut olup, ilce ile iletisim kolayhkla saqlanmaktadrr.
Tarihinin en az 350 senelik oldugu koyun mezarlrqmdaki mezar
taslanndan anlasrlan Karamusul koy halkt eek calrskan ve cana
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yakm lnsanlardrr. Bu koyurnuzde Balkan ve istiklal savasrmn
act gunlerini yasarms bir koyumuzdur,
8.33.
Kayabeyli Koyu : Luleburgaz'm guneyinde ilce
merkezine bagh Ergene nehrinin havzasmda kurulmus kucuk
fakat sevimli bir koy olan Kayabeyli koyu adt kurucusu Kaya
Bey'in ciftligi arazisi topraklarmda bulunduqundan geldigi
rivayet olunmaktadrr,
Dogusundan Ergene nehri gecmekte
olup, 500 m.'dir. kara iklimi ozellikleri tasryan koyun halk
arasmdaki ilk ve kolay adi (Kayabelli)'dir. llceye uzakhqi 19
km.'lik bir asfalt yolla bagh olup, aynca Edirne - istanbul
demiryolu da icinden qecer, 2000 yrh sayrmrna gore nufusu
529'dur. Son yrllarda nufusta az da olsa du~u~ gozlenmektedir.
Koyun ekim alanlan yazhk ve krshk olarak 24.000 dekan bulur,
bunun 18.000 dekan krshk, 5.000 dekan da yazhk ekilir. Geri
kalan arazide Pancar ve bahcecilik urunleri yetistirilir. Kadastro
gecmi~ olup, tum topraklar tapuludur. Oretim tamamen ziraat
alet ve makinelerinin yardrrm ile yapilmakta olup, modern aletler
kullaruhr, Hayvancrhk geli~memi~tir. Koylu genellikle tahrllann
her cesidini, Aycicegi ve ~ekerpancan yetistlrir ve satar. ilk
olarak okul 1936 yilmda acrlrnrstrr. 5 suufh ve 5 ogretmenlidir.
Okumaya ve okula karsi ilgi cok fazladrr, Okuma yazma oraru
yuksektir. Kitle lletlslm araclan koy kulturu uzerinde etkili
olmaktadrr, Elektrik ve suyu vardrr, llce merkezi ile iletisim
kolayhkla
saqlanmaktadrr.
Koyun
camii
olup,
halki
Muslumanhg1 benimsemistir, Koy tarihinin 250 yrllrk olduqu
bilinmektedir. Balkan harbinde ve istiklal harbinde act gunleri
yasamrs koylerimizden birisi olan Kayabeyli aslmda cok verimli
topraklar uzerinde kurulmus, kucuk ve candan bir halki olan
koyumuzdur,
8.34. Kucukkan~t1ran
Koyu
Luleburqaz'rn
kuzey
doqusunda E - 5 karayoluna 4 km.'lik asfalt yolla bagh, ilceye
24 km. uzakhkta, denizden 80 m. Yukseklikte guzel bir
koyumuzdur, Dogusunda igneler koyu, batrsrnda Evrensekiz,
kuzeyinde Akcakoy, guneyinde Buyukkan~t1ran ve E - 5
karayoluyla cevrlli koyun srrurlarmda gol ve orman yoktur. Kara
ikliminin tum ozelllklerlni tasryan Kucukkan~t1ran koyunun bir
baska ozelligi de yaz ve k1~ esen ruzqarlardrr, Koyun 2 km.
doqusunda Davahpmar akarsuyu gecer. 2000 y1h sayrmrna gore
nufusu 562'dir. Duz ve engebesiz bir arazinin topraklan
uzerinde kurulrnus Kucukkan~t1ran adt eskiden Gradas ve
Dursunbeyli'dir.
Ancak koyde soylenen bir rivayete gore
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Kanstiran admmda II. Beyazrt ile oglu Yavuz Sultan Selim'in bu
ovada kan~t191 ve harp ettiqinden ve Yavuz'un ordularmm
kararqahi slrndlkl Kilcilkkan~t1ran mevkiinde bulunduqundan
bu ad verilmistir, 2800 donum arazisi koyde yazhk ve krshk
ekim olarak en cok ekilen ilrilnler Bugday, Aycicegi, Pancar,
Arpa, Rapitsa ve M1s1rd1r. Ziraatm yam sira hayvancrlrkta
koyluntin ek ilretimidir. Siltcillilk qelismistir, Modern ziraat alet
ve makineleri kullarulmaktadtr. Aynca bilyilk toprakh cittltkterde
vardrr, Evlenme ya~, 18 - 22 yas arasmda ve geleneklere ore
yapihr. Yeni yapilar betonarme ve moderndir. Elektrik ve su
vardrr,
Kitle
lletlsim
araclan
halkm sosyal
yasantisuu
etkilemektedir.
Cumhuriyetin ilk yillarmda acrlan koy ilkokulu daha sonra ki
yillarda qelistirtlrnietir. Okul ve okumaya karsi koy halkmm
bilyilk bir ilgisi vardrr, Okuma yazma oraru %1 OO'dilr. Okuma
odasi vardrr, Koy halki islam dinine mensup olup, camii de
vardrr, Koy evleri birbirine yakmdir. <;evre koylerle iliskiler
iyidir.
8.35. Seyitler Koyil : llcenln gilneyinde, hafif yilksekliklerle
cevrlli bir arazinin topraklan ilzerinde kurulmustur, Batismdan
Ergene nehri qecer, crplak ve duz bir bitki ortusune sahip olup,
kara iklimi ozelliklerine sahiptir. Gol ve orman arazisi yoktur.
Lilleburgaz'a uzakhkta olup bunun 7 km.'si stablize bir yoldur.
Koyiln hemen yanmdan Edirne - istanbul demiryolu gecmekte
ve istasyon bulunrnaktadrr, 2000 y1h sayirnma gore nilfusu
117'dir.
Son yrllarda goc sebebiyle
nilfusta
azalmalar
gorulmil~tur. Koyun tamarm gecimini ziraat ve hayvancrhktan
saqlar, Koy topraklan 6.000 dekardir. Bunun 600 dekan mera ve
otlaktrr, Topraklarm %60'1 krshk, %40'1 da yazhk ekilir. En cok
ekilen urunler Bugday, Aycicegi ve ~ekerpancand1r. Arazisi
kadastro gormil~tilr ve tapusuz arazi yoktur.
Koyde hayvancrhk
bir yan gelir olarak sutu
1cm
yapilrnaktadrr. Tavukculuk aile tavukculuqu seklinde olup, az da
olsa Ancrlrk yaprlmaktadir. Ortakcilrk ve icarcrhk yaprlmaktadrr,
Koy ilkokulu
1938 yrlmda acrlmrs olup 2 derslikli,
2
ogretmenlidir. Elektrik ve su vardrr, Okula ve okumaya karst ilgi
buyuktur. Okur yazar oraru yilksektir. Camii vardrr, Koy evleri
birbirine yakrndrr, Koyiln tarihi hakkmda fazla bilgi yoktur,
ancak rivayete gore nereden geldikleri bilinmeyen Seyit isimli
iki ki~i bu yoreye gelip ev kurrnuslar ve kendi adlanru
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varmialerdir, Koy mezarlrqmdaki eski taslar zamanla yok
olmustur, Balkan ve istiklal harbinin act gunlerini yasayan
Seyitler koyurnuz ufak fakat cok sevimli ve misafirperver bir

koyumuzdur,
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9. SONUC
Ozetle l.uleburqaz:
Luleburqaz ~ehri ozellikle son yrllarda hizla geli~ip
buyuyen ve nufus patlamasi yapan bir llcedir. Hie suphesiz bu
hizh geli~menin getirdigi pek cok sorunlan olan bir ilcedir.
Luleburqaz buqun kurulduqu, yore olarak Trakya'nm en
merkezi yerinde ve belki de tam ortasmda kurulmustur,
<;evresindeki ii ve ilcelere olan uzakhq: en uzaktan en yakma 2
saat ile 15 daklkadrr. Ne var ki Luleburgaz tum bu olumlu
kalkmma ve buyurneslne karsrn yrllardir, bir cok ihmal ve
haks1zhga ugram1~, sansstz bir ilcedir, Bir zamanlar Trakya'da
(Ergene) iii olmasi dusunulen guzel ve sirin Luleburqaz'uruzm
bir cok alanlarda
geri kalmrshqrmn
nedeni hep kendi
hernserilerirnizin ve gelmi~ qecmis idarecilerimizindir. Ancak
son yrllarda Luleburgaz bir cok ilerleme kaydetrnistir. Bunlarm
basmda yeni tiyatro ve sinema binalan, eglence yerleri, parklar,
yesll alanlar ve hastaneler insa edilrnis ve cogu bitrnistir. Ara
sokaklara gereken onern verilmeye baslanrms, ilce copten
annrrustrr, Bu da Luleburqaz Belediyesinin duzenli calismasryla
gercekle~tirilmi~tir.
Ancak
Luleburgaz sorunsuz
bir ilce
degildir.
Luleburqaz'mda kendine gore sorunlan vardrr, Bunlarm
basrnda; plansiz kentlesmenin sonucu koyden kente akm
artrrus, yol, su, elektrik sorunlan doqrnustur, Bunlarm sonucu
olarak coqrafik yaprsi canak gibi olan Luleburgaz'da hava
kirliligi artmrstrr, Kanalizasyon ve alt yapi bash
basma bir
sorundur. Luleburqaz, bulunduqu E-5 karayolu uzerinden her
yaz ve k1~ cok buyuk bir turist akmma ugrar. Ancak turistler icin
hotel ve moteller yeterli degildir. Tarihi eserleri sayrlabilecek
binalar, vakiflardan sahtslarm ellerine qecrnis olup, cesitll
maksatlarla kullarulmaktadrr. Halbuki bu binalarm bedesten
veya kapahcarsi yapilmasr ile sehrin gorunumu ve ticareti bir
anda degi~ecektir.
Luleburgaz'm drsmda bir sanayi ve tekstil fabrikalan
kurulrnustur. Bu fabrikalar buyuk olcude i~sizlige cozurn
olmustur, Ancak cevrenln kirlenmesi buyilk olcude artmrsttr. Bu
fabrikalarm denetimi arttmlmahdrr.
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Luleburgaz geli~en ve geli~meye devam eden bir ilcedlr,
Gelecekte sosyal, kulturel ve ekonomik acidan Turkiye'nin en
onernll illerinden
biri olacaktrr. Cunku; gelecek saqlrkh
dusunen,
akrllica
hareket
eden,
kulturlu
genc;lerindir.
Luleburgazhlar'a tum kalbimle inaruyorurn.
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