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ÖNSÖZ 

 
Her kitabın arka planında bir hikâyesi olduğu gibi bu kitabın 

da bir ortaya çıkış hikayesi bulunmaktadır. Bu kitabın 
hikâyesi de şudur: Ben Giresun Alucralıyım. Çalışmalarım 
da genellikle yöresel bazdadır. Ancak zaman zaman makale 

tarzında değişik konularda da yazılar yazmaktayım.  
 

Alaplı ile ilgili yazı yazmama vesile olan ise İstanbul Gültepe 
Endüstri Meslek Lisesinde 40 yıl önce birlikte mezun 
olduğum değerli arkadaşım Saim Temiz’dir. Okuldan mezun 

oldukdan sonra kendisiyle kopan irtibatımız geçtiğimiz yıl 
yine bir sınıf arkadaşımızın bizleri sosyal medya üzerinden 
bularak biraraya getirmesiyle yeniden kuruldu. Kendisiyle 

yaptığımız sohbetde Alaplı’ya yerleştiğini ve STK’larla ilgili 
çalışmalar da yaptığını öğrendim. Yine bu sohbetlerimizde 

Alaplı ile ilgili tarihi anlamda yapılmış çok fazla çalışmanın 
olmadığını da belirterek benim arşiv kaynaklı bir çalışma 
yapmamdan ziyadesiyle memnuniyet duyacağını ifade etti. 

 
Ben de bu çok değerli arkadaşımın ricasını kırmayarak Alaplı 

ile ilgili bir ön çalışma yaptım. Gerçekten de kısa kısa bazı 
bilgiler olmakla birlikte dört başı mamur bir çalışmanın 
olmadığını farkettim. Bunun üzerine ilk olarak Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi’nde, Alaplı başlığı altında bulunan belgeleri 
tarayarak Alaplı tarihine ışık tutacak olan ilgi çekici 
belgelerinin dijital kopyalarını aldım. Elbette bunun için 

gerekli arşiv çalışmaları bir süreç aldı. 
 

Sırasıyla bunları okuyarak tarihi kronolojik sıra içinde tek 
tek yorumladım. Bunların yanında Saim Temiz arkadaşımın 
özel arşivinden verdiği bazı belgeleri de okuyup bunlardan da 

istifade ettim. Ayrıca salname diye tabir edilen yıllık da 
dediğimiz il bazında değerlendirmelerin yer aldığı Ereğli ve 

Alaplı bilgilerini de okuyarak yorumlamaya çalıştım. Keza 
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bazı seyyahların notlarından da Alaplı ile ilgili 

değerlendirmeleri aldım.  
 

Benim çalışmalarımın bir diğer özelliği de belgelerde 
bahsedilen konulara ilişkin alıntı yapmaktan ziyade belgenin 
tamamının okunarak transkripsiyonunun çıkartılmış 

olmasıdır. Belgelerde geçen günümüzde çok sık 
kullanılmayan Osmanlıca kelimelerin parantez içinde 

karşılıkları verilerek okumada akıcılık sağlanması 
amaçlanmıştır. Bu sayede mümkün olduğunca sadeleştirme 
de yapılmakta ayrıca her belge hakkında üste bilgi verilmekte 

açıklama ve yorum yapılmaktadır. Tüm bunlara rağmen 
okuyucunun mevzuyu anlayabilmesi için bu konulara az çok 
merakının olması kısaca tarih sevgisinin ve bilgisinin olması 

gerekmektedir. 
 

Bu vesileyle belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı 

Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyesi arkadaşlarımdan 

Hüseyin Dağ, Zafer Şık, Mehmet Kahramanoğlu, Aşiyan 

Sahaf Etem Çoşkun, Mustafa Demirel, Ersin Üçdemir, Zeki 

Özkan, Abdülkerim Satuk Buğra Karahan, Mithat Eker, 

Haydar Egesel, Kerem Bakır,Ömer Faruk Gedik, H. Ahmet 

Özeren, Lütfü Akbaş, Mustafa Dönmez, Fırat Çağlayan, 

Abdullah Ertürk, Süleyman Köse, Harun Çimen, Hilmi 

Kızılca, İsmail Tahiroğlu, Leyla Teoman, Hafize Bozkurt, Arzu 

Selvi, Tuba Uyar, Hülya Komesli Teymur, İnci Abaroğlu, Şule 

İyigönül Atasagun, Mahire Yazar Kiremitçi ve Rümeysa 

Odabaş’a ve kitapların basım masrafını karşılayan Alucra 

Gürbulak Köyü Derneğine çok teşekkür ederim. 

 
Saygılarımla, 

Murat Dursun TOSUN 
27 Mayıs 2016 
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GİRİŞ 

 
Alaplı eski adıyla Samako ki bazı belgelerde ikisi birlikte 

Samako namı diğer Alaplı olarak kullanılmıştır. Eski bir 
yerleşim yeridir. Osmanlı arşiv belgelerinde Samako’nun adı 
bazen Samakov olarak da okunmuştur. Bunun nedeni 

vaktiyle Osmanlı toprağı olan Bulgaristan’da Samakov adıyla 
bir yerleşim yeri bulunmasındandır. Bir rivayete göre de 
İmparator Kostantinos (741-775) zamanında 

Bulgaristan’daki Slavların zorla Doğu Bithynia’ya göç 
ettirilmesi ile Samakov’dan bozma olarak Samako adı buraya 

taşınmıştır. 
 
Bir dönem Kales olarak da bilinen söylem Bizans ile sona 

ermiştir. Yöreye Selçuklular ve sonraları Çandarlılar ve 
Osmanlılar ile yayılan Türkmenler Kales yerine Alaplı demeyi 

tercih etmişlerdir. 
 
Alaplı deyiminin etimolojik olarak Alp kökünden geldiği de 

rivayet dahilindedir. Bunun dayanak noktası da Osmanlılar 
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zamanında Sultan Orhan’ın hükümdarlığında Alaplı’nın 

Konuralp isimli komutan tarafından fethedilmiş olmasıdır. 
Bu nedenle Ereğli ve Alaplı’da Sultan Orhan döneminden 

kalma eserlere ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Hatta 
Alaplı’nın yönetiminin bir dönem Orhan Gazi’nin oğlu 
Şehzade Süleyman’da olduğu da bir başka rivayet 

dahilindedir. Sultan Orhan ve Şehzade Süleyman (Şah) 
dönemi çok sırlı bir dönemdir. Benim memleketim olan 

Giresun’un Alucra ilçesinin Fevzi Çakmak (Zıhar) köyünde 
bulunan 1341 tarihli Çağırgan Baba Vakfı’nın vakıf 
senedinde Sultan Orhan ve Süleyman Şah’ın adının geçiyor 

olması günümüzde halen mahiyetini çözemediğimiz bir sır 
olarak durmaktadır.1 Osmanlı’nın Şebinkarahisar’a ilk 
geldiği tarih 1398 yılıdır ve hükümranlığı 1402 Ankara 

Savaşı’na kadar 4 yıl sürmüştür.2 Oysa kurulan vakıf Eretna 
dönemine aittir ve tekrarla 1341 tarihlidir.3 O zaman neden 

vakıf senedinde Sultan Orhan ve Süleyman Şah’ın adı 
geçmektedir? Ereğli ve Alaplı civarında da çok sayıda Sultan 
Orhan ve Şehzade Süleyman (Şah) eserlerinin bulunması 

onların hayırseverliğinin en çarpıcı örneğidir.     
 

Osmanlı döneminde Alaplı ve yöresi tamemen Türkleşmiştir. 
Dağ yamaçlarında, tepelerde, Alaplı Çayı’nın taşkınlarda 
zarar vermeyecek yerlerinde bir çok köy ortaya çıkmıştır. 

Kovuk Kavlan ile Alaplı Çayı arasınla sahile en yakın 
yerleşmeler Kasımlı, Kılçak, Ak Doğancılar, Sücahlı ve 
Alaplı'dır. Bu nedenledir ki, Alaplı diğer köylerin de 

toplanma, alışveriş etme, mallarını sahile indirme, iskeleye 
nakletme, buradan yelkenlilerle diğer yerlere gönderildiği bir 

yerdir.  

                                                           
1 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/cagirgan-babanin-
vakif-senedindeki-sir/ 
2 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/kadi-burhanettin-
devletinin-genel-durumu/ 
3 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-
sebinkarahisar-ve-alucra/ 
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Alaplı Çayının batı sahili ve yakınlarındaki yerleşmeler de 

Kılçak, Sücahlı, Tekke Sabırlı, Ömerli, Bölücek, Ortacı, 
Tasmanlı, Sofuoğlu, Ahatlı, Aşağı Geredeli, Yedigelli, 

Melenlioğlu, Sarı kadı, Çamcılar, Seferoğlu, Kavak Beleni, 
Dereli, Leller, Davutlar, Boğaz Hisar, Şaklar, Çatak, Muratlı, 
Kaymaz, Nusrat gibi yerlerdir. Bu mıntıkada, Dinencek Cicik 

Sırtları, Menteş Deresi, Zeynep Bayır, Sergenci, Şimşir, Sivri 
Harmankaya, Böcekli Dere, Uzunçay, Ağa Tepesi, Boncuklu 

Dere, Dahnalık Dere, Kovuk Kavlan Deresi, Sabırlı Deresi, 
Tokmacan Tepesi, Yaşgam Deresi, Doruk Tepe, Güger Dagı, 
Sarmadık Sırtı, Fındık Tepe, Ciniviz Pınarı, Osman Deresi, 

Oluk Özü Deresi, Gegür Deresi’dir. Görüldüğü gibi isimlerin 
tamamı Türk menşeli olup, yörenin çeşitli özelliklerini ihtiva 
etmektedir. 

 
Alaplı Çayının akışta sağ tarafında kalan yerleşmeler de 

Aydınlar, Şıhlar, Hıdırlar, Alioglu, Ahlar, Sinanlı, Terzioğlu, 
Kulfallar, Bektaşlı, İlyaslı, Cinler, Kadıoğlu, Durular, 
Gökeler, İsa Fakıh, ve Musa Baba’dır.  

 
Buralara yakın yerlerde göze çarpan tepe ve dere adları da 

Kortcık Tepe, Kavakcık Sırtı, Don Pınar, Dede Tepe, Akpınar 
Deresi, Kargalar Tepesi, Cin Tepe, Yazıcı Tepe, İdris Dere, 
Köbnelik Tepe, Keklik Pınar Deresi, Demirtaş Sırtı ve Merit 

Beleni Tepesi’dir.   
 
Alaplı Çayı'nm akışta sağ tarafındaki köyler, Karabacak, 

Aşağı  Tekke, Sindelli, Çengelli, Gök Haşatı, Kıyacak, 
Akpınar, Hüseyinli, Ketenciler, Çolaklar, Hamza Pakılı, 

Kızılca, Kahyalar, Ulaşlı, Yukarı Doğancılar, Aşağı 
Doğancılar, Okçular, Candırlı, Aşağı Tekke, Osmanlı, Büyük 
Tekke, Durhanlı, Çamlıbel, Taşmanlı, Kurtlar, Çiçekli, Okof, 

Yazıcılı, Kürkükler, Yahşili, Ahlar, Dülgerlı, Çay, Düğmeci, 
Molla, Doruklu, Piriciler, Haydarlar, Kasırgallı, Dumanlar ve 

Kara Çalı’dır.  
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Adı geçen yerlere yakın dere, tepe ve sırtlar da şu isimleri 

tanımaktadır. Mereke Tepe, Gürenlik Tepe, Akpınar Sırtı, 
Doğan Sırtı, Muradın Tepe, Kara Hamza Tepe, Geriş Harman 

Tepe, Ören Tepe, Kızılcık Tepe, Yanar Tepe, Kuşoğlu Tepe, 
Karaçam Tepesi, Kapantaşı Tepesi, Kanasar Tepesi, Topsakal 
Deresi, Kefken Tepesi, Dağ Bostan Sırtı, Yarbaşı, Durhanlı 

Tepesi, Kıran Tarla Tepesi, Kurt Deresi, Güller Deresi, Çiçekli 
Tepe, Okof Tepe, Kürkük Deresi, Salaman Tepe, Top Yeri 

Sırtı, Kayacıközü Deresi, Ahlar Deresi, Karabulak Deresi, 
Konuç Tepe, Çekirdek Tepe, Bektaşlı Dere, Pelitözü Deresi, 
Aladağ Sırtı, Dumanlı Tepe, Dumanlar Deresi, Gülleryanı’dır. 

 
Alaplı'yı kuzey, güney ve dokudan çevreleyen yükseltiler ve 
dağlar ise, Orhan Dağı, Harmankaya Tepesi, Sivri Tepe, 

Güney Cinli Sırtı, Ağıl Dere Sırtı, Kızıl Tepe, Güvercinlik Tepe, 
Yokuşbaşı Tepesi, Alacakese Burnu Tepesi, Dikili Tepe, 

Çökele Tepe, Kale Mahalle, Çatal Kestane Tepesi, Tötek 
Tepesi, Dede Gümeği Tepesi, Kızılcık Sırtı, Kara Tepe, 
Akçaotlu, Küreklik Tepe, Köknarlık Tepe, Dombaycık Sırtı, 

Yongalık Tepe ve Dibek Sırtı'dır. 
 

Alaplı düzlüğünde ve kasabanın bulunduğu alanda 
koruyucu savunma noktası olarak kale veya hisar yoktur. 
Sadece, Alaplı’yı yükseklerden gözetleyen güney ve 

güneydoğudaki tepelerde yer alan Boğaz Hisar Kalesi ve Kale 
Mahalle’deki hisar mevcudtur. 
 

Boğaz Hisar, Kaymaz, Nusrat, Halı, Şaklar, Sergenci, Sulu 
Dere, Böcekli Dere, Uzunçay arası ve Ağıl Dere çevresinde yer 

almaktadır.  
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Kale Mahallesi Kalesi ise Küreklik Tepe, At Yaylası Tepesi, 

Alaplı’ya hâkim noktada olup, Alaplı’yı da aynı şekilde gö-
rebilmektedir. Güneyinde Bulanık Dere, Köknarlık Tepe, 

Bacaklı Yayla Tepesi vardır.4 
 
Alaplı’yı ön plana çıkaran özelliklerinin başında sahilde yer 

alması, Alaplı deresine sahip olması ve bu derenin sahile 
döküldüğü yerde oluşturduğu deltanın da etkisiyle 

gemiciliğin gelişmiş olması gelmektedir. Alaplı’nın bu özelliği 
çok sayıda belgeye de yansımıştır. Öyleki çok değişik 
yerlerden gelerek burada tekne yaptıranlar olmuştur. 

Bununla birlikte Alaplı’daki gemi yapımı bir katma değer 
oluşturarak ticareti de etkilemiş, bu da gemi kaptanlığı 
mesleğininin gelişmesine vesile teşkil etmiştir.  

 
Her yerde benzer örneklerine rastlandığı gibi Alaplı’nın da 

zaman zaman sıkıntılı günleri olmuş, halkı çeşitli badireler 
atlatmıştır. Bunlar asayiş olaylarından şehrin geçirdiği 
yangına kadar belgelere yansımıştır.  

 
AMAÇ VE KAPSAM 

 
Önsözde de kısaca bahsedildiği gibi bu konuda teşvik edici 
olmak ve Alaplı tarihine küçük de olsa bir katkı sağlamak 

amaçlanmıştır. Çalışmanın kapsamı ise ana kaynak olan 
Osmanlı arşiv belgelerinin, salnamenin ve gezginlerin yazılı 
hatıralarının inlenerek yorumlanması ile sınırlıdır.  

 
ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

 
Çalışma yöntemi olarak yazılı kaynakların taranarak 
okunması belirlenmiştir. Bunun haricinde bir alan 

çalışmasına imkân bulunamamıştır. Bunun bir başlangıç 

                                                           
4 KONUKÇU, Enver, Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü, 2003, Basılmamış Çalışma 
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olması düşünülerek ilerde yapılacak çalışmalara ışık 

tutacağı umulmaktadır. 
 

ÖZET 
 
Alaplı Kastamonu vilayeti dahilinde Bolu sancağına bağlı 

küçük bir kaza iken, zamanla muhtelif etkenlerin biraraya 
gelmesiyle gelişmiş ve ticaret merkezi olma şansını 

yakalamıştır. Bu etkenleri bir sahil kasabası olmasının 
yanında zengin orman alanlarına sahip olmasının 
değerlendirilmesiyle gemi inşa sektörü gelişmiş, bu deniz 

taşımacılık sektörünün de gelişmesini sağlamıştır. Bunda 
hiç şüphesiz Ereğli civarındaki kömür madeni ocaklarının 
keşfinin de etkisi olmuştur. Alaplı akabinde Bolu 

sancağından ayrılarak Ereğli’ye bağlanmıştır. Bu süreç 
içinde Alaplı ayanlar dönemini de yaşamış çok sıkıntılı günler 

geçirmiştir. Tarihinde bir de büyük yangın yaşamıştır.  
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I.BÖLÜM 

SEYYAHLARIN ANLATIMIYLA ALAPLI 
 

P.  Minas Bijikyan5, 1817-1819 yılları arasında yaptığı 
seyahati sonunda yazdığı, Karadeniz Kıyıları Tarih ve 
Coğrafyası isimli çalışmasında Alaplı için aşağıdaki bilgileri 

vermiştir.  
 

Alaplı,  Kefken’in sekseniki mil uzağında orta büyüklükte bir  
ırmaktır.  Ağzında  limanı  yoktur,  fakat  yakınında  köyler  
vardır.  Denizde  fırtınaya  tutulmuş olan Mihridates bu 

ırmağın ağzına sığınmıştı.  Arrianos,  Sakarya’dan  sonra,  
Hipos Dağı’nın  altında  bulunan  Bursa  tarafından  gelen  
Hipos  Irmağından bahseder. Bababurun’un bir kolu olan 

Kabasakal beri taraftadır.  Burası tehlikeli bir yer olmakla  
beraber,  yazın  gemiler  uğrar. 

 

 
 

                                                           
5 Aslen Trabzon’lu olan Ermeni bir din adamıdır. Seyahatini 1817 ve 1819 yılları 
arasında Kadıköy’den başlayarak yapmıştır. 
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Joseph de Tournefort ise seyahatinde 1838’de Alaplı’dan 

geçmiştir. Seyahatnamesinde Alaplı’dan 50 evden oluşan 
küçük bir balıkçı kasabası olarak söz etmektedir.6 

 
Görüldüğü gibi her iki seyyah da Alaplı’da gemi inşasıyla ilgili 
bilgi vermemiştir. Buna karşın Tournefort, Alaplı’dan küçük 

bir balıkçı kasabası olarak bahsetmiştir. 
 

Bu bilgiler bize Alaplı’daki tekne inşa sektörünün gelimesinin 
bu yıllardan sonra olduğunu düşündürmektedir.  

 
 

                                                           
6 Tourneford Seyahatnamesi, Joseph de Tournefort, Editör: Stefanos Yeresimos, 
Çevirenler: Ali Berktay, Teoman Tunçdoğan, s.111 Kitap Yayınevi, 2005, İstanbul  
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II.BÖLÜM  

KÂTİP ÇELEBİ’NİN ANLATIMIYLA EREĞLİ VE ALAPLI 
 

Kâtip Çelebi ve onun Cihânnümâsının ilaveli bir nüshasını kaleme 
alan Bartın/Ulus’lu Hamdi'nin Alaplı ve Ereğli hakkındaki 
kayıdları, XVII. yy hayatını anlatması açısından önemlidir. Alaplı 

adını kullanmayan yazarlar, aynı ismi taşıyan çay kenarındaki 
kasabayı "Samako" diye yazmakta, buranın enlem ve boylamını 

vermekte, Ereğli’ye tâbi yirmi köyden ibaret "bir "kaza merkezi" ol-
duğunu belirtmektedirler. 
 

Her iki yazar da Ereğli’yi yakından tanımakta ve diğer bölge 
tanıtımlarının dışında tasvirini yapmaktadırlar. Bender-i 
Ereğli/Bender-Ereğli, Karadeniz’in kuzeyinde, Bolu’ya bağlı bir 

kaledir. Kalenin büyüklüğü "Topkapı Sarayı kadardır. Doğu'da 
(denizden yapılan yönlendirme) deniz kenarı ve yukarı güney 

taraflardaki surların çoğu yıkık vaziyettedir. Sadece, batıdaki 
iskele ve kasabaya bitişik olan kapısı ayaktadır. Kapı üzerinde, 
Evliya Çelebi’nin de işaret ettiği gibi ayakta duran iki insan reliefi 

göze çarpmaktadır. Kale kapısı sonrasında Sultan Orhan Camisi 
vardır.  

 
Kale dışında, sokakları, buralarda kahvehaneleri, hamamları, 
çeşmeleri, iskele yakınında misafirlere mahsus han odalarına 

benzer yerler ve köşkleri vardır. Oturanlarına bir para kiraya 
verirler. Ekmekci fırını yoktur. Herkes evinde ekmek pişirir, 
sonra çarsısında satarlar. Ereğli çarşısının batı tarafında, 

Bizanslılar zamanında, kârgir duvarlı bir limanı var imiş. 
Zamanla bakılmadığı için dolmuş. Şimdi orada deri işleme 

yerleri vardır. Tabakhâne deniliyor. Kalenin yıkık duvarı 
karşısında etraftan taş dökme bir limanı vardır. Kale içinde 
yapılmakta olan Bezzastan/Esnaf Çarşısı göze çarpmaktadır. 

Dükkânların binasınla kullanılan taşlar gayet büyüktür ve 
yüz kişi bir araya gelse kaldırması imkânsızdır. 
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Bağlarında kule tabir edilen yapılar vardır. Bahçelerde nergis 

gibi çiçekler ekmişler. Buradaki çiçeklerin başka yerlerde 
bulunmadığını söylemek gerekmektedir. Kale Kapısının 

dışında bir kule tepesinde, Müfti Hanesi (evi) vardır. Havadar 
insanı dinlendiren bir malikânedir. Ereğli bakımlı bir 
kasabadır. Güzel, temiz, çekici bayanları görülür. Fakat, 

halkının bir miktar tutuculuğu vardır. İncir, üzüm, ceviz, gibi 
meyvesi çoktur ve meşhurdur. Halkının çoğu kaşık ve 

benzeri şeyleri üretirler. Kerestesi İstanbul’a taşınmakta, 
orada satılmaktadır.  
 

Ereğli kalesinden doğuda her yeri gören bir yerde, tepede, 
merhum Sultan Orhan’ın hocası Seyyid Yahya-ı Şirvânı 
Hazretleri evladlarından olan Seyyid Nasrullah Efendi 

Hazretlerinin nurlu mezarı vardır. Bazı kimsesiz fakir kızları 
buraya gelir, Türbedeki odalarda kalarak, hizmette 

bulunurlar. Bartınlı Hamdi, Kâtip Çelebi’nin Sultan Orhan 
ile Seyyid Nasrullah arasında geçen küçük bir yer isteğinden 
bahsetmektedir. Vakfedilen bu yerde, Karadeniz Boğazı’nda 

olduğu gibi bir fener vardır. Gemilere bir zarar gelmesin diye 
geceleri yakılır. Halk arasında Hacı Baba Türbesi denilmekte 

ve ziyaret edilmektedir. Sultan Orhan gelüb, kaleyi ele 
geçirdikte, Seyyid Nasrullah, ona “oğlum şu  makamı bana 
ihsan eyle, diye ricada bulundular. Sultan Orhan ise ona “bu 

yeri neden istiyorsun” diye sordu. Seyyid Nasrullah da cevap 
olarak “toprağımızdır, bunda olup yatsam gerektir” diye 
karşılık verdi. Sultan Orhan, bunun üzerine, merhamet 

ederek isteğini hemen kabul etmiştir. 
 

Ereğli halkı temizdir. Çok güzel meyva yetiştirirler. Bunun 
yanında bezleri (dokumaları), meyveleri ve söylendiği gibi 
keresteleri aranılır mallar arasındadır.7   

 
                                                           
7 Çelebi, Kâtip, Cihânnümâ, İstanbul 1145, s.652  
Yaman, T.M. Cihânnüma’nın İlaveli Nüshası, 1940, s.49 
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III.BÖLÜM 

SALNAMELERDE EREĞLİ VE ALAPLI 

 
Salname nedir? 

Farsça  “Sal-yıl” ve “Nâme-mektup, kitap” kelimelerinden 
müteşekkil “Yıllık” anlamına  gelen bir kelimedir. Salnâme 
geçmiş yıllardaki önemli olayları özetleyen, ait olduğu 

yılın  kurumlar ve hal tercümeleri gibi çeşitli konularda son 
durumu tespit eden, yılda bir kez çıkarılan dergi veya 

kitaptır.8 Bunu salnamenin kendi anlatımından da okumak 
imkânımız olacaktır. 
 

Salnâme Osmanlı Devletinde  XIX. Yüzyılda yayınlanmaya 
başlayan yıllıklardır. Osmanlı salnâmeleri üç grupta 
toplanırdı: “Salnâme-i Âliyye-i Osmaniye” denen devlet 

yıllıkları, “Salnâme-i Vilayet” denen vilayet yıllıkları ve 
nezaretlerde yayınlanan “Salnâme-i Nezâret” adlı 

yıllıklar9  konumuz açısında önemli olan  “Salnâme-i Vilayet” 
adlı salnâmelerdir. Bu salnameler o vilayetin adıyla anılırdı. 
Vilayet salnâmelerinin ilki 1866 tarihli “Bosna Vilayeti 

                                                           
8 Dili ve Ed.Ansk.,Dergah Yay.,Cilt 7, Mayıs 1990, İstanbul 
9 Ana Biritanica Ansk., Ana Yayıncılık,Cilt 27, 1994 İstanbul  
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Salnâmesi” dir. Son vilayet salnâmesi ise 1920 yılında 

yayınlanan “Beyrut Vilayeti Salnâmesi” dir.  Kastamonu’da 
ilk vilayet salnâmesi  1286 (1869) tarihli I. Kastamonu 

Vilayeti Salnamesi , son vilayet salnâmesi ise 1321 (1903) 
tarihli Kastamonu Vilayeti Salnâmesi’dir.     
 

 
 

Mukaddime 

 
Vilayet salnameleri aid oldukları vilayetin teşkilat-ı mülkiye 
ve askeriye ve ilmiye ve adliyesine müteallik resmi ve 

coğrafya ve iklim nüfus ve ziraat ve me’adin ve ticaret ve 
takvim-i sal (yıllar) misillü fenni ve gayr-i resmi malumatı 
havi âsâr-ı nafiadan (mimari eserlerden) olmakla me’murin-i 

devlet ve erbab-ı fen ve marifet ile ahali içün olan lüzumları 
müstagni-i ta’rif ve izah olduğundan saye-i maarif-piraye-i 

hazret-i padişâhide… 
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Ereğli Kasabası 

 
Kasaba-i mezbure kaim-makamlık ile ma’den nezâretinin 

merkez ve makarrı olarak vilayetin cihet-i garbiyyesinde ve 
altmış saat bu’d mesafede (uzaklıkta) Karadeniz sahilinde bir 
eski kal’a derununda kain olup etrafı ağaç ve ormanlık ile 

muhat bir şirin kasabadır. Ve civarında meşhur cesim 
(büyük) kömür ma’den-i hümâyûnu dahi vardır. 
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Dahil-i vilayetde bulunan ma’denler ile kaya ve göl tuzu 
memlihaları 

 
Ereğli kömür ma’den-i hümâyûnu 
 

Ma’den-i mezkûrun kömür ocakları bulunan mahalleri Kozlu 
ve Zonguldak ve Kilimli ve Alacaağzı ve Devrek 

mevki’lerinden ibaret olub senevi tersane-i âmîre içün iki 
milyon beş yüz bin kantardan mütecaviz kömür ihraç 
olunur.   
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Ereğli Kazası 

 
Kazanın merkezi bulunan Ereğli kasabası Kastamonu’nun 

cânib-i garbisinde ve Bolu’nun cihet-i şimaliyesinde sahil-i 
Bahr-i Siyah’da (Karadeniz’de) vakidir. 
 

Ereğli kazası şarken Hamidiye, garben Düzce kazaları ve 
Bahr-i Siyah, cenuben Hamidiye, ve Bolu merkez kazası ile 

şimalen yine Bahr-i Siyah ile mahdud ve saye-i ma’muriyet-
vaye-i hazret-i hilâfet-penâhide ümran ve terakkiyatı 
(gelişmesi ve ilerlemesi) yevmen fe yevmen mütezayiddir 

(günden güne artmaktadır).  
 
Merkez kazada kârgir (taşdan yapılmış) hükümet konağı, bir 

mahzen, mücedded bir hapishane ve Ereğli redif taburuna 
mahsus bir debboy (cephanelik) ve daire-i askeriye ve birde 

telgrafhane, Frenği hastahanesi, bir beledi ve iki hususi 
eczahane vardır. Bir mekteb-i rüşdi iki zükûr bir inas, ibtidaii 
mektebi, yedi cami, dört mescid-i şerif mevcud olduğu gibi 

geçen sene iane-i ahali ile Beğçayırı nam mevkide on altı (16) 
odalı nim kârgir (yarı taş yarı ahşap) bir bab medrese dahi 

inşa ve nam-ı nami-i hazret-i padişâhiye olarak (Hamidiye 
Medresesi) tevsim edilmiş (isimlendirilmiş) derununda 
(içinde) şimdiki halde yirmi beş (25) talebe tahsil-i ulûm-ı 

şer’iye eylemekde bulunmuş ve müderrisliğe mahsus bir de 
hane inşa edilmişdir. Dahil-i kazada usul-i cedide (yeni usul) 
üzere tedris olunur. Üç ibtida-i mektebiyle doksan iki sıbyan 

mektebi yüz altmış dört (164) cami ve mescid ve iki medrese 
ve iki tekye ve zaviye ve bir kilisa ve beş yüz doksan iki (592) 

dükkân ve mağaza yirmi beş (25) fırun, altı han, iki hamam, 
iki yüz sekiz (208) değirmen vardır.  
 

Kasabanın civarında Alacaağzı, Kireçlik, Kozlu, Zonguldak, 
Kilimli, Çatalağzı denilen mevkilerde gayet zengin ve na-

mütenahi (bitmez, tükenmez) kömür ma’denleri olup ihracatı 
memalik-i şâhânenin te’min-i ihtiyacatına kifayet edecek 
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derecede çoktur. Bunlardan maada Kozlu mevki’inde 

müceddeden (yeniden) inşa olunan fabrika vasıtasıyla dahi 
toz kömürünün tuğla, zift, neft imal edilmekde olup günden 

güne âsâr-ı terakki (ilerleme) müşâhâde edilmektedir.  
 
Bâlâda (yukarıda) tadad olunan (sayılan) kömür ocakları 

mevkilerinde en ehemmiyetlisi Zonguldak mevki’i olub 
furtınalı havalarda yelken sefineleriyle vapurların oralardan 

kömür almaları, barınmaları kabil olamamakda olduğundan 
mevki-i mezkûrda geçen sene üç yüz yirmi (320) metru 
tulunda bir limanın inşasına mübaşeret ve bu sene ikmal 

edilmiş ve bu liman ma’den ihracatınca bir kat daha suhulet 
ve tezâyidi mucib olacağı cihetle saye-i ma’muriyet-vaye-i 
hazret-i…    

 
Aşağıdaki bilgiler ise karşılaştırma yapılması için bir başka 

salnameden alınmıştır. Yukarıda salnamenin (1888-1889 
tarihli) öncesi olduğu verilen dükkân sayısından 
anlaşılmaktadır. Birinde 471 dükkân sayısı verilmiş iken 

diğerinde 592 dükkân sayısı verilmiştir. Ayrıca aşağıdaki 
belgede bazı konulara ilişkin daha detaylı bilgiler 

bulunmaktadır. 

 
Kastamonu mekteb-i rüşdi-i askeriyesi 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

21 
 

 
 

Müessesat ve Emâkin 

Ereğli’nin ebniye-i emiriyesi salifü’z-zikr müceddeden 
yapılan kârgir hükümet konağıyla bir bab depo ve kışla-i 

hümâyûn, bir cephane,  bir mahzen, bir ma’den idaresi ve 
ma’den anbarlarından ibarettir. Ereğli’de dört yüz yetmiş bir 
(471) dükkân, yirmi üç fırun, dokuz han, bin yüz (1.100) 

hane, iki bab hamam, maa mülhekat-ı kasabada (kasabaya 
bağlı yerlerde) yüz on bir (111) cami ve mescid-i şerif ile bir 
mekteb-i rüşdi ve bir ibtida-i, doksan sıbyan mektebi, bir 

medrese ve kitaphane, altmış beş (65) çeşme, yüz yirmi altı 
(126) su değirmeni, beş kıt’a üzüm bağı, beş yüz yirmi sekiz 

(528) bağçe ile Beğçayırı’nda bir bâb kahvehaneyi muhtevi 
olarak (ihtiva ederek) umumun tenezzühü (gezmesi) içün 
dahi latif bir memleket bağçesi vardır.    
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Kastamonu Vilayeti Salnamesi 

 
…padişâhide her tarafda görülen âsâr-ı nafianın en 

mühimlerinden ma’dud bulunmuşdur. Kasaba ve kura 
(köyler) ahalisinin ekseri ma’den hafriyatı ve kömür nakli ve 
kayıkçılık san’atlarıyla me’luf bulundukları (uğraştıkları) gibi 

Veli Kocadağ namlarıyla Davudlar, Abdulmalik, Kilisa 
karyeleri dahilindeki ormanlardan kereste imal ve kasabaya 

nakil edilir. Üçyüz (1300/1882-1883) senesinde kâmilen 
muhterik olan (yanan) Alaplı mevkii çarşısı saye-i 
ma’muriyet-vaye-i cenâb-ı şehriyaride haritası 

mucebince kârgir (taş) olarak elli beş dükkân, iki han, beş 
fırun bir bab cami-i şerif, bir bab rüşdi tarzında ibtidai 
mektebi muhtevi olarak inşa edilmiştir. Alaplı’nın sahil-i 

garbisinde bulunan Kılçak, Tekye-i Sagir (küçük) ve Kebir 
(büyük), Bölücek, Sinegir karyeleri ahalisi Salapurya, 

Mavna inşa ederek Der-sadet’ e getirüb satmaktadırlar. 
Alaplı dahilindeki ormanlardan kat’ ve imal olunan 
kereste ve hatabdan (odundan) kereste arabalarıyla 

odunlar dahi Alaplı’dan cereyan iden nehir vasıtasıyla 
Alaplı iskelesine ve diğer büyük bir su ile de Kocaman ve 

Kavuk Kavlat iskelelerine nakil ve tenzil edilmekdedir. 
Ereğli’de şimal (poyraz) rüzgârlarından masun (korunmuş) ve 
elli altmış sefain (gemi) istiabına (sığınmasına) kâfi bir liman 

ve birde mükemmel liman kenarı vardır. Her Cuma günleri 
idare-i mahsusa Salı günü görcü kumpanyası vapurlarından 
biri Der-saadet’den gelerek idare-i mahsusa vapurlarından 

birisi yalnız Bartın, Cide hattına ve diğereri Sinop, Samsun 
cihetine hareket ederler. Kezalik idare-i mahsusa 

vapurlarından biri Pazar günü Bartın’dan diğeri Cuma günü 
Sinop, Samsun cihetinden gelerek Der-saadet’e gider.   
    

Mahsulat-ı Arziyyesi  
 

Hınta (buğday), şair (arpa), alef (yulaf), darı, mısır, çavdar, 
kabluca (bir buğday türü), kernik (buğdaygillerden bir bitki), 
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mahlut, ketan (keten), ceviz, fasulye, üzüm, nar, kestane, 

incir, elma, armud saire fevakihdir (meyveliktir).   
 

Ereğli Ma’den-i Hümâyûnuna Dair Malumat 
 
Ereğli ma’den-i hümâyûnu muamelatı “Maadin-i Umumiye 

Nizamnamesi”ne tabi olmayub ayrıca bir ta’limat-ı hususiye 
ile elli seneden beri devlet namına idare olunur. Kömür 

ma’deni ocağı küşad etmek (açmak) ve işletmek arzu eden bir 
şahıs evvela Ereğli ma’den-i hümâyûn nezâretine bir 
istid’aname takdimiyle taharri (maden arama) 

ruhsatnamesini istihsal ile (alarak) icra-yı taharriyat eder 
(arama yapar). Netice-i taharriyatda (araştırma neticesinde) 
matluba muvafık bir damar keşf edebildiği halde ocak 

küşadıyla (ocak açılmasıyla) imal ve ihraç eylemek üzere keşf 
ettiği mahallin hududuyla…   

 

 
Kastamonu frengi ve gureba hastahanesi 
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Kastamonu Vilayeti Salnamesi 

 
…amuden (dikine aşağıya) en derini yetmiş metruya mâil ve 

ufka (yatay ve göğe) muvazi (paralel) olmak üzere bin metruya 
baliğ olur. Amuden (dikine aşağıya) kömür ihracına mecbur 
olan ocaklar dört ocakdan ibaretdir ki bunlar makine ve âlât-

ı buhariye vasıtasıyla kömür ihrac edilir (çıkarılır). Tahte’l-
arz mâil ve ufka muvazi (yatay ve göğe paralel) açılmış olan 

ocaklar tünel (galeri) şeklinde yapılmış olub bunların 
derununa ferş edilmiş olan (döşenmiş) temür yolları 
vasıtasıyla beş kantar kömür istiab eder. El arabalarıyla 

kömür ihraç edilir. İhraç edilen kömürleri sahil-i bahre nakil 
etmek içün Kozlu, Zonguldak, Kilimli, Çatalağzı mevkilerinde 
asakir-i bahriye tarafından işletilür. Sahile müntehi (uzanan) 

şimendüferler vardır. Şimendüfer işlemesi mümkün olmayan 
ocaklardan ihraç olunan kömürler esterlerle (katırlarla) ve 

ester ve hayvan işlemesi dahi kabil olmayub sa’bu’l-mürur 
(ulaşımı zor) olan ocaklardan sath-ı mâil (eğimli arazi) 
vasıtasıyla şimendüfer mevkilerine nakil olur. Bâlâda 

(yukarıda) el-yevm işletilmekde olduğu gösterilen seksen 
aded kömür ocağı Ereğli kazası dahilinde Fenerburnu 

sevahilinden bed’en (ilk önce) Bartın kazasının Amasra 
nahiyesine kadar sahil-i Bahr-i Siyah’da elli mil mesafe 
derununda vak’adır. Kömür ocakları sahil-i bahre iki 

dakikadan bed’ en bir buçuk saat kadar mesafe içeridedir.  
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İşbu mesafeyi işgal eden mahaldeki kömür ma’deninin 

zenginliği kürre-i arzda olan kömür ma’denlerinin kaffesine 
fâikdir (üstündür). Zikr olunan ocaklar şimdiki halde senevi 

iki buçuk üç milyon cedid kantar kömür ihraç etmektedirler. 
Geçende şeref-sudur eden irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi 
hükmüne tevfikan devair-i devletde (devlet dairelerinde) ve 

Osmanlı seyr-i sefain kumpanyalarında mecburi olarak 
Ereğli kömürünün isti’mal olunduğu suretde senevi altı 

milyon kantar kömür ihraç edilebilecektir (çıkarılabilecektir). 
Kömür ocaklarında ücretle istihdam olunan amele ve saire 
beş sınıftır. 

 
Birincisi kazmacı ki yevmiye on kuruşdan yirmi kuruşa 
kadar, ikincisi ameledir ki yevmiye altı kuruş ücret ahz eder. 

Üçüncüsü ester (katır) ve hayvanlarıyla ocaklardan 
şimendüfer mevkilerine veya sahil-i bahre kadar kömür nakil 

eden sınıfdır. Bunların nakil ettikleri beher atik yüz kıyye 
kömürün ücret-i nakliyesi en yakın mahal içün on beş ve en 
uzak mahal içün doksan paraya kadar mesafesine göre 

muhteliftir. Dördüncüsü ocaklar içinde kullanılan direkleri 
götüren ahalidir ki bunlara sütun-keş (direk çeken) itlak 

olunur. Bunların götürdükleri direklerin tul ve sihanına 
(kalınlığına) göre beheri iki… 
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Ereğli Kazası 
 

…kuruşdan dört kuruşa kadar ma’denciler tarafından 
mübaya edilir (satın alınır). Beşinci sevahilden sefaine 
(sahilden gemilere) ve merkez kaza limanına kömür nakil 

eden kayıkçılardır. Sefaine nakil ettikleri kömürün beher 
cedid kantarından on ve limana nakil eyledikleri kömürün 

kezalik beher (herbir) kantarından altmış para ücret-i nakliye 
ahz ederler. Maişeti (geçimi) ma’dene münhasır (bağlı) olan 
işbu beş sınıf ahaliden imalatın derece-i ehemmiyetine göre 

mikdarı tezayüd ve tenakus etmek (artırmak ve eksiltmek) 
üzere hadd-i vusta (ortalama olarak) olarak yevmiye üç bin 
nüfus kazmacı ve amele istihdam olunur. Zikr olunan beş 

sınıf ahali Ereğli, Hamidiye, Bartın kazalarından olub ekseri 
Ereğli ve Hamidiye kazasından ve bunların en çoğu Ereğli 

kazasındandır. 
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IV.BÖLÜM 

1745-1849 ARALIĞINDA BOLU VE NİĞDE’DE ÜMMİ 
KEMAL HAZRETLERİ 

 
Giresun’da Koyun Baba isimli çalışmam sırasında bir kez 
daha hatırladığım üzere10 Alucra’nın Dellü köyünde bulunan 
Koyun Baba Hazretleri ile ilgili Alucra’nın değerli 

simalarından Cafer Yağcıoğlu Hoca ile sağlığında yaptığım bir 
röportajda anlattığı menkıbe dikkatimi çekmiş ama o gün 
için bir anlam verememiştim.11   

 
Alucralı merhum Cafer Yağcıoğlu Hoca’nın anlattığına göre 

bir zamanlar Alucra’nın Dellü köyüne Ürgüp’ten işaret üzere 
gelen bir Hoca Efendi yerleşmiştir. Bir süre sonra öğrencisini 
ziyarete gelen hocası Dellü’de talebesini bulunca, evladım bu 

kadar hassa (güzel) yerleri bıraktın da bu bayır yerlere neden 
çıktın, sen deli misin der. Dellü ismi de buradan gelir. 

Bununla birlikte Osmanlıca vakıf kayıtlarında Dellü’nün 
diğer ismi Ahlos olarak belirtilmektedir. Burada Koyun Baba 
Hazretleri adına kurulmuş bir zaviye vakfı bulunmaktadır.  

                                                           
10https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/26/giresunda-koyun-
baba/ 
11https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/22/alucranin-emektar-
sahsiyetleri-cafer-yagcioglu-cafer-hoca/ 
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Şimdi bu bilgiden sonra ve Kemal Ümmi Hazretlerinin 

yaşadığı dönemi de dikkate alarak acaba Alucra’nın Dellü 
köyüne öğrencisini yollayan kişi Kemal Ümmi Hazretleri 

olabilir mi diye de düşünmeden edememekteyim. 
 
Kemal Ümmi Hazretleri de Koyun Baba Hazretleri gibi birkaç 

yerde türbesi olduğuna inanılan bir zattır. Yine Alucra’nın 
Fevzi Çakmak (Zıhar) köyünde medfun olan Çağırgan Baba12 

adına başka yerlerde de türbe olması ve orada medfun 
olduğuna inanılması gibi. Dolayısıyla bu durumu gerçek 
hayatta gördüğümüz gibi belgelerde de görebilmekteyiz. 

Kemal Ümmi Hazretlerinin de hem Niğde de hem de Alaplı’da 
medfun olduğu belirtilmektedir. Buna karşın Niğde’de ve 
Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde adına türbesi bulunmaktadır. 

Dikkat çeken asıl husus ise Alaplı’nın Bozarmud köyünde 
medfun olduğunun belirtilmiş olmasına karşın burada 

unutulmuş olmasıdır. 
 
Öncelikle okunan belgeler incelenecek daha sonra Kemal 

Ümmi Hazretleriyle ilgili daha önce yazılmış bazı yazılarla 
birlikte yorumlanacaktır. 

 
30 Ağustos 1795 tarihli belge Kemal Ümmi Hazretleriyle ilgili 
okunan ilk belgedir. Bu belgede Bolu’nun Bozarmud 

karyesinde Şeyh Kemal Vakfı'na ait Fınducak ve Susuz 
yaylaklarındaki istifade haklarına civar karye ahalisi 
tarafından yapılan tecavüz ve müdahelelerin men‘i konu 

edilmiştir. Burada konumuz açısından önemli olan 
Bozarmud köyünde Ümmi Kemal adına bir vakfın olduğunun 

belirtilmiş olmasıdır.  
 
23 Aralık 1813 tarihli belge Kemal Ümmi Hazretlerinin 

neslinden olan Şeyh Ahmed’in Alaplı’nın Kabuliç karyesinde 
inşa ettirdiği mescidin yakınında Cuma namazı kılınabilen 

                                                           
12 Tosun, Murat Dursun, Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli, 2014 
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cami olmadığından bu mescidin Cuma camisine çevrilmesini 

ve imamet görevinin Seyyid İbrahim Halife’ye tevdi edilmesini 
Alaplı naibi talep etmiştir.  

 
Bu açıdan Kabuliç karyesi önem kazanmaktadır. Ancak 
Osmanlı Yer Adları içinde bu isimde köy bulunamamıştır.  

 
11 Ocak 1815 tarihli ikinci belge yine Bolu'nun Bozarmud 

köyünde bulunan Ümmi Kemal Zaviyesi Vakfından 
bahsedilmektedir. Bu belgede de mutasarrıfları oldukları 
yerlerle ilgili ellerinde vergi muafiyet fermanı olduğundan 

bahsedilerek avarız-ı divaniye ve örfiye vergisi talep edilerek 
zor durumda bırakılmamaları istenilmiştir. 
 

Belgedeki en önemli husus ehlullah-ı i’zamdan Kâtib-i 
kutbu’l-arifin Es-Şeyh Ümmi Kemal Kuddise Sırruhu’l 

müteal hazretlerinin Bozarmud nam karyede medfun (vefat 
etmiş, gömülü) olduğunun belirtilmiş olmasıdır.  
 

Diğer önemli husus vakıf beratlarının Sultan Murad Han ve 
Sultan Süleyman Han ve Sultan Selim Han Tabe Serahüm 

(Allah kabirlerini nurlandırsın) Hazretlerinin saltanat-
larından beri ellerinde bulunan farklı muafnamelerin 
olduğunun belirtilmesidir. Bu da göstermektedir ki cülüs-ı 

hümâyunlardan (tahta çıkışlardan) sonra belgeler 
yenilenmiştir. Talepte bulunanlar ise Kemal Ümmi 
Hazretlerinin soyundan olduklarını belirtmişlerdir. 

 
25 Ocak 1821 tarihli MAD defterinde verilen bilgi çok 

önemlidir. Bu bilgiye göre de Ümmi Kemal Hazretleri 
Bolu’nun Bozarmud köyünde medfundur (defnedilmiştir). 
Defterde muhtelif konulara yer verilmiştir. Ümmi Kemal 

Hazretleriyle ilgili olan kısmı ise onun evlatlarına tanınan 
vergi muafiyetiyle ilgilidir. Ancak defter çok kapsamlı 

olduğundan okunmamış örnek sayfa verilmiştir. 
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16 Kasım 1833 tarihli belgede yine kendisini Ümmü Kemal 

neslinden olarak tanıtan Şeyh Ahmed Nureddin Efendi 
Alaplı’nın Kabuliç köyünde bulunan Nakşibendi tekkesinden 

bahsederek Ereğli gümrüğünden kendilerine ödenen 
tahsisatın yetersizliğini belirterek artırılmasını talep etmiştir. 
 

Belgedeki diğer bir ayrıntıda tekkede bulunan dervişanın 
yemek masraflarının da bu tahsisatdan karşılandığının 

belirtilmiş olmasıdır. 
 
Buraya kadar yorumlanan belgelerden hatırlayacak olursak 

Ümmi Kemal Hazretlerinin Bolu’nun Bozarmud köyünde 
medfun olduğunu ve onun neslinden olan Ahmet Nurettin 
Efendinin de Alaplı’nın Kabuliç köyünde bir Nakşibendi 

tekkesi açtığını öğrenmiş olduk. İleride inceleyeceğimiz 
belgelerde daha faklı bilgileri de göreceğiz. 

 
3 Eylül 1834 tarihli belgede ise Kemal Ümmi Hazretlerinin 
Bolu’nun Alaplı kazasında medfun olduğu belirtilmektedir. 

En önemlisi ise Türbe ve 12 adet hücresinin tamir edilerek 
burada bulunan kandil için zeytinyağı verilmesi istenilmiştir. 

İstekde bulunan kişi Kemal Ümmi Hazretlerinin neslinden 
olduğu belirtilen Şeyh Ahmed Nureddin Efendidir. 
 

Buradan çıkarılan en net sonuç 1834 tarihi itibarıyla Kemal 
Ümmi Hazretlerinin Alaplı’da bir türbesinin olduğudur. 
Ancak maalesef günümüzde bu türbe bilinmemektedir. 

Türbesi olan ve içinde 12 adet hücresi olan bir yapı çok 
küçük bir yer olmasa gerektir. Nasıl olmuş da unutulmuştur, 

bu husus calib-i dikkattir. 
 
Yine aynı belgede tekkenin ve caminin tamirinden 

bahsediliyor olması aynı yerde bir de caminin varlığını ortaya 
koymaktadır ki bu durum da Kemal Ümmi Hazretlerinin 

türbesinin de aynı yerde olabileceğini düşündürmektedir.  
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İlk belgede bahsedilen Bolu’nun Bozarmud köyünün 

Alaplı’nın bir köyü olması ihtimalini güçlendirmektedir. 
Bununla birlikte Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü’nün 21 numaralı yayını olan “Osmanlı Yer 
Adları” isimli çalışmasında Bozarmud isimli bir yer 
bulunmamaktadır. Bu nedenle bu köy adı 1841 yılı nüfus 

sayımında Alaplı köy adları arasında aranmıştır.  
 

Aşağıda ki bilgiye göre 1841 yılında Alaplı Bolu eyaletine 
bağlı bir kaza görünmektedir. 
 

Arşiv Fon Kodu: NFS.d.. Gömlek No: 695, Tarihi: 29 (Z) 
Zilhicce 1256 (21 Şubat 1841), Konusu: Bolu eyaleti, Bolu 
sancağı, Alaplı kazası müslim nüfus defteri. (a.g.tt) 

 
Defter-i nüfus der kaza-i Alaplı tabi-i liva-i Bolu 

 
12 Mayıs 1845 tarihli belge Alaplı’da Kabuliç köyünde 

bulunan  Ahmed Nureddin Tekkesi evkafı tevliyetinin 
tevcihiyle ilgilidir.  
 

Ümmü’l-Kemal Kuddise Sirruhu’l-aziz neslinden olan Eş-
Şeyh Ahmed Nureddin Efendi’nin inşa eylediği tekkesi 
vakfının yönetimine mütevelli atanmasının kendisinin vefat 
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ettiği ve vakfiyesi gereği kendisinden sonra evladlarına ait 

olduğu belirtilmiştir. 
 

Belgenin yazım tarihinde Bolu sancağı mutasarrıfı Abbas 
Paşa, Alaplı kazası naibi El-Hac Feyzi-zâde Halil Efendi’dir. 
Vakfın Haremeyn-i Şerifeyn muhasebesine kaydedilmiş 

olduğunun belirtilmiş olması da dikkat çekicidir.  
 

2 Kasım 1846 tarihli belgede Niğde’de medfun Kemal Ümmi 
Zaviyesi’nin tamiri konu edilmiştir. Bahsedilen tamir hususu 
Meclis-i Vâlâ’ya havale edilmiştir. Yapılan görüşmede tamir 

için gerekli olan 9 bin kuruşun mahalli sandığından veya 
Konya ahalisine tahsis olunmuş olan sermaye akçesinden 
ayrılarak sarfı veya başka bir yol bulunarak karşılanması 

istenilmiştir. 
 

6 Eylül 1849 tarihli belge ise konuya farklı bir boyut 
kazandırmaktadır. Kemal Ümmi Hazretleriyle ilgili olarak bu 
kez Niğde de medfun olduğu belirtilmiştir. Buna ilaveten 

burada dergahı şerifi olduğunun belirtilmiş olması da Niğde 
de aktif bir faaliyet olduğunu göstermektedir. 

 
Başvuruyu yapan Eş-şeyh Ahmed Efendi kendisini Kemal 
Ümmi Hazretlerinin neslinden olarak belirtmiş ayrıca Niğde 

de bulunan Kemal Ümmi Dergâhının Mevlevi Postnişini 
olarak tanıtmıştır. Başvurusunda dergâh için yardım 
talebinde bulunmuştur. 

 
26 Haziran 1849 tarihli belge de Niğde de medfun olduğu 

belirtilen Kemal Ümmi Hazretlerinin neslinden olduğunu 
belirten Mevlevihane Şeyhi Ahmed Efendi'nin maaşına zam 
yapılması talebiyle ilgilidir.   

 
6 Eylül 1849 tarihli belge de Niğde de medfun olduğu 

belirtilen Ümmi Kemal Hazretleri Dergâhının noksanlarının 
tamamlanıp yemek ihtiyaçları için sağlanan ödeneğin 
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artırılması istenilmiştir. Başvuruyu yapan kişi yine dergâhın 

Mevlevi Postnişini Eş-şeyh Ahmed Efendi’dir. 
 

11 Ekim 1857 belgede de Kemal Ümmi Hazretlerinin Niğde’de 
defnedildiği ve adına dergâh bulunduğu belirtilmektedir. 
Dergahın şeyhi onun neslinden olan Şeyh Ahmed Efendidir 

ve dergâhın verdiği yemek hizmeti için verilen tahsisatın 
yetersizliğinden bahsederek artırılmasını talep etmiştir. 

Ayrıca civarda başka dergâh olmadığı ve gelip geçenlere 
yemek verildiği belirtilmektedir. Bu da dergâhın zaviye vakfı 
olduğunu göstermektedir.  

 
23 Şubat 1890 tarihli son belgede de Kemal Ümmi 
Hazretlerinin Niğde’de medfun olduğu belirtilmiştir. Konusu 

yine dergâhının tamiriyle ilgilidir. 
 

Buraya kadar incelediğimiz belgelerde belirtilen bilgileri 
yorumladığımızda 1795 ve 1890 aralığında Kemal Ümmi 
Hazretlerinin hem Bolu’da hem de Niğde de medfun 

bulunduğu belirtilmektedir. Bunun ötesinde her iki yerde de 
adına kurulmuş vakıflar bulunmaktadır. İncelenen 

belgelerdeki dikkat çeken husus 1849’a kadar olan 
belgelerde Kemal Ümmi Hazretlerinin Bolu’ya bağlı Alaplı’da 
medfun olduğu belirtilirken 1849’dan sonraki belgelerde 

Kemal Ümmi Hazretleri Niğde’de medfun olarak belirtilmiş 
olmasıdır.  
 

İncelenen belgelerde Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde 
günümüzde bulunan Kemal Ümmi Hazretleriyle ilgili bir 

bilgiye rastlanmamıştır. Buna karşın Dörtdivan’da bulunan 
Kemal Ümmi Hazretlerinin hikâyesi merak konusudur. 
 

Hazretle ilgili diğer kaynaklardaki bilgileri incelediğimizde 
karşımıza çıkan sonuç şudur: 
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Kemal Ümmi Hazretlerinin, yöreyi İslamlaştırmak için 

Buhara'dan gelen Alperenlerin büyüklerinden olmakla 
birlikte neseb olarak İmam-ı Ali (k.v.) evlatlarından Kerbelâ 

Şehidi Hazret-i Hüseyin (r.a.)'a dayandığı için "Seyyid" 
olduğu belirtilmektedir. Gerede ulemasından meşhur Hacı 
Emin Efendi'nin de yedinci batından büyük dedesi olduğu ve 

asıl adının İsmail olduğu rivayet edilmektedir.  
 

Konumuz açısından en önemlisi de onun Bolu'nun Işıklar 
köyüne yerleşmiş olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Ancak 
hangi kaynağa dayanılarak bu önde bir kanaat oluşmuştur 

bu anlaşılamamıştır.  Yörede halen devam etmekte olan 
tasarruf ve kerametlerinden söz etmektedirler. Ayrıca Ümmî 
Kemal Hazretleri'nin maiyyetinde Bolu'ya gelen Seyyide ve 

muhterem ablası Şeyh Şehriban Hanımefendi Hazretleri'nin 
de yörede Çal Köyüne yerleştiği rivayet edilmektedir. 

 
İncelediğimiz kaynakda bu bilgilerle ilgili arşiv belgelerinin 
bulunduğunun Sayın Salih Zeki Kutucuoğlu’nun naklettiği 

belirtilmekle birlikte belgelere ilişkin arşiv kayıt numarası 
verilmemiş olması belirlen hususları askıda bırakmıştır.   

 
Seyyid Ümmî Kemal Hazretleri'nin, Tekke-Işıklar Köyü'ndeki 
türbesinin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı 

bilinmediği, eski türbenin çatısının, 1944 yılında meydana 
gelen zelzeleden yıkıldığı ve o tarihte yöre halkı tarafından 
onarıldığı da belirtilmiştir.  

 
Seyyid Ümmî Kemal Hazretleri'nin Türkçe bir Divan'ının 

bulunduğu, şiirlerinin, Yunus Emre Hazretleri'nin şiirlerine 
benzerlik arz ettiği divanın bir takım istinsahlarının 
(çoğaltmalarının) tespit edildiği, ancak bulunan nüshalar 

arasında bir takım farklılıklar bulunduğu, divanın bir 
nüshasının, İstanbul-Beyazıt Kütüphanesi'nde kayıtlı 

olduğu da verilen diğer bilgiler arasındadır.  
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Her yıl Tekke-Işıklar Köyü'nde, Temmuz ayının ilk Cuma 

günü, "Ümmî Kemal Hazretleri Günü" yapılarak bölge halkı 
ve çevreden gelenlerle coşkulu bir gün yaşanmakta, türbenin 

ziyaretiyle birlikte Mevlid-i Şerif kıraati, vaaz ve nasihat, 
çeşitli dinî ve kültürel hizmetlerle devam edilmekte, 
köylülerin misafirlerine yemek ikramıyla tören son 

bulmaktadır.13 Kemal Ümmi Hazretlerinin kabri Bolu 
merkezine 40 km uzaklıktaki Işıklar (Tekke) köyünde cami 

yanındadır. 
 
Diğer bir kaynakda hayatı hakkında yeterli bilgi olmadığı, 

asıl adının İsmail olduğu tahsil görmeden yetiştiği için 
şiirlerinde ”Ümmi Kemal” mahlasını kullandığı 

belirtilmiştir. Şeyh Mehmed Bedreddin’in dervişlerinden ve 

Cemal-i Halveti’nin tekke arkadaşlarından olduğu rivayet 
edilir. Bazı metinlerde Kemal Bey olarak da zikredilen şairin 

mensuplarına Kemaliler denir. Divanındaki bir şiirinden 
Halveti tarikatına mensubiyeti ve şeyhinin Ubeydullah 
Hamid olduğu öğrenilmektedir. Bir rivayete göre bu kişi 

Somuncu Baba, bir diğer rivayete göre de Somuncu Baba’nın 
da şeyhi olan Şeyh Alaeddin Ali Erdebilidir. 

 
Müridlerinden menakıbını yazan Aşık Ahmed; Ümmi Kemal 
Hazretlerinin, Horasan’dan geldiğini söylemiş. Anadolu’ya 

gelince Bolu çevresindeki Aladağ ve Bozarmut civarında 
yaşamış. Bolu halkını irşada çalışmış. Hacı Bayram-ı Veli’nin 
sevgi ve ilgisine mazhar olmuştur. Aşık Ahmed, Kemal 

Ümmi’nin Bolu’da medfun bulunduğunu ve üç oğlu 
olduğunu bildirerek bunlardan Cemal ve Sinan ile Alakah 

hikayeler de anlatmıştır. 
 
Çok önemli bir şair olan Kemal Ümmi Hazretleri; şiirlerinde 

Sünni akidenin dışına çıkmayan Kemal Ümmi’nin 

                                                           
13http://www.evliyalarimiz.com/ayrinti_oku.asp?kat_id=51&subkat_id=178&s
ub_kategori=%DCmm%EE%20Kemal%20Hazretleri&id=152 

http://www.evliyalarimiz.com/ayrinti_oku.asp?kat_id=51&subkat_id=178&sub_kategori=%DCmm%EE%20Kemal%20Hazretleri&id=152
http://www.evliyalarimiz.com/ayrinti_oku.asp?kat_id=51&subkat_id=178&sub_kategori=%DCmm%EE%20Kemal%20Hazretleri&id=152
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manzumelerini iki grupta toplamak mümkündür. Birinci 

grupta tevhid, münacat ve na’tlar. ikinci grupta ise nutuk 
tarzı dini ve tasavvufi telkinlerde bulunan şiirler yer alır. 

İkinci gruptaki şiirlerde temel düşünce mutlak yaratıcıya 
kavuşmaktır. Bunun yolu olarak da “ölümden önce ölmek” 
prensibi gösterilir. Kemal Ümmi’nin şiirlerindeki dil ve ifade 

tarzında da yine bu iki grup şiirine göre farklılık vardır. 
Birincilerde Arapça ve Farsça sözlerle yüklü ağır bir dil 

kullanılmışken ikinci grup manzumelerde Türkçe kelimeler 
ve sade bir söyleyiş hakimdir. Onun bazı beyitleri hikmetler 
ve özdeyişler, bazıları da nazıma çekilmiş atasözü 

halindedir.14 
 
Kemal Ümmi Hazretleriyle ilgili olarak farklı kâynaklarda 

farklı bilgiler bulunmaktadır. Bir diğerinde Kemal Ümmi 
Hazretlerinin 1375-1475 tarihlerinde yaşadığı, mutasavvıf 

bir şair olduğu belirtilmiştir. 
 
Bazı araştırmacılara göre Horasan’dan Anadolu’ya gelmiştir. 

Bazılarına göre de Anadolu’da, Karaman’da doğmuştur. 
 

“İç Anadolu Mektebi”  diye adlandırılan din-tasavvuf-sanat 
ortamında büyüdüğü, Dağıstan, Kırım, Azerbaycan, 
Tataristan, Özbekistan, Türkiye ve Arap ülkelerinde değişik 

vesilelerle bulunduğu bilinmektedir. 
 
1475 yılında vefat etmiştir. Karaman, Manisa, Niğde ve 

Bolu’da mezarı/makamı bulunmaktadır. 
 

Kemal Ümmi hazretleriyle ilgili en net bilgiyi Sayın Recep 
Çetin’in “Orhan Gazi ve Bir Fetih” isimli kitanında buldum. 
Söz konusu kitapta Kemal Ümmi Hazretlerine çok geniş bir 

yer verilmiştir. Yapılan alan araştırmasında Ereğli Gülüç’de 
(Kabuliç) tespit ettiği ancak yıprandığı için tam olarak 

                                                           
14 http://www.evliyalar.net/ummi-kemal-hazretleri-k-s/#prettyPhoto 

http://www.evliyalar.net/ummi-kemal-hazretleri-k-s/#prettyPhoto
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okunamayan 5 satırlık mezar taşının okunabilen son iki 

satırı Ehl-i sünnet ve’l-cemaat/Ebü’l-Kemal Türbesi ve 
Tekkesi olarak belirtilmiştir. 

 
Ayrıca tespit edilen ikinci bir mezar taşında Min-nesli Ümmi 
Kemaleddin Veli/Hadimü’l-fakir Eş-Şeyh Ahmed Nureddin 

Ebu’l-Kemal 
 

Taşın arka yüzünde de Ehl-i Sünnet Ve’l-cemaat Tekkesi 
yazılı olduğu belirtilmiştir.15   
 

Yine aynı kaynakda Bolu Şer’iyye sicili ve temettüat defterine 
atfen (1093/1687) “Bolu kazası karyelerinden (köylerinden) 
Tekke nam karyede medfun Şeyh Kemal Ümmi Kaddese 

Sirruhü’l-aziz Hazretlerinin vakf karyelerinden” ifadesinin 
olduğu ve bu karyenin Şeyh Kemal Ümmi Tekkesi olarak da 

bilindiği belirtilmiştir.16 
 
Okuduğum belgeleri destekleyen diğer bir bilgi ise Bolu 

Livası Salnamesinde Ümmi Kemal’le ilgili verilen bilgide 
….Murad-ı sânînin Bolu’da ikâmetleri esnasında “Sazak” 

nahiyesinde “Bozarmud” nam mevkide inziva-nişin olan 
kibar-ı meşayih-i Halvetiyeden Ümmi Kemal Hazretlerinin 
ziyaretini arzu buyurmuş, veli müşarün-ileyhin ad’iye-i 

hayriyesini almış oldukları kuyud-ı resmiye ile sabittir.17 
Ümmi Kemal Hazretlerinin Bozarmud’u mekân bellediği ve 
okunan bir belgede orada medfun olduğu belirtildiğinden 

verilen bu bilgiyi önemsiyorum.  
 

Benim açımdan en önemlisi de 1.belge olarak çözümü verilen 
bir belgede Bolu sancağında Kapuca nam-ı diğer Küpliç 
(Küplüce-Gülüç) karyesinde kain Ümmi Kemal Kudduse 

Sirruhu Hazretlerinin dergahına mahsus……olarak belirtilen 
                                                           
15 ÇETİN, Recep, Orhan Gazi ve Bir Fetih, 2014, s.284-285 
16 ÇETİN, Recep, a.g.e. s.324 
17  ÇETİN, Recep, a.g.e. s.325 
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ifadedeki Küpliç’in (Kabuliç veya Kapuliç) diğer adının 

Kapuca olarak belirtilmiş olmasıdır.  
 

2.belgede Alaplı kazasında (Küpliç) Küplüce (Gülüç) nam 
karyesinde kain Ümmi Kemal Hazretleri dergahı şerifinde 
olarak farklı şekillerde yazılmıştır.18  

 
Belgelerin çözümleri verilirken Fon Kodu ve Dosya-Gömlek 

numaraları verilmediği için söz konusu belgeleri ayrıca 
inceleme imkânı bulamadım. Ancak Kabuliç veya Kapuliç 
karyesinin adının farklı şekillerde okunduğu görülmektedir. 

Diğer tarafdan mezar taşında Ebü’l-Kemal şeklinde bir 
okuma Kemal’in babası anlamına geldiğinden (Ebül Feth-
Fethin Babası gibi) yanlış okunması bu nedenle burasının 

Ümmi Kemal olması muhtemel olabilir. 
 

Bir diğer ayrıntı da belgelerde Alaplı’ya bağlı olduğu belirtilen 
Kabuliç (Gülüç) köyünün şimdi Ereğli’ye bağlı olduğudur. Bu 
da Alaplı’nın aradan geçen zaman içinde topraklarının bir 

kısmını kaybettiği ve arazi olarak küçüldüğü 
anlaşılmaktadır.    

 
Ümmi Kemal Hazretlerinin hayatıyla ilgili birçok menkıbe 
anlatılmaktadır. Bunlardan birinde, Ümmî Kemal 

Hazretlerinin şöhretini duyan II. Mehmet, şehzadeliği 
döneminde onu denemek istemiş ve canlı bir askeri tabuta 
koydurmuştur. Daha sonra da Ümmî Kemal Hazretlerine 

“Cenazemiz var, bunun namazını kıldırır mısın?” diye ricada 
bulunmuşlardır. Ümmî Kemal Hazretleri namaza 

başlayacağı zaman, “Sultanım cenazenin niyetini canlı diye 
mi, ölü niyetine mi yapayım?” der, “ölü niyetine” cevabını alır. 
Namazdan sonra tabut açıldığında askerin ölmüş olduğu 

görülmüştür.19 

                                                           
18 ÇETİN, Recep, a.g.e. s.344-345 
19 13.04.2009, www.dortdivan.net 

http://www.dortdivan.net/
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Bir başka anlatıya göre ise, vaktinde II. Murat, Ümmî Kemal’e 

misafir olmuştur. Vakit hayli ilerlemesine rağmen şeyhin bir 
hazırlık yapmadığını gören Murat Han şeyhten askerlerini 

doyurmasını istedi. Şeyh yanındakilerden bir tane kazan, bir 
saçayağı, bir de mum istedi. Eline kepçeyi alan şeyh, ne 
yemek istediklerini sordu. Kepçeyi kazana daldırarak, 

istenen yemekleri, kepçeler dolusu olarak eratın 
karavanalarına boşalttı. II. Murat ve beraberindeki zevat 

hayretler içerisinde kalarak Ümmî Kemal Hazretlerinin 
büyük bir veli olduğunu anlamışlardır.20  
 

Bir diğer menkıbesine göre, Ümmi Kemal Hazretleri, bir gün 
sevdiklerine şunu anlatmıştır: “İyi kalpli” bir vezir, yoksul ve 
muhtaçlara devlet hazinesinden borç para verip, 

 
- Ne zaman ödeyeceğim? diye sorduklarında, 

- Padişahımız ölünce, diye cevap veriyordu. 
 “Kötü kalpli” biri bunu öğrenip koştu hemen padişaha. 
- Hükümdarım! Sizin veziriniz devlet hazinesinden halka 

borç para dağıtıyor. Vadesini de sizin ölümünüze bağlıyor. 
- Neden böyle yapıyor acaba? 

- Demek ki niyeti kötü sultanım. Sizin bir an önce ölmenizi 
istiyor. Siz ölünce de paraları zimmetine geçirecek herhâlde. 
Padişah ister istemez endişelendi ve çağırıp sordu o vezire: 

- Sen böyle böyle yapıyormuşsun, doğru mu? 
- Evet padişahım, doğrudur. 
- Peki maksadın ne? 

- Uzun ömürlü olup çok yaşamanızı istediğim için. 
- Anlamadım, nasıl yani? 

- Hünkarım, malumunuz her borçlu, borcunun vadesinin 
çabuk dolmasını istemez. Geç gelsin diye dua eder, öyle değil 
mi? 

- Evet, öyledir. 

                                                           
20 (13.04.2009, www.dortdivan.net). 
 

http://www.dortdivan.net/
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- İşte benim borç verdiğim kimseler de, borçlarının vadesi 

çabuk dolmasın diye size uzun ömür diliyor, ölmemeniz için 
gece gündüz dua ediyorlar. Bunun üzerine padişah, bu 

vezirini daha çok sevmiş, gammazcı adamı ise 
cezalandırmıştır.21 
 

Anlatılan bu menkıbeler değişik şekillerde Anadolu’nun 
başka yerlerinde bulunan muhterem efendiler için de 

anlatılmaktadır. Ayrıca adına birçok yerde kabir ve makamı 
bulunması onun çok hürmet gördüğüne delalet etmektedir.  

 

 
                                                           
21(18.04.2009, www.bilgipasaji.com) 
http://magfiyetocagi.blogspot.com.tr/2010/03/ummi-kemal-hz-nigde.html 

http://www.bilgipasaji.com/
http://magfiyetocagi.blogspot.com.tr/2010/03/ummi-kemal-hz-nigde.html
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Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 462, Gömlek No: 

23361, Tarihi: 14 (S) Safer 1210 (30 Ağustos 1795), 
Konusu: Bolu, Bozarmud karyesinde Şeyh Kemal 

Vakfı'ndan Fınducak ve Susuz yaylaklarındaki istifade 
haklarına civar karye ahalisi tarafından yapılan tecavüz 
ve müdahelelerin men‘i. 
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Sahh  

Derkenarı mucibince kanun üzere fi 17 Safer Sene (1)210 
(2 Eylül 1795) 

 
Devletlü, inayetlü, merhametlü sultanım hazretleri sağ 
olsun. 

 
Arz-ı hal-i kullarıdır ki Bolu sancağında ve nahiyesinde 

Bozarmud nam karyede vaki Şeyh Kemal vakfı toprağında 
karye-i Bozarmud derununda Fınducak ve Susuz 
yaylaklarını ziraat ve hiraset idüb öşür ve resmini taraf-ı 

vakfa eda ve merasında hayvanatımız ra’y (otlatma) otundan 
ve suyundan intifa’a odun ve sa’ir kerastesini taraf-ı vakf 
içün kat’ idüb aherden dahl olunmak (icab etmez) iken karye-

i mezbur ve yaylak-ı merkumların civarında vaki ba’zı kura 
ahalileri zuhur kendü karyeleri dahilinde olan yerlerine 

adem-i kana’at birle vakıf-ı mezbûrun yaylakların kirasından 
fuzuli müdâhale ve zabt ve gadr dâiyesinde olmalarıyla 
mercûdur ki defterhaneden vakıf-ı mezbûrun karyesinin 

yayrakları derkenar ve mugâyir-i defter-i hakani ve hilâf-ı 
kânun âharların müdâhalesi men’ ve taraf-ı vakıftan zabt 

etdirilmesiçün Bolu kadısına emr-i âli i’tâsı bâbında fermân 
devletlu sultanım hazretlerinindir.  
 

Bendegân-ı ahâli-i fukara karye-i Bozarmud 
 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 524, Gömlek No: 28, 

Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1228 (23 Aralık 1813), Konusu: 
Samako Alaplı köylerinden Kabuliç karyesinde Şeyh 

Ahmed tarafından yaptırılan mescidin camiye tahvili. 
a.g.y.tt 
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İzn-i hümâyûnum olmuştur 
Arz-ı bende-i bi-mikdarı oldur ki, Şevketlü, kerametlü, 
mehabetlü, kudretlü, veli-ni’metim efendim padişahım, 

Samako Alaplı karyelerinden Kabuliç karyesi sakinlerinden 
ve ashab-ı hayratdan Şeyh Ahmed’in karye-i merkûmede 
bina eylediği mescid-i şerifin kurb ve civarında eda-yı salâten 
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Cuma ve i’deyn olunur cami-i şerif olmayub ahalisi eyyam-ı 

şitada (kış günlerinde) usret (sıkıntı) çekmeleriyle mescid-i 
mezburun (bahsedilen mescidin) cami olmağa selahiyeti 

olduğundan müceddeden minber vaz’ ve ikamet-i salâten 
Cuma ve i’deyne izn-i hümâyûnları erzanı ve hitabeti dahi 
erbab-ı istihkakdan Seyyid İbrahim Halife’ye sadaka 

buyrulmak ricasına Samako Alaplı naibi arz etmekle balâsı 
izn-i hümâyunum olmuşdur deyû hatt-ı hümâyun şevket 

makrunlarıyla tezyin buyrulmak babında emr ü ferman. 
  
Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 394,  Gömlek No: 

19987, Tarihi: 29 (M) Muharrem 1230 (11 Ocak 1815), 
Konusu: Bolu'ya tabi Bozarmud karyesinde Ümmi Kemal 
Zaviyesi mutasarrıfları olup ellerinde muafiyet fermanı 

olduğundan bahisle avarız-ı divaniye ve örfiye 
mutalebesiyle rencide edilmemeleri. g.tt 
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Sahh 
Muktezası derkenarı mucebince tekidi havi 
mutasarrıfına emri tahrir olunmak buyuruldu.  

Fi 27 Muharrem (1)230 (9 Ocak 1815) Emr dade  
Devletlü, inayetlü, merhametlü efendim sultanım 

hazretleri sağ olsun. 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

48 
 

Arz-ı hal-i kullarıdır ki; Bu fukara kulları Bolu sancağında 

Bolu kazasına tabi boz ve hali ve harab olan mahalde 
Bozarmud nam karyede vaki ve medfun ehlullah-ı i’zamdan 

Kâtib kutbu’l-arifin Es-Şeyh Ümmi Kemal Kuddise Sırruhu’l 
müteal evladlarından ve türbe ve zaviyesinde hidmet eden 
dervişan ve fukaraları olub merhumun ve mağfurun-lehüm 

Sultan Murad Han ve Sultan Süleyman Han ve Sultan Selim 
Han Tabe Serahüm Hazretlerinin hangâm-ı saltanat-ı 

hümâyunlarından beri yedimizde müteaddid mu’af-name-i 
hümâyunlarımız mevcud olub kaza-i mezbur ve karye-i 
mezburda bi’l-fiil zabt ve tasarruflarımızda haneye dahil ve 

tekâlif olunmak icab eder. Emlak ve arazilerimiz olmayub iva 
dahi divaniye ve örfiye (askeri ödeme) ve hazariye (tekkelerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için verilen erzak ve para yardımı) ve 

iştira (satın alma) ve cerahor (ordu hizmetinde kullanılan 
hıristiyanlar) ve sekban (yeniçeri sınıfı) akçesi ve hisar ta’miri 

ve resm-i ağnam (küçük baş hayvan vergisi) ve salyane (yılda 
bir kere alınan vergi) ve tekalif-i saire mutalebesiyle vechen 
mine’l-vucuh rencide ve ta’addi olunmamak üzere muaf ve 

müsellem ve muhafaza olduklarımız şükranesiyle duaya 
müdavim iken mugayir-i hareket olunmak iktiza etmez 

(gerekmez) iken mugayir-i hilaf-ı kanun ve münafi-i defter-i 
hâkâni, tekalif-i mezkûre mutalebesiyle ahali tarafından 
rencide ve ta’addi olunduğundan halimiz diğer gun ve 

perişan ve merhamet-i aliyyeye şâyân olmağla merâhim-i 
aliyyelerinden mercûdur ki hilaf-ı mu’af-name-i hümâyun bu 
dervişân fukarasından kemâkân (eskiden olduğu gibi) 

tekâlifat-ı mezkûrede (vergi yükümlülüğünde) ve resm-i 
ağnam mutalebesi (koyun keçi vergisi)  bahane-i saire (sair 

beyan edilenler) ile rencide ve ta’addi olunmamak üzere 
valisine ve kadısınahitaben müekked bir kıt’a ferman-ı âlişân 
ısdar ve ihsan ve mesrur ve handan buyurulur ise emr ü 

ferman devletlü, inayetlü, merhametlü, efendim sultanım 
hazretlerinindir.  

Bende-gân-ı evlad-ı aziz müşarün-ilehy hademe-i zaviye-i 
merkûme fukaraları   
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Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1588, Gömlek No: 20, 

Tarihi: 03 (B) Receb 1249 (16 Kasım 1833), Konusu: 
Ümmül Kemal neslinden Şeyh Ahmed Nureddin 

Efendi'nin Bahr-i Siyah sahilindeki Samakov nam-ı diğer 
Alaplı, kazasına bağlı Kabuliç karyesinde yaptırdığı 
Nakşibendi tekkesine daha önce fukaraların maişeti için 

Ereğli gümrüğünden verilen tahsisatın arttırılması. 

 
İzzetlü defterdar efendi, 
Sahib-i arzuhal-i muma-ileyh erbab-ı halden ve taraf-ı eşref-
i hazret-i zıllullahiye duası alınacak zevatdan olmağla istid’a 
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eylediği hususun suret-i tanzimni ifadeye himmet eyleyesin 

deyu buyruldu.  
 

Fi 13 (M) Muharrem Sene (12)49 (2 Haziran 1833) 
Devletlü, inayetlü, ubbehetlü, merhametlü, veli-nimet bi-
minnetim efendim sultanım hazretleri devlet ü ikbal-i 

ebedi ile sağ olsun. 
 

Arz-ı hal-i ubeydaneleridir ki sevahil-i bahr-i siyahda kain 
Samako nam-ı diğer Alaplı kazasına tabi Kabuliç nam 
karyede mukaddema teberrüken (bereket arzu ederek) 

inşasına muvaffak olduğum Nakşibendiye tekyesinin 
fukarasına taamiye olarak bir mahalden bir akçe tayin 
edemediğine binaen bi’l-istirham Ereğli gümrüğü mukata’ası 

malından tekye-i mezbura yevmi yevmi kırk akçe vazife tayin 
buyurularak yed-i acizaneme bir kıt’a berât-ı alişân ihsan 

buyrulmuş ise de tekye-i mezburenin vazife-i mezkûreden 
maada bir mahalden bir akçe ve bir habbe iradı (geliri) 
olmayub ber-mukteza-yı vakt u hal vazife-i mezkûrenin dahi 

itam-ı taam-ı fukaraya vefa edemediğine binaen lütfen ve 
ihsanen yine gümrük-i mezbur malından mikdar-ı kifaye 

vazife-i mezbureye zamm ve ilave ile isticlab-ı da’avât-ı 
hayriye-i acizanemize rağbet ve müsaade-i âliyyeleri bi-diriğ 
ve erzan buyurulmak babında emr ü ferman devletlü, 

inayetlü, ubbehetlü, merhametlü, veli-nimet bi-minnetim 
efendim sultanım hazretlerinindir. 
Bende Şeyh Ahmed Nureddin    

 
Belge üzerinde üç farklı yazı karakteri bulunmaktadır. 

Belgenin meramı anlaşıldığından belgedeki bazı divani ve 
siyakat hatlar okunmamıştır. 
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Defterdar efendi kullarının takriridir. Mealinden 

müstefad olduğu üzere vakıa muma-ileyh Şeyh Ahmed 
Nuretddin Efendi daileri erbab-ı halden olarak merhamet 

ve atıfet-ı seniyyelerine şayeste ve şâyân olmağla 
mücerred taraf-ı eşref-i şehinşahilerine isticlab-ı da’vat-ı 
hayriyesi zımnında tekye-i mezbureye ta’yin buyrulmuş 

olan yevmi kırk akçe vazifenin üzerine irade-i ihsan ade-
i şâhâneleri buyurulduğu ve mikdar-ı zamm hususunda 

ne vechile emr u irade-i seniyye-i mülükâneleri şeref-
sünuh ve sudur buyrulur ise emr ü ferman hazret-i 
veliyyü’l-emr efendimizindir.    

 
Ümmül-Kemal neslinden Şeyh Ahmed Nureddin Efendi 
dailerinin bâb-ı âlilerine takdim eylediği bir kıt’a arz-ı hal 

mealinde sevahil-i Bahr-i Siyah’da kain Samako nam-ı diğer 
Alaplı kazasına tabi Kabuliç nam karyede müceddeden 

inşasına muvaffak olduğu nakşibendiye tekyesinin fukara-yı 
dervişanının taamiyeleriçün mukaddema bi’l-istirham Ereğli 
gümrüğü mukata’ası malından almak üzere yevmi kırk akçe 

vazife tayin buyurulmuş ise de ber-mukteza-yı vakt ü hal 
vazife-i mezkûre vefa etmediğinden bahisle gümrük-i mezbur 

malından almak üzere vazife-i mezkûreye mikdar-ı kifaye 
zamm ve ilavesi hususunu istid’a etmekden naşi sahib-i arz 
muma-ileyh erbab-ı halden ve taraf-ı eşref-i hazret-i 

zıllullahiye duası alınacak zevatdan olmağla istid’a eylediği 
hususun suret-i tanzimi ifadeye mübaderet olunmak 
babında sudur olan ferman-ı âlileri mucebince kuyuda 

müracaat olundukda tekye-i mezkûre fukara-yı dervişanı 
taamiyeleri içün gümrük-i mezbur malından yevmi kırk akçe 

vazife tayin ve şeyh-i muma-ileyhin uhdesine kayd ile 
yirmisekiz tarihinde ba-ruus’-ı hümâyûn berâtı verilmiş 
olduğu ve bu makule müceddeden vazife tevcihi hatt-ı 

hümâyûn-ı inâyet-makrun-ı şâhâne suduruna mütevakkıf 
mevaddan (uygun hususlardan) idiğü derkenardan 

müsteban olmağla (anlaşılmakla) bu suretde ber-mantuk 
istid’a taamiye-i mezkûreye mikdar-ı kifaye vazife zamm ve 
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ilavesi hususu hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrun-ı şâhâne 

suduruna mütevakkıf mevaddan idiğü Anadolu 
muhasebesinden der-kenar olunmuştur. Manzur-ı malum-ı 

devletleri buyuruldukda emr ü ferman devletlü, saadetlü 
sultanım hazretlerinindir. 
 

Sahh 
İzzetlü defterdar efendi 

İşbu takririniz atabe-i ulya-yı hazret-i padişâhiye lede’l arz 
inha ve sürhde beyan buyurulduğu üzere tekye-i mezbureye 
mukaddema tayin olunmuş olan yevmi kırk akçenin üzerine 

merhameten kırk akçe zamm ve ilavesiyle seksen akçeye 
iblağıyla tanzim ve icrasına ibtidar olunması babında hatt-ı 
hümâyûn-ı kerâmet-merhun-ı mülükâne sahife ara-yı sudur 

buyurulmağla iktiza-yı münifinin icrasına himmet eyleyesiz 
deyu buyuruldu.  

Fi Selh-i Muharrem Sene (12)49 (19 Haziran 1833) 

 
Mucebince tevcih ve beratı ita olunmak buyruldu. 03 
Receb Sene (12)49  
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Arz-ı bendeleridir ki 

Bâlâ-yı takrir-i çakeriye şeref-yafta-i sudur buyurulan hatt-ı 
hümâyûn-ı şevket-makrun-ı mülükâne mantuk-ı münifi ve 

sadır olan ferman-ı alileri mucebince tekye-i merkûme 
dervişan ve fukarası taamiyeleriçün gümrük-i mezbur 
malından mukaddema ta’yin olunmuş olan yevmi kırk 

akçenin üzerine yine gümrük-i mezbur malından kırk akçe 
dahi zamm ve ilave birle seksen akçeye iblağ olunarak ba 

ruus’-ı hümâyûn Anadolu muhasebesinden berâtı ita 
olunmak babında emr ü ferman devletlü, saadetlü sultanım 
hazretlerinindir. Sahh  

 
Arşiv Fon Kodu: C.EV. Dosya No: 423, Gömlek No: 21438, 
Tarihi: 28 (R) Rebiü’l-ahir 1250 (3 Eylül 1834), Konusu: 

Bolu, Alaplı kazasında medfun Kemal Ümmi 
Hazretleri'nin Türbe ve Hücresi'nin tamir ve kandil için 

zeytin yağının verilmesi. 
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Fi 28 (R) Rebiü’l-ahir Sene (1)250 (3 Eylül 1834) 

Bolu sancağında vaki Samako nam-ı diğer Alaplı kazasında 
medfun Kemal Ümmi kuddise sırruhul-celi Hazretleri'nin 

türbesiyle on iki aded hücresinde ikad olunan kanadil 
(yakılan kandillerin) için revgan-ı zeytin (zeytin yağının) 
adem-i vücudu hasebiyle sadaka-i ser-şevket-efser-i şâhâne 

olarak senevi yüz vukiyye revgan-ı zeyt (zeytinyağı) inayet ve 
ihsan buyrulmasını aziz-i müşarün-ileyhin sülalesinden 

Şeyh Ahmed Nureddin Efendi daileri bâb-ı âlilerine arz-ı hal 
takdimiyle niyaz ve istid’a etmiş ve iktizasını ifadeye 
mübaderet olunmak babında ferman-ı alileri sudur 

buyrulmuş olduğuna binaen kayd oluna lede’t-tetebbu’ bu 
makule tekke ve türbe ve hücarata aynen revgan-ı zeyt 
itasına dair bir gûna kayd bulunmayub ancak Gelibolu’da 

medfun Yazıcızâde Mehmed Efendi Hazretlerinin birader-i 
kerâmet eserleri Ahmed Bican kuddise sırruhu’l-mennan 

hazretlerinin türbe-i dahiliyesinin Gelibolu gümrüğünden 
mahiye muayyen olan on kuruş revgan-ı zeyt bahası kadri 
kifayeden dûn olduğuna mebni şeref-sunuh buyrulanirade-i 

seniye-i şâhâne mucebince mahiye-i mezkurenin üzerine 
gümrük-i mezburun fazla-i hasılatından şehriye kırk kuruş 

zam olunarak işbu sene-i mübareke evaili Rebiü’l-evvelinde 
ba-ruus’-ı hümâyûn beratı ve emri ve ilmühaberleri  verilmiş 
idüği emsal olunarak Anadolu muhasebesinden derkenar 

olunmuş olmakla bu surette Şeyh muma ileyhin istid’asına 
ve misli bulunmadığına nazaran ne-vechile emr ve irade-i 
seniyye taalluk buyurulur ise ol babda emr ü ferman hazret-

i men lehül emrin idüği.   
 

Aziz müşarün-ileyh hazretlerinin zikr olunan türbe-i 
şerifesiyle on iki aded hücrelerinin tamirleri hususunu 
muma-ileyh Şeyh Ahmed Nureddin Efendi daileri mezkûr 

arzuhalinde niyaz etmiş olduğuna mebni iktizası müdiri 
ebniye-i hassa efendi bendelerinden ledel- istilam tekye-i 

mezburun ta’mirine dair bir gûna kayd bulunmadığı 
derkenardan nihayet görülmüş ve bu makule tekye ve camii 
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şeriflerin tamiri mücerret inayet ve ihsanı şâhâneye menut 

mevaddan bulunmuş olmağla ber-muceb-i istida tekye-i 
mezburun tamirine irade-i ihsan ade-i seniyye taalluk 

buyurulur ise liva-i mezbur mütesellimi marifetiyle tamir 
olunup hitamında defteri sıhhat eserinin takdimi iktiza 
itmeğin ilam eder anı ilam olunduğu üzre tanzimi irade 

buyrulduğu halde şeyh muma ileyhe hitaben emirname-i 
sami tastiri veyahut emri şerif ısdarı hususlarına ikdam 

(oluna). 
 
Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 540, Gömlek No: 

27254, Tarihi: 29 (C) Cemaziye’l-ahir 1261 (5 Temmuz 
1845), Konusu: Karadeniz sahilinde Alaplı kazasında 
Ahmed Nureddin Tekkesi evkafı tevliyetinin tevcihi. g.tt 
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Evkaf-ı hümâyûn nâzırı müşir-i mükerrem saadetlü, 

atıfetlü, paşa hazretleri iktizasına himmet buyura deyu 
buyuruldu. Fi 23 Muharrem Sene (12)61 (1 Şubat 1845) 

Sahh Berat kaydı evkaf muhasebesinden 
 
Evkaf-ı hümâyûn-ı mülükâneye mülhak olunduğundan 

bahr-i siyahda kain Samako nam-ı diğer Alaplı kazasına 
muzafe (bağlı) Kabuliç nam karyede sakin Eş-Şeyh Ahmed 

Nureddin min beni Ümmü’l-Kemal Kuddise Sirruhu’l-aziz 
müceddeden (yeniden) bina eylediği tekyesi efkafının tevliyeti 
vakıf-ı muma-ileyhin vakfiye-i ma’mulün bahâsında 

hayrunda oldukça süknâ (hukuki tasarruf hakkı) ve 
tasarrufu yedinde ola ve ba’de’l-vefat (vefatında) derununda 
(içinde) sakin ve sakine olmak üzere bu evlad-ı evladı batnen 

ba’de batnin ve karnen ba’de karnin sakin ve mutasarrıfa 
odalar deyu şart ve tayin edildiği mukayyed (kayıtlı) olub 

vakfiyyenin bir mahalde kaydı ve yedinde beratı olmamağla 
harameyn-i şerifeyn muhasebesine kayd ve yedinde ibka 
(bırakılması) ve tevliyetiyçün (mütevelliliği için) vakfı 

mezburun yedine berat-ı alişan tevcih buyurulmak ricasına 
Bolu sancağı mutasarrıfı vezir-i mükerrem saadetlü Abbas 

Paşa Hazretleri ve Samako nam-ı diğer Alaplı kazası naibi El-
Hac Feyzi-zâde Halil Efendi arz etmeleriyle kasaba-i 
mezburenin zımnında şer’i şerife muvafık olub  ol-vechile 

ihtiyaca salih ve kayda layık olmağla bi-ibaretiha muhasebe-
i mezbureye kaydıyla ve yerinde ibka (yerinde bırakılması) ve 
tevliyetiçün beratı ita buyrulması babında vakfı mezburun 

istid’a-yı inayet eylediğin Mehmed Paşa naibi Mehmed Seyyid 
Efendi’yi idam etmekle idamı mucebince vakf-ı mezburun 

Harameyn-i Şerifenin muhasebesine kayd ve yerinde ibka ve 
tevliyetiçün beratı ita olunması babında fi 19 Safer (1)228 (21 
Şubat 1813) tarihinde ru’us-ı hümâyûn sadır olunmayla 

vech-i meşruh (açıklandığı) üzere berat-ı şerif-i alişân 
verildiği ve ba’dehu bin iki yüz kırk beş senesi Rebiü’l-

ahirinin ondokuzuncu günü vaki olan cülus-ı hümâyûn-ı 
meymenet makrun içün tecdiden  (yeniden) berat-ı şerif-i 
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alişan verildiği dahi keyfiyet emr ü merman devletlü, inayetlü 

merhametli efendim sultanım hazretlerinindir. 
Fi 18 C Sene 1261 (24 Haziran 1841) 

 
Tevliyet-i mezkûre mahlulünden karındaşı dârende-i arza 
tevcihi hususu evkaf-ı hümayun nazırı müşir-i mükerrem 

saadetlü, atıfetlü, paşa hazretlerinin telhisine (özet 
anlatımına) mütevakkıf mevaddan (bağlı hususlardan) 

olduğuna mebni (dolayı) müşir-i müşarün-ileyh hazretlerine 
havale buyurulmak babında emr ü ferman devletlü sultanım 
hazretlerinin. 

 
İktizası kaleminden 
Sahh  

Der-i devlet mekine arz-ı dai-i kemineleridir ki; Sevahil-i 
Bahr-i Siyah’da vaki Samako nam-ı diğer Alaplı kazasına 

muzafe Kabuliç nam karyede vaki Ahmed Nureddin min beni 
Ümmü’l-Kemal kuddise sirruhu azizin müceddeden bina 
eylediği tekyesi evkafının mütevellisi vakıf-ı muma-ileyhin 

vakfiye-i ma’mulün-bihasında hayatta oldukça sakin ve 
tasarrufu yedinde ola ve ba’de’l-vefat derununda sakin ve 

sakine (içinde oturanlar) olmak üzere evlad-ı evladı batnen 
ba’de batnin ve kamen ba’de karnin sakin ve mutasarrıf ola 
deyu şart ve ta’yin ile ba-berat-ı şerif-i alişan tevliyet-i 

mezkûre (mütevellilik) ile tekye-i şerif-i mezkûrede post-nişin 
olan muma-ileyh Ahmed Nureddin Efendi ibn Halil Aladdin 
fevt olub yeri hali ve hizmet-i lazımesi muattal (boş) ve 

tevliyet-i mezkûreteyn (mütevellilikler) mahlul olmağla ber-
muceb-i şart vakıf yerine erbab-ı istihkakdan tekye-i 

mezkûrda sakin ve sakinelerinden işbu baisu’l ubudiyet 
vakıf-ı muma-ileyhin li-ebeveyn er (aynı ana babadan) 
karındaşı Es-Seyyid Ali Efendi kulların ile sulbi kebir büyük 

oğlu Es-Seyyid Mehmed bin Ahmed kulları her vechile 
şayeste-i merhamet-i tacdari olmağla müteveffa-yı muma-

ileyhin yedine karındaşı mezbur Ali Efendi kullarını 
postnişin ve tevliyet-i mezkûr dahi kızının oğlu oğlu Es-
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Seyyid Mehmed ile ber-vech-i müşterek bi’t-tevcih sadaka ve 

ihsan buyurularak yedlerine müceddeden (kendilerine 
yeniden) bir kıt’a berat-ı şerif-i âlişan inayet buyurulması 

ricasına evvelki vaki-ül haldir. Bi’l-iltimas paye-i serir 
saltanat âlâya arz ve ilam olundu. Baki emr ü ferman hazret-
i men lehül emrindir. Tahriren fi’l-yevmi’l-hamis min şehr-i 

Cemaziye’l-ahiri li-sene ihda ve sittin ve mieteyn ve elf.  
5 (C) Cemaziye’l-ahir 1261-12 Mayıs 1845 

El-Abdü’d-dai li’d-devleti(l)-aliyyeti’l-Osmaniyye… 
Sadık Efendizade Hasan Rıza el-müvella-hilafe be-kaza-i 
Samako       

 
Arşiv Fon Kodu: İ..MVL. Dosya No: 84, Gömlek No: 1693, 
Tarihi:  13 (Za) 1262 (2 Kasım 1846), Konusu: Niğde'de 

medfun Kemal Ümmi zaviyesinin tamiri. 
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Maliye nâzırı devletlü paşa hazretlerinin bi’t-takdim Meclis-i 

Vâlâ’ya ita buyurulan bir kıt’a takrirleri mealinde medine-i 
Niğde’de defin-i hak-ı ıtırnak olan hazret-i Kemal Ümmi 

Kuddise Sırrahu’s-sami Zaviyesinin ta’miriyle masarif-i 
vakı’ası olan sekiz bin kuruşun mahallinde kain evkaf-ı şerife 
hasılatından tesviyesi hususuna mukaddemce irade-i âliyye 

müteallik buyurularak ol-babda iktiza edenlere hitaben emr-
i şerif ısdar ve tesyar olunmuş ve ber-mantuk-ı emr-i şerif 

ta’mirine dair ve mübaşeret kılınmış ise de mahallince ehl ü 
erbabının adem-i vücudundan naşi mukaddema layıkıyla 
keşf olunduğundan zikr olunan sekiz bin kuruşla vücuda 

gelemeyüb bundan böyle dahi hüsn-i hitamı dokuz bin 
beşyüz kuruşa muhtaç olduğuna ve bu hal ile terakki-i 
hanegâh-ı mezburun külliyen harabeti müstelzim olacağına 

binaen binaen meblağ-ı mezburun dahi ya mahal 
sandığından veyahud Konya ahalisine tahsis olunmuş olan 

sermaye akçesinden bi’l-ifraz itası veya vech-i ahirle tesviyesi 
hususu mahallinden inha ve iş’ar kılınmış olduğundan 
bahisle meblağ-ı mezbur dokuzbin beşyüz kuruşun inha 

olunduğu üzere Konya sandığında mevkûf olunmuş bin 
kuruşdan bi’l-ifraz itası veyahud suret-i aharla tesviyesi 

hususunda istizan-ı irade-i aliyye olunmuş olub meal-i 
inhaya nazaran zikr olunan sermaye akçesi memleket akçesi 
olarak müslim ve reaya teba’-i mevcudenin hissesi olmasına 

nazaran meblağ-ı mezburdan yapılacak hayrat umum 
sekene hakkında menafi-i amm ve şamil olacak suretde yol 
ve kaldırım ve çeşme misillü şeyler olmak lazım gelüb hangâh 

ise umur-ı hayriye-i hususiyeden bulunmasına göre 
memleket akçesinden sarfı münasib olamayacağından ve 

meblağ-ı mezbur ise cüziyyat kabilinden olduğundan saye-i 
ihsan-vaye-i hazret-i şehin-şâhide zaviye-i mezkûrenin 
kusuru dahi ikmal olunmak üzere evkaf-ı hümâyun 

hazinesinden icra-yı ta’miri hususu bi’l-münasebe evkaf-ı 
hümâyun nâzırı devletlü paşa hazretleri dahi Meclis-i Vâlâ’da 

bulundukları halde müzakere kılınmış olmağla ol-vechile 
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icra-yı iktizası muvafık-ı irade-i hayriyet-ade-i seniyye 

buyurulur ise emr ü ferman hazret-i men-lehül-emrindir.  
Fi 8 (Za) Zilkade Sene (12)62 (28 Ekim 1842) 

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye 

 
Seniyyü’l-himema devletlü, inayetlü, atufetlü efendim 
hazretleri, 
Medine-i Niğde’de medfun hazret-i Kemal Ümmi Kuddise 

Sirruhu’s-sami Zaviyesinin ta’miriyle masarıf-ı vakı’ası olan 
sekizbin kuruşun mahallinde kain evkaf-ı şerife hasılatından 

tesviyesi babında mukaddema ısdar ve tesyar olunan emr ü 
şerife mucebince ta’mirine bi’l-mübaşere zaviye-i 
mezkûrenin mukaddemki keşfi layıkıyla icra 

olunamamasından naşi hüsn-i hitamı dokuz bin beşyüz 
kuruş masarıfa muhtaç olduğuna ve bu mal ile terki külliyen 
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tahribi müstelzim olacağına mebni meblağ-ı mezburun ya 

mahalli sandığından veyahud Konya ahalisine tahsis 
olunmuş olan sermaye akçesinden bi’l-ifraz itası veya suret-

i aharla tesviyesi mahallinden inha ve mezbur dokuz bin beş 
yüz kuruşun Konya sandığında mevkuf altmış bin kuruşdan 
bi’l-ifraz ita veya vech-i aharla icabının icrası maliye nâzırı 

devltelü paşa hazretleri tarafından ba-takrir istizan ve inba 
kılınmış ve takrir-i mezkûr Meclis-i Vâlâ’ya verilmiş 

olmasıyla anın üzerine kaleme alınan bir kıt’a mazbatada 
zikr olunan sermaye akçesi menafi-i amm ve şamil olacak 
suretde yol ve kaldırım ve çeşme misillü şeylere mahsus olub 

hangâh ise hasenat-ı hususiyeden olduğuan göre bunun 
memleket akçesinden sarfı münasib olmayacağından ve 
meblağ-ı mezbur cüziyyat kabilinden bulunduğundan saye-i 

ihsan-vaye-i hazret-i mülükânde zaviye-i mezkûrenin 
kusuru dahi ikmal olunmak üzere evkaf-ı hümâyun 

hazinesinden icra-yı ta’miri evkaf-ı hümâyun nâzırı atufetlü 
paşa hazretleriyle birlikde tezekkür olunduğu ifade  ve iş’ar 
ve manzur-ı âli buyurulmak içün mazbata-i merkûme 

mazkûr takrir ile maan savb-ı valalarına bas ve tesyar 
kılınmağla muvafık-ı irade-i seniyye-i cenâb-ı cihân-bâni 

buyrulur ise ol-vechile tesviye-i muktezasına mübaderet 
olunacağı beyanıyla tezkire-i senâveri terkim kılındı efendim.   
Fi 13 (Za) Zilkade Sene (12)62 (2 Kasım 1846) 

 
Ma’ruz-i çaker-i musadakat-setrleridir ki; 
Enmele zib-i ibcal olan işbu tezkire-i samiye-i vekâlet-

penâhileriyle mazbata-i merkûme ve mezkûr takrir manzur-
ı âli-i hazret-i tacdari buyurulmuş ve zaviye-i mezkûrenin 

kusuru dahi ikmal olunmak üzere evkaf-ı hümâyun 
hazinesinden icra-yı ta’miri münasib görünmüş olmağla 
meclisce tezekkür ve istizan buyurulduğu vechile tesviye-i 

mutezasına ibtidar olunması müteallik ve şeref-sudur 
buyurulan irade-i seniyye-i cenâb-ı cihân-bâni iktiza-yı 

meal-i ihtivasından bulunmuş ve salifü’l-beyan mazbata ve 
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takrir yien taraf-ı âli-i asâfânelerine iade ve ibsal kılınmış 

olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
Fi 17 (Za) Zilkade Sene (12)62 (6 Kasım 1846) 

 
Arşiv Fon Kodu: MAD.d.. Defter No: 8546, Tarihi: 20 (R) 
Rebiü’l-ahir 1236 (25 Ocak 1821), Konusu: Mevkufat 

umur ve muamelatıyla ilgili olarak muhtelif nahiye ve 
karyeler ahalisine tevzi olunan tekalifin tediyesinde 

görülmeyen kusurlara rağmen maruz kalınılan fazla 
taleblere; Bolu'da Bozarmud köyünde medfun Ümmi 
Kemal'in evladlarına tekâlif-i şakka hususunda yapılan 

muamelelere; imamet, hitabet, kale muhafızlığı, 
derbendcilik, köprücülük, madencilik, yolculuk gibi 
çeşidli hizmetler mukabili tekalifden muafiyetlere; istila, 

nakil, iskan gibi muhtelif sebeb ve amillertesiriyle tahavvüle 
uğrayan kasaba ve köylerde salyane, avarız, bedel-i nüzul ve 

saire bakımından görülen tebeddüllere; Istabl-ı âmire-i evvel 
ve sani haceganından Nazif Efendi ile diğer şahıslar 
zamanında yapılan masarıf-ı müteaddide hususundaki 

muamelelere; hilaf-ı şer'-i şerif ve mugayir-i emr-i ali alınan 
kudumiyye, teftişiyye, teşrifiye gibi müteaddid taleblerin 

ibtaline; asakir tayinatı maksadıyla bir takım mahallerden 
getirilenzahire ve hayvanlara; öteden beri kilise ve 
manastırlardan tekalif akçesi istenmediği halde uğranılan 

eziyetlere ve bazı esnaf hareket ve usullerine mütedair 
ahkamı ihtiva eden ahkam defteri. 
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Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 78, Gömlek No: 51, 

Tarihi: 18 (L) Şevval 1265 (6 Eylül 1849), Konusu: 
Niğde'de medfun Ümmi Kemal Hazretleri Dergahı'nın 

noksanlarının tamamlanıp taamiyesine zam yapılması 
isteği. (2. Adi) 

 
Hak Subhane ve Te’ala 

Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, atufetlü, veli-
nimet bi-minnetimiz veli-nimet-i âlemyân padişahımız 

efendimiz hazretlerinin mübarek vücudu behdud-ı (sağlıklı) 
âlem-sud-ı (cihan fayda) mülükânelerin ila kıyami’s-sa’a(t) 
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ziver-evreng-i şevket eyyam-ı ömür ve ikbal-i hümayunlarına 

bir kat ihsan buyursun amin, sümme amin. Arz-ı hal-i 
daiyeneleridir ki; Bu dai-i müsted’ileri medine-i Niğde’de 

medfun-ı can-ı ıtırnak olan Kemal Ümmi Kudduse 
Sırrahu es-sami hazretlerinin dergâh-ı şerifinde postnişin 
olub fi’l-asıl müşarün-ileyhin sülale-i tahirensinden (temiz 

sülalesinden) olduğumdan dergâh-ı mezkûrda icra-yı ayin-i 
Mevlevi ederek imrar-ı zaman amed-şod iden fukara ve 

dervişan ile da’avat-ı hayriye-i hazret-i padişâhânelerini ruz-
ban eyleyerek merasim-i ubudiyet ve duaguyda (dua 
etmekde) kusurumuz olmayub fakat mürur-ı zaman 

(ilerleyen zaman) ile tekye-i mezkûr harab olduğundan ve bu 
makule dergâhların saye-i mücedded vaye-i cenab-ı 
hüsrevânelerinde emr-i tamir ve inşalarıyla, amedgâna 

taamiye olmak üzere münasib mikdarı ma’aş ve tayin-i tahsis 
buyurulduğu misillü hem inşa ve tamir ve hem bir mikdar 

maaş ihsan buyurulmasıçün bundan çend mukaddem ba-
mazbata mahallince olan keşf defterini götürüb tekye-i 
mezkûrun inşa ve tamir olunması rice ve istirham ve mikdarı 

vafi maaş istid’a eylediğimden evkaf-ı hümâyûn 
hazinesinden onbir bin beşyüz kuruş ihsan buyurulmuş ve 

mahallinde emr-i inşa ve tamirine mübaşeret olunmuş ise de 
meblağ-ı mezkûr emr-i binaya kifayet etmeyerek dergâh-ı 
mezkûr yarım derecesinde kalmış ve taamiye olarak mah be 

mah yüzyirmibeş kuruş dahi inayet buyurulmuş 
olduğundan bu dahi hasbe’l-vakit idare etmeyüb fukara ve 
dervişan parekende ve perişan olduklarından naşi iki cihetle 

ifade ve istirham itmesiyle zam-ı ma’aş içün dahi başka bir 
kıt’a mazbata gönderüb Meclis-i Vâlâ’ya takdim ve niyaz 

etmiş ve geleli yirmibeş maha karib olmuş ise de elime bir 
kıt’a mektub-ı sami itasıyla mahallinde ashab-ı hayırdan 
olan kimesnelerden yüzer ve ellişer kuruş mutalebe ederek 

tekye-i mezkûrun na-tamam olan mahallerini ikmal etmek 
üzere iade-i fakiranemi irade buyurdular maaş maddesiçün 

dahi Beytü’l-mâl müdirine havale ile bir mahlul maaş 
vuku’unda ihtar itmesi tenbih birle def’-i hüsn ile da’i-i bi-
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keslerini intizarda bıraktılar keyfiyet bu merkezde duacıları 

han köşelerinde Der-saadet’de iki senedir sefil ve evlad-ı 
ıyalim memleketde perişan olub dergâh-ı Mevlevi na-tamam 

yüzü üstüne kalmış ve mahlul-ı ma’aş vuku’unda bu 
kullarına nevbet (nöbet) gelinceye kadar ömrüm ahir olacağı 
zahir bulunmuş olmakdan naşi her vechile mecbur kaldım. 

Aman padişahım zat-ı şevket-simat-ı şahanenin sayesinde 
bir dergâh-ı Mevlevi beynennas yarım kalmak ve bila taamiye 

ve fukarası müşkilat çekmek reva olmayub vili-nimetimiz 
padişahımızın bu kadar hayrat ve hasenatı var iken Kemal 
Ümmi Kaddese Sırrahu Hazretlerine hürmeten tekyemizi 

tekmil ve maaşlarımızı biraz daha zam ve ilavesini emr ü 
ferman-ı hümâyûn büyüdüb müslim ve reaya beninde 
(arasında) bu dailerini hicab ve sefaletten halas idecek 

muhafazat-ı hümâyûnları olduğundan kemal-i ihsan ve 
merhamet-i seniyyelerine iğtiraren (güvenerek) herçi-bâd-ı 

âbâd (ne olursa olsun) deyub bu defa dahi mübarek hâk-i 
pây-i şâhânelerine keyfiyeti ifade ve beyana mücaseret 
eyledim. Allah ve Resulullah aşkına olsun sadaka-i vücud-ı 

şâhâneleri olmak üzere şu yarım kalan dergâhın ikmaliyle bir 
mikdar maaşımıza zam ve ilave olunması hususlarını emr ü 

ferman buyurub yedimde olan mektub-ı samiyi ahali-i 
memlekete gösterüb emr-name-i sami-i sadâret-penâhi ile 
memleketim ahalisinden ellişer yüzer kuruş tedarik ile 

tekyemizin inşa ve tekmilini Hak’dan temenni eylemek şan 
ve şevketli devlet-i âliyeye şen virüb namus-ı saltanat-ı 
seniyyeye dokunur madde bulunduğundan bu fakir caiz 

görmediğimden ve böyle cem’ olarak ikmal-i tekyeye sarf 
olunacak akçe ind-i acizide sim makulesinden olduğundan 

ve tekye na-tamam kalmak dahi evla bulunduğundan 
mezkûr emir-nameyi samiyi alub gidemedim ve han 
köşesinde perişan kaldım. Bir kere de ber-minval-i muharrer 

ahvali ber tafsil ifade zımnında takdim-i arz-ı hal-i 
fakiraneme mübaderet eyledim. Her halde emr ü ferman 

mazhar lütf ve ihsan Zıl-Cenabı Rabb-i mennan kudretlü, 
kerametlü, veli-nimetim efendim padişahım hazretlerinindir. 
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Bende Eş-şeyh Ahmed Mevlevi Postnişin-i Dergâh-ı 

Kemal Ümmi der-Medine-i Niğde         
Fi 18 (L) Şevval Sene 1265 (6 Eylül 1849) 

 
Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 76, Gömlek No: 74, 
Tarihi: 4 (Ş) Şaban 1265 (26 Haziran 1849), Konusu: 

Niğde'de medfun Kemal Ümmi hazretleri sülalesinden 
Mevlevihane Şeyhi Ahmed Efendi'nin maaş istidası. (1. 

Adi)  

 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Kemal Ümmi Kudduse Sırrahu’s-sami Hazretlerinin medine-
i Niğde’de vaki dergâh-ı şerifinin şeyhi sülale-i müşarün-

ileyhden Ahmed Efendi’nin ferman-ı âlileri suduruyla savb-ı 
çakeriye havale buyurulmuş olan melfuf bir kıt’a arz-ı 
halinde dergâh-ı şerif-i mezkûrun ta’miri zımnında 

mukaddema ihsan buyurulan meblağ vefa etmeyerek nakıs 
kaldığından ve kendisinin dahi açıkdan beşbin sekizyüz 

kuruş deyni bulunub mahalli emval sandığından muayyen 
yüzyirmibeş kuruş maaşından maada bir tarafdan medar-ı 
maaşı olmadığından bu hususa dair medine-i mezkûre 

meclisinden verilen mazbatayı bi’l-istishab Der-saadet’e 
gelmiş ise de zikr olunan maaşının zammı mahlul-i vuku’una 
ta’lik kılınmış ve bunlar içün kendisi yirmi mahdan beri Der-
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aliye’de kalmak hasebiyle hali diğer gün ve dört bin bu kadar 

kuruş daha medyun olunmuş olduğu beyanıyla deyn-i 
vakıanın merhameten ihsanı hususu istid’a olunmuş ve arz-

ı hal-i mezkûr üzerine muhrec derkenar müfadına ve şeyh-i 
muma-ileyhin şifahen ifadesine nazaran dergâh-ı şerif-i 
mezkûrun ikmal-i noksanı masarıfatına dair mukaddema 

vaki olan istid’ası üzerine takdim kılınan takrir-i çakeri 
henüz vürud etmemiş ise de tesviye kabul etmeyeceğinden 

Bâb-ı Âlî’den cevab verilmiş olduğu anlaşılmış ve işbu 
istid’asının dahi is’af ve adem-i is’afı re’y ve irade-i hazret-i 
vekâlet-penâhilerine menut ve mütevakkıf mevaddan 

görünmüş idiğü muhat-ı ilm-i sami-i asâfâneleri 
buyuruldukda ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-
emrindir.  

Fi 15 (N) Ramazan Sene (12)65  (4 Ağustos 1849) 
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Hû 
Evkaf-ı Hümâyun Nazırı Atufetlü Bey Efendi Hazretleri 

iktizasına himmet eyleyeler deyu buyuruldu. Fi 16 (C) 
Cemaziye’l-ahir Sene (12)65 (9 Mayıs 1849) 
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Derdest defatir tebellüğ  ettirildikde derun-ı istid’ada 

muharrer dergâh-ı mezkûrun mukaddem ve muahher 
vuku’bulmuş ve ikmal-i noksan lüzum gösterilmiş olan 

ta’miri masarıfatına dair vaki olan istid’ası üzere cânib-i 
nezâret-penâhilerinden fi 11 Receb Sene (12)65 tarihinde 
takrir yazılmış ise de henüz iradesi zuhuruna dair bir gûna 

kayd görülememiştir. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-
lehü’l-emrindir.  

Fi 4 Receb Sene (12)65 (26 Mayıs 1849) 
 
Ma’ruz-içaker-i kemineleridir ki; 

Medine-i Niğde’de vaki Kemal Ümmi Kuddise Sirruhu’l-alâ 
dergâh-ı şerifinin postnişini olub dergâh-ı mezkur müşrif-i 
harab olduğundan ta’miri hakkında müsaade buyurularak 

ol-babda ihsan buyurulan mebaliğ adem-i vefâsından naşi 
dergâh-ı mezkur nakıs ve na-tamam ve beşbin sekizyüz 

kuruş dahi açık deyni olduğundan ve mah be mah mahalli 
emval sandığından yüzyirmibeş kuruş maaş ve 
mahiyesinden naşi maada bir tarafdan mevadd-ı maaş 

olmadığından Niğde meclisinden verilen mazbata mucebince 
abd-ı daileri bu tarafa gelüb maaş-ı mezkur mahlûl 

vukû’unda icra buyurulacağı karar verilmiş ise de yirmi 
mahdan beri muvaffak olamadığından ve bu tarafda han 
köşelerinde kalub dört bin bu kadar kuruş duyuna düçar ve 

giriftar olduğumdan şimdi vilayetim cânibine azimet olunsa 
beşbin bu kadar kuruş mahallinde ve dört bin bu kadar 
kuruş bu tarafça duyunum olub edasından aciz olduğumdan 

ve her halde şâyân ve şayeste-i inayet olduğumdan merahîm-
i âlilerinden mercûdur ki deyn-i vakı’anın merhameten 

ihsanıyla mahlûlun lütfen icrasıyla çakerilerini halas ve ve 
azad buyurulmak babında irade efendimindir. 
Bende Şeyh Ahmed Sülale-i Müşarün-ileyh Hâlâ      
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Ma’ruz-i dai-i dirineleridir ki, 
Medine-i Niğde’de medfun Kemal Ümmi Kudduse Sırrahu’l-

aziz efendimiz hazretlerinin sülale-i tahirelerinden ve 
postnişini bulunduğumuz beyanıyla ihsan-ı şâhânenin de 

envalinden yüz yirmi beş kuruş mahiye (aylık) maaş ta’dadım 
olub ve mahiye-i mezbur idare eylediğini mübeyyin Niğde 
meclisinden bir kıt’a mazbata ve maliye-i hazine-i celileden 

mukayyed bulunmuşdur ki maliye-i hazine-i celilesinden 
mahlul vuku’unda mahiyemiz fevkine zam olunması üzere 
defteri maliyeye kayd olunmuş ve çend defa arzuhal takdim 

eylemiş olduğumdan arz-ı hal-i fukaraneme  rahmen tezkire-
i vala-yı sudur buyurulmuş ise de icrası muvafık olmamış 

idiğünden merahim-i âlilerinden mercûdur ki bu defa 
vuku’bulan Üsküdar’da Kapuağaları mahallesinde mevt 
Sultan Ahmed mahallesinde Mehmed Nureddin bin Mustafa 

fevt olub maaş-ı muayenesi mahlul olmağla mahlul-ı 
mezburun bu kullarına tevcih ve maaşımın fevkine zam 

olunması niyazım babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-
emrindir.  
Bende Es-Seyyid Ahmed Mevlevihane Niğde Post-nişini 

Hâlâ   
Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 78, Gömlek No: 51, 
Tarihi: 18 (L) Şevval 1265 (6 Eylül 1849), Konusu: 

Niğde'de medfun Ümmi Kemal Hazretleri Dergahı'nın 
noksanlarının tamamlanıp taamiyesine zam yapılması 

isteği. (2. Adi) 
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Hak Subhane ve Te’ala 
Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, atufetlü, veli-

nimet bi-minnetimiz veli-nimet-i âlemyân padişahımız 
efendimiz hazretlerinin mübarek vücudu behdud-ı (sağlıklı) 
âlem-sud-ı (cihan fayda) mülükânelerin ila kıyami’s-sa’a(t) 

ziver-evreng-i şevket eyyam-ı ömür ve ikbal-i hümayunlarına 
bir kat ihsan buyursun amin, sümme amin. Arz-ı hal-i 

daiyeneleridir ki; Bu dai-i müsted’ileri medine-i Niğde’de 
medfun-ı can-ı ıtırnak olan Kemal Ümmi Kudduse 
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Sırrahu es-sami hazretlerinin dergâh-ı şerifinde postnişin 

olub fi’l-asıl müşarün-ileyhin sülale-i tahirensinden (temiz 
sülalesinden) olduğumdan dergâh-ı mezkûrda icra-yı ayin-i 

Mevlevi ederek imrar-ı zaman amed-şod iden fukara ve 
dervişan ile da’avat-ı hayriye-i hazret-i padişâhânelerini ruz-
ban eyleyerek merasim-i ubudiyet ve duaguyda (dua 

etmekde) kusurumuz olmayub fakat mürur-ı zaman 
(ilerleyen zaman) ile tekye-i mezkûr harab olduğundan ve bu 

makule dergâhların saye-i mücedded vaye-i cenab-ı 
hüsrevânelerinde emr-i tamir ve inşalarıyla, amedgâna 
taamiye olmak üzere münasib mikdarı ma’aş ve tayin-i tahsis 

buyurulduğu misillü hem inşa ve tamir ve hem bir mikdar 
maaş ihsan buyurulmasıçün bundan çend mukaddem ba-
mazbata mahallince olan keşf defterini götürüb tekye-i 

mezkûrun inşa ve tamir olunması rice ve istirham ve mikdarı 
vafi maaş istid’a eylediğimden evkaf-ı hümâyûn 

hazinesinden onbir bin beşyüz kuruş ihsan buyurulmuş ve 
mahallinde emr-i inşa ve tamirine mübaşeret olunmuş ise de 
meblağ-ı mezkûr emr-i binaya kifayet etmeyerek dergâh-ı 

mezkûr yarım derecesinde kalmış ve taamiye olarak mah be 
mah yüzyirmibeş kuruş dahi inayet buyurulmuş 

olduğundan bu dahi hasbe’l-vakit idare etmeyüb fukara ve 
dervişan parekende ve perişan olduklarından naşi iki cihetle 
ifade ve istirham itmesiyle zam-ı ma’aş içün dahi başka bir 

kıt’a mazbata gönderüb Meclis-i Vâlâ’ya takdim ve niyaz 
etmiş ve geleli yirmibeş maha karib olmuş ise de elime bir 
kıt’a mektub-ı sami itasıyla mahallinde ashab-ı hayırdan 

olan kimesnelerden yüzer ve ellişer kuruş mutalebe ederek 
tekye-i mezkûrun na-tamam olan mahallerini ikmal etmek 

üzere iade-i fakiranemi irade buyurdular maaş maddesiçün 
dahi Beytü’l-mâl müdirine havale ile bir mahlul maaş 
vuku’unda ihtar itmesi tenbih birle def’-i hüsn ile da’i-i bi-

keslerini intizarda bıraktılar keyfiyet bu merkezde duacıları 
han köşelerinde Der-saadet’de iki senedir sefil ve evlad-ı 

ıyalim memleketde perişan olub dergâh-ı Mevlevi na-tamam 
yüzü üstüne kalmış ve mahlul-ı ma’aş vuku’unda bu 
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kullarına nevbet (nöbet) gelinceye kadar ömrüm ahir olacağı 

zahir bulunmuş olmakdan naşi her vechile mecbur kaldım. 
Aman padişahım zat-ı şevket-simat-ı şahanenin sayesinde 

bir dergâh-ı Mevlevi beynennas yarım kalmak ve bila taamiye 
ve fukarası müşkilat çekmek reva olmayub vili-nimetimiz 
padişahımızın bu kadar hayrat ve hasenatı var iken Kemal 

Ümmi Kaddese Sırrahu Hazretlerine hürmeten tekyemizi 
tekmil ve maaşlarımızı biraz daha zam ve ilavesini emr ü 

ferman-ı hümâyûn büyüdüb müslim ve reaya beninde 
(arasında) bu dailerini hicab ve sefaletten halas idecek 
muhafazat-ı hümâyûnları olduğundan kemal-i ihsan ve 

merhamet-i seniyyelerine iğtiraren (güvenerek) herçi-bâd-ı 
âbâd (ne olursa olsun) deyub bu defa dahi mübarek hâk-i 
pây-i şâhânelerine keyfiyeti ifade ve beyana mücaseret 

eyledim. Allah ve Resulullah aşkına olsun sadaka-i vücud-ı 
şâhâneleri olmak üzere şu yarım kalan dergâhın ikmaliyle bir 

mikdar maaşımıza zam ve ilave olunması hususlarını emr ü 
ferman buyurub yedimde olan mektub-ı samiyi ahali-i 
memlekete gösterüb emr-name-i sami-i sadâret-penâhi ile 

memleketim ahalisinden ellişer yüzer kuruş tedarik ile 
tekyemizin inşa ve tekmilini Hak’dan temenni eylemek şan 

ve şevketli devlet-i âliyeye şen virüb namus-ı saltanat-ı 
seniyyeye dokunur madde bulunduğundan bu fakir caiz 
görmediğimden ve böyle cem’ olarak ikmal-i tekyeye sarf 

olunacak akçe ind-i acizide sim makulesinden olduğundan 
ve tekye na-tamam kalmak dahi evla bulunduğundan 
mezkûr emir-nameyi samiyi alub gidemedim ve han 

köşesinde perişan kaldım. Bir kere de ber-minval-i muharrer 
ahvali ber tafsil ifade zımnında takdim-i arz-ı hal-i 

fakiraneme mübaderet eyledim. Her halde emr ü ferman 
mazhar lütf ve ihsan Zıl-Cenabı Rabb-i mennan kudretlü, 
kerametlü, veli-nimetim efendim padişahım hazretlerinindir. 

Bende Eş-şeyh Ahmed Mevlevi Postnişin-i Dergâh-ı 
Kemal Ümmi der-Medine-i Niğde         

Fi 18 (L) Şevval Sene 1265 (6 Eylül 1849) 
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Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 313, Gömlek No: 26, 

Tarihi: 21 (S) Safer 1274 (11 Ekim 1857), Konusu: Kemal 
Ümmi Dergahı taamiyesine dair Niğde Meclisi mazbatası. 

(17. Mühimme) 
 

 
 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Medine-i Niğde’de defin-i hak-ı rahmet ve gunide-i lahd-i 
mağfiret olan Kemal Ümmi Kuddise Sırrahu’l-âli 
hazretlerinin dergâh-ı şerifinde postnişin bulunan zehadetlü 

Şeyh Ahmed Efendi  abd-ı dailerinin ba-berât-ı âli-i muhasas 
olan yüz yirmi beş kuruş maaşı kadr-i kifayeden dûn 

olduğundan Niğde sancağı evkaf müdürleri ma’rifetleriyle 
ru’yet olunan harç muhasebe ve saireden hasıl olub hazine-
i evkaf-ı hümâyuna irsal olunmakda olan aidatdan veyahud 

hazine-i celileden sadaka-i ser-mehasin-i efser-i cenâb-ı 
şâhâne olmak üzere maaş-ı haliyesi üzerine münasib mikdar 

mebaliğin zam ve ilavesi niyazında liva-i mezkûr meclisinden 
mazbata tanzim ve takdim kılınmış ve fi’l-hakika dergâh-ı 
müşarün-ileyhin emlak ve arazi ve saire misillü bir gûna 

varidatı (geliri) olmayub dergâh-ı müşarün-ileyhden maada 
medine-i merkûmede zaviye ve dergâh olmadığından mürur 
ve ubur eden misafirin gureba ve fukara ve dervişanın 

it’amlarından (yemeklerinden) dolayı düçar-ı müzayaka ve 
zaruret olmakda idiğü nümayan ve şeyh muma-ileyh ashab-

ı zühd ve takvadan olarak merhamet-i aliyye ve lütf ve inâyat-
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ı seniyyeye şâyân bulunmuş olmağın istid’a ve tenmiyat-ı 

vakı’aya müsaade-i aliyyenin ibzaliyle şeyh-i muma-ileyhin 
düçar olduğu pençe-i zağ-ı zaruret ve muzâyaka-i maişetden 

reha buyrulmak niyazı babında ve kaffe-i halde emr ü ferman 
hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 23 (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene (12)73 (19 Ocak 1857) 

Bende    
Mehmed Emin Müdir-i Evkaf der-liva-i Niğde ve Nevşehir 

 

 
 

Medine-i Niğde’de serdade-i balin-i rahmet ve gunûde-i lahd-
i mağfiret olan evliyaullahdan mağfiret olan evliyaullahdan 

Kemal Ümmi Kuddise Sırrahu’l-celi hazretlerinin dergâh-ı 
şerifinden başka zaviye ve dergâh olmadığından mürur ve 
ubur eden gureba ve fukara ve dervişan dergâh-ı müşarü’n-

ileyh kendilerini misafir vermekde ve sülale-i tahireden 
postnişini bulunan Zehadetlü Şeyh Ahmed Efendi daileri 
misafirin-i muma-ileyhin it’am-ı taamlarıyla (yemekleriyle) 

te’lif kalublarına riayet etmekde ise de şeyh-i muma-ileyh 
berât-ı âli-i şehriye tahsis buyurulan yüz yirmi beş kuruşdan 

maada dergâh-ı müşarün-ileyhin emlak ve arazi ve sair gûna 
varidatı (geliri) olmayub maaş-ı mezkûr dahi mertebe-i 
kifayeden dûn (az) olarak efendi-i muma-ileyh it’am-ı gureba 
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ve fukarada düçar-ı müzayaka ve zaruret olmakda idiğünden 

maaş-ı haliyesi üzerine münasib mikdar mebaliğin zam ve 
ilavesiyle dergâh-ı şerifin tevsi’-i daire-i taayyüşü hususunun 

istid’a olunması şeyh-i muma-ileyh tarafından niyaz 
olunmuş ve muma-ileyh daileri ashab-ı zühd ve takvadan 
olarak şayan-ı taltifat-ı meşayihden olduğu misillü dergâh-ı 

müşarün-ileyh mevcud ve ma’mur olarak derununda ayin-i 
tarikat-ı âliyye icra olunmakda ve fi’l-hakika şeyh-i muma-

ileyh mürur ve ubur iden gureba ve fukaranın it’am-ı 
taamlarına himmet etmekde ise de dergâh-ı müşarün-ileyhin 
adem u iradat ve kaziyyesi ve şeyh-i muma-ileyhin fakir hali 

cihetiyle idare-i taayyüşden düçar-ı müşkilat ve zaruret 
olmakda idiğünden Niğde sancağı evkaf müdirleri ma’rifetiyle 
ru’yet olunan harc-ı muhasebe ve saireden hasıl olub hazine-

i celile-i evkaf-ı hümâyuna irsal olunmakda olan aidatdan 
veyahud hazine-i mekârim–define-i cenâb-ı tacdâriden 

sadaka-i serimhâş-ı efser-i cenâb-ı şâhâne olmak üzere şeyh-
i muma-ileyhin maaş-ı haliyesi üzerine bir mikdar mebaliğin 
zam ve ilavesiyle cânib-i himâyun cenâb-ı pâdişâhiden 

tekrari-i isticlab-ı da’avat-ı hayriyyeye manzur ve muvafık 
buyurulmak delâlet ve ricası ma’ruzunda mazbata-i 

çakerânemiz takdimine ictira kılındı baki emr ü ferman 
hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 23 (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene (12)73 (19 Ocak 1857) 

Bende-i Kaim-makam-ı Niğde İbrahim Hilmi ve diğer 
azalar         
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Devletlü, atufetlü, efendim hazretleri, 

Niğde kazasında defin-i hak-ı ıtırnak olan Kemal Ümmi 
Kuddise Sırruhu’l-celi hazretleri dergâh-ı şerifleri mesken-i 
fukara ve dervişan olduğu halde bir akçe varidatı 

olmadığından ve postnişini Şeyh Ahmed Efendi’nin mahsusu 
olan yüz yirmi beş kuruş maaşı dahi it’am-ı fukaraya kifayet 
etmediğinden bahisle evkaf müdirleri ma’rifetiyle ru’yet 

olunan muhasebe ve saire tarafından veyahud hazine-i 
celile-i maliyeden şeyh muma-ileyhin maaşına münasib 

mikdar maaş zam ve ilavesi istid’asına dair Niğde ve Nevşehir 
evkaf müdirinin tevarüd iden (gelen) tahriratıyla niğde 
meclisinin melfuf mazbatası Meclis-i Vâlâ’ya lede’l-ita suret-

i iş’ara nazaran icabının ve ol-babda olan mütalaa-i 
âliyyelerinin iş’arı tezekkür olunarak mezkûr tahrirat ve 

mazbata leffen gönderilmiş olmağla iktizasının ifadesi 
babında irade efendimindir.  
Fi 14 (M) Muharrem Sene (12)74 (4 Eylül 1857) 
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Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
Meal-i emr ü iş’ar-ı âli-i vekâlet-penâhileriyle tahrirat ve 

mazbata-i mezkûre-i mefahimi rehin-i ıtla’-ı çakeri olarak 
şeyh-i muma-ileyhin şâyân-ı merhamet olduğu anlaşılmış ise 
de mezkûr muhasebat harçları....maaş karşılığı olarak 

bundan nesne tahsisi uyamayacağı misillü açıkdan maaş 
itası dahi ba-irade-i seniyye-i memnu’ olub tesviyesi mahlul 

vuku’una mütevakkıf olacağına ve mahallinde hazine-i 
evkafdan bu makule mahsus maaşlar olmadığı cihetle 
mahlulü olmayacağına binaen hazine-i celile-i maliyeden 

dahi istifsarıyla icra-yı icabı mütevakkıf-ı himem-i aliye-i 
vekâlet-penâhileri olarak evrak-ı mezkûre leffen iade ve 
takdim kılınmağın ol-babda emr ü ferman men-lehü’l-

emrindir.  
Fi 21 (M) Muharrem Sene (12)74 (11 Eylül 1857) 

Bende Galib Ali 

 
Devletlü Efendim Hazretleri, 
Niğde kazasında defin-i hak-ı ıtırnak olan Kemal Ümmi 

Kuddise Sırruhu’l-celi Hazretleri dergâh-ı şerifleri mesken-i 
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fkara ve dervişan olduğundan ve postnişini Şeyh Ahmed 

Efendi’nin mahassas olan yüzyirmibeş kuruş maaşından 
başka birşeyi olmadığından bahisle evkaf müdirleri 

ma’rifetiyle ru’yet olunan muhasebe ve saire harcından 
veyahud hazine-i celile-i maliyeden şeyh-i muma-ileyhin 
maaşına münasib mikdar zam olunması istid’asına dair 

Niğde ve Nevşehir evkaf müdirinin tevarüd eden tahriratıyla 
melfuf mazbata üzerine evkaf-ı hümayun nazırı devletlü paşa 

hazretleriyle muhabereyi havi tezkire Meclis-i Vâlâ’ya lede’l-
ita hamişine muharrer cevabdan müsteban olacağı vechile 
evkaf-ı hümayun hazine-i celilesi canibinden buna maaş 

tahsisi mümkün olamayacağı gösterilmiş olmasına nazaran 
celile-i maliyeden tesviye-i iktizası hakkında olan mütalaa-i 
behiyyelerinin istiş’arı tezekkür olunarak evrak-ı merkûme 

leffen gönderilmiş olmağla iktizasının ifadesi mütevakkıf-ı 
himem-i behiyyeleridir. 

Fi gurre-i (S) Safer Sene (12)74 (21 Eylül 1857)  
  
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Hame pira-yı tevkir olan işbu ferman-name-i sami-i vekâlet-
penâhileri müfad-ı âlisiyle zikr olunan muhabere tezkiresi ve 

tahrirat müeddası rehin-i ikan-ı çakeranem olmuşdur. Nazır-
ı müşarün-ileyh hazretlerinin iş’arına nazaran dergâh-ı 
mezbur içün evkaf-ı hümâyun hazinesinden maaş tahsisi 

mümkün olamayacağı anlaşıldığı misillü bila-karşuluk 
maliye hazinesinden itası dahi uyamayacağına ve aziz-i 
müşarün-ileyh hazretleri kibar-ı ehlullahdan olarak olarak 

dergâh-ı şeriflerinde sakin fukara ve dervişanın tatyib-i (hoş) 
hatırları canib-i celilü’l-menakıb-ı hazret-i tacdâriye da’avat-

ı hayriyeyi calib olduğuna binaen badema (bundan sonra) 
mahallince vuku’bulacak mahlulatdan şeyh-i muma-ileyh 
münasib mikdar maaş tahsisi ve ita olunmak üzere 

keyfiyetin iş’arı babında mahalline emir-name-i sami-i 
asâfâneleri tastiri mütevakkıf-ı emr üirade-i aliyye-i sadâret-

penâhileri olarak evrak-ı merkûme leffen iade ve takdim 
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kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir.  
Fi 10 (S) Safer (12)74 (30 Eylül 1857) Bende Hasan  

 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1702, Gömlek No: 
21, Tarihi: 03 (B) Receb 1307 (23 Şubat 1890), Konusu: 

Niğde'de defnedilmiş olan Kemal Ümmi Hazretlerinin 
dergahının tamir masrafının ödenmesi. 

 
Maliye Nezaret-i Celilesine 
Fi 3 Receb Sene (1)307 ve fi 11 Şubat Sene (1)305 (23 

Şubat 1890) 
 

Niğde’de defin-i hak-ı ıtırnak olan eizze-i kiramdan Kemal 
Ümmi Kuddise Sırruhu’l-âli hazretlerinin dergâh-ı şerifinin 
icra-yı ta’miri zımnında keşfi mucebince sarfına lüzum 

görünen kırk dört bin ikiyüz seksen dokuz kuruşun hazine-i 
celileden tesviye ve itası hakkında mahallinden gönderilen 

mazbata ve evrak-ı sairenin irsaliyle Konya vilayet-i 
celilesinden meb’us tahrirat takımıyla su-yi âli-i daverilerine 
irsal kılınmağın iktizasının ifa ve inbasına himem-i âliyye-i 

nezâret-penâhileri derkâr buyurulmak babında.    
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V.BÖLÜM 

EREĞLİ VE ALAPLI’DA GEMİCİLİK 

 
Osmanlı deniz kuvvetleri için harb yelkenlileri Karadeniz 

kıyılarındaki iskele yakınlarında özel yerlerde inşâ edilmekte 
idi. Ereğli, Bartın, Alaplı, Akçaşehir, Kefken, Kandıra, Ağva, 
Şile ve Riva gibi iskelelerde ihtiyaca göre kalyon tezgâhları 

kurulmuş, yerli ustalar tarafından yapımı icra edilmiştir. 
Gemilerin bu yerlerde inşasının başlıca sebebi ihtiyaç 

duyulan kerestenin çok yakında bulunmasıdır. XVI. yy'dan 
beri gemi inşa iskeleleri arasında Alaplı diğerleri gibi önemli 
idi.  

 
Ereğli Kadısına yazılan fermanda, “Bundan akdem (bundan 
önce) Kefken’de bina olunmak emrüm olan gemilerin 

mühimmi (ehemmiyeti, önemi) için lâzım gelen çam 
kerestesinin âle’t-tâcil getürülüb, gemiler bina olunduğu 

mahalle teslim itdirmek mühimmatdan olmağın; Buyurdum 
ki; Vusul buldukta taht-ı kazanızda olan reayaya adalet üzre 
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tevzi idüb (dağıtıp) ale’t-tâ’cil (acele olarak) gemilerle bina 

olunan mahalle lâzım olan çam kerestesinin getürdüb, teslim 
itdüresiz. İhmal ü müsâheleden (kolaylık göstermeyi ihmal 

etmekden) hazer eyleyesiz (sakınasınız)” denilmekte ve gemi 
inşaası için çam kerestesinin önemi dile getirilmektedir. Keza 
II. Mustafa zamanında, 1770’de, gemi yapımı için bir başka 

keresteden bahsedilmekte, “Karadeniz’de, Sakarya Nehri 
havalisindeki kaza kadılarına ferman; Donanma 

kalyonlarının tamiri için lâzım olan Kara Ağaç kerestesinin, 
Sakarya havalisindeki ormanlardan tenin ve iskelelere şevki” 
ifâde edilmektedir. 

 
Alaplı ustalarının mahareti ve yaptıkları gemilerin kulla-
nışlılığı özellik arz etmektedir. Bu yapım sırasında, Alaplılı 

ustalar, onların yardımcılarının dillerindeki bazı kelimeler, 
gününüze kadar belgeler aracılığı ile intikâl etmiştir. 

Bunlardan bazıları: “Neccar, Bıçkıcı ve Bıçakçı Taifesi, 
Üstübi, Zift, Gemiler Mühimmi, Deryaya İndirmek, Gemi 
İçin Kereste Kestirmek, Karaya Vurmak, Mühimmi İçin 

Kereste Hazırlanması, Lazım Gelen Çam Kerestesini 
Getirmek, Parelenmek, Reis, Ruz-ı Hızır’dan Mukaddem 

İndirilemez, Gemi Tahtası Tamam Olmak, Zevadd-ı Zahiresi 
(erzak zahiresi), Alatçı Koymak, Arpa Konulmak, Barut ve 
Zahire, Kürekçi Konulmak, Urgan Tahmili, Kefken’e 

Göndermek, Gemi Kerestesi Kestirmek”dir.  
  
Alaplılı gemicilerinin dilinde ve bizzat içlerinde 

çalıştıkları denizcilik terimleri de şunlardır: Mir-i 
Kadırga (Osmanlı Devletine ait gemi), Balık Kayını, 

Piyade Kayık, Odun Kayığı, Kayıkçı, Kayıkhâne, 
Kayıkçılık, Salapurya (kendine mahsus bir yelkeni olan 
büyücek bir çeşit kayık), Mavna (Arapça maun, yâni 

büyük kayıktır), Sefine (uzak mesafelere giden yelkenli), 
Ereğli, Akçaşehir ve Alaplı sahilinde inşâ edilen Kalyon 

da batı menşelidir. Korvet, Vapur, Firkateyn ise 
Alaplıların alışık olmadıkları gemilerdi. Korvet (Corvette) 
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fırkateynden küçük savaş gemisidir, firkateyn ise 

(frigate) korvetten büyük 50-75 milimetrelik topları olan 
savaş gemisidir. Filika (felouque) gemilerde 

bulundurulan kayıktır. Firkateyn inşaası, Ereğli sa-
hillerinde yapılmakta idi. Tarihçi Ahmed Lüfti Efendi’nin 
kayıdlarına göre bu konuda Ereğli ilişkisi şeyledir: 

Mesele-i Yunani’ye münasebeti ile donanmanın teksir-i 
icâb-ı hâlden olduğundan, Tersâne-i Amîrede 

yapılanlardan maada, taşra destgâhlarından 66 zira 
tulünde (uzunluğunda) bir kıt’a kalyon Sinob’a, Bartın’a 
ve Akçaşehir sahillerine birer, Midilli’de iki, Bender-i 

Ereğli’de bir  korvet inşaası mahall-i mezbureye sipariş 
olunmuştur. Bender-i Ereğli sahasında  firkateyn inşâ 
olunub. 

 
Alaplılıların II. Mahmud devrinde görmeye başladıkları 

dumanlı gemiler ise vapur/pampur diye bilinmekte idi. 
Vapeur’dan kaynaklanan buharlı gemi demekti. 
Bunların inşaası, yabancı ülkelerde oluyordu. 

Kerestenin yerini zamanla demirin alması kereste 
sarfiyatını gittikçe azaltmıştır. Yelkenin yerini buharlı 

gemilerin almasıyla da gemi inşa sektörü farklı bir boyut 
kazanmıştır. 
 

Kömür madeninin keşfi ile Ereğli’ye gidip-gelen gemi sayısı 
artarken, Alaplı iskelesi yine eski durumunu 
koruyabilmiştir. Alaplı ormanından kesilen kereste ile odun 

yanında deniz araçlarının yapımı devam etmiştir. 
Cumhuriyetin ilânından az önce, 20-30 ton büyüklüğünde 

yelkenli ve motorlu gemiler yapılmıştır. Hatta sadece Alaplılı 
ustaların inşa ettiği 600 tonluk bir gemi de tezgâha alınmıştı. 
 

Alaplı ve Ereğli denizciliği sadece tekne ve gemi yapımıyla 
sınırlı kalmamış, insanları denize yatkın olmaları nedeniyle 

denizci olarak veya gemilerin bakımıyla ilgili işlerde de 
değerlendirilmişlerir. 28 Ekim 1791 tarihli belgede bunun 
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izlerini görmekteyiz. Alaplı ve Ereğli’den kalafat amelesi talep 

edilmiştir. Kalafat işlemi bilindiği gibi ahşap tekne veya 
gemilerde tahtaların arasına kendir ve zift ile yapılan 

sıkıştırma işlemidir. Kılâfet işlemi olarak da bilinmektedir.  
 
Arşiv Fon Kodu: C..BH.. Dosya No: 31, Gömlek No: 1484, 

Tarihi: 29 (S) Safer 1206 (28 Ekim 1791), Konusu: 
Donanma kalyonlarında kullanılmak üzere Alaplı, Ereğli 

ve sair mahallerden yazılacak kalafat amelesi. g.tt 

 
Hû 
Mucebince iktizasına göre Divân-ı Hümâyûndan emr-i 

şerif tahriri ferman buyruldu. 
 

Tersane-i Âmirede kalafat amelesinin kılleti (azlığı) olub 
sufun (gemilerin) donanma-yı hümâyûn nusret-makrunun 
techiz ve tanzimleriçün teksir ve tevfirlerinden (sayıca 

artırılmaları) labüdd (çok lazım) olmağla Alaplı ve Ereğli ve 
Kalbuz ve Bartın ve Amasra ve Gedus ve İnebolu ve Fikaz ve 

Odine ve Ayandon (Sinop’da bir yer) ve sair ol-havalide 
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bulunan kalafat amelelerini taraf-ı bende-giden tayin 

olunacak mübaşir marifetiyle cem ve ihraç ve serian tersane-
i âmireye sevk ve tesyar olunmalarıçün Bolu ve Kastamonu 

sancakları voyvoda ve mütesellimlerine ve kuzat ve 
hükkâmına (hakimlerine) hitaben ekid ve şedid (sert ve 
kararlı) ferman-ı âli ısdarına müsaade-i âliyyeleri erzân 

buyrulmak babında emr ü ferman devletlü saadetlü sultanım 
hazretlerinindir. 

 

 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

89 
 

VI.BÖLÜM 

ALAPLI’DA İNŞA EDİLEN GEMİLERE SENED-İ BAHRİ 
VERİLMESİ  

 
Sened-i bahri bir geminin kime aid olduğunu gösteren senete 
verilen isimdir. Bu konuda okunan birkaç belge ile Alaplı’da 

ne tür gemiler inşa edildiğinin ipuçları olduğu gibi kimlerin 
gemi sahibi olduğunu öğrenmekteyiz.  

 
1858 tarihli belgede bahsedilen gemi çektirmedir. Sahibi 
Alaplılı Hüseyin oğlu Ahmed usta, kaptanı ise Yorgi oğlu 

Küpeli Yanko’dur. 
 
Yine 1858 tarihli belgede söz konusu olan gemi çektirmedir. 

Kaptanı ve sahibi Alaplılı Mehmed Ali’dir. Mehmet Ali Kaptan 
sahip olduğu hissesinin yirmişer parçasını Armudlulu Emin 

ve Mustafa Reis’e satmış, kendisi de kaptanlıktan ayrılarak 
kaptanlığı Mustafa Reis’e bırakmıştır.  
 

Mehmet Ali Reis yukarıda bahsedilen gemiyi devrettikten 
sonra aynı yıl Alaplı’da bir çektirme daha yaptırarak sahiplik 

belgesini almıştır. 
 
1859 tarihinde ise Katırlılı Anastas oğlu Yorgi’nin Reisi 

olduğu üçyüz elli keyllik çektirme (yat yelkenli) onüç zira’ 
uzunluğunda bir gemi Alaplılı Hacı Abdi oğlu Halil’ 
tarafından inşa ettirilmiştir.  

 
1859 tarihinde bu kez Manol oğlu Angel’in (Ancel’in) kaptanı 

olduğu altıyüz keyllik (ölçeklik) ondört zira’ uzunluğunda 
çektirme Alaplılı Hüseyin oğlu Ahmed ustanın malı iken, 
Manos’a satmış olduğundan sahiplik senedi yenilenmiştir. 

 
1859 yılında Alaplılı Değirmencioğlu Mehmed'in kaptanı 

olduğu 7.991 keyllik gemi, Yazıcızade Hacı Tahir ve biraderi 
Hafız Halil ve Hacı Ali Beğ’in malı olarak tescil edilmiştir. 
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1860 yılında Alaplılı Mazlum oğlu Salih’in kaptanı olduğu ve 

Alaplı Kazası Müdürü Yazıcızade Halil Rıfat Bey'in Alaplı'da 
yaptırdığı altıyüz keyllik gemiye sened-i bahrî verilmiştir.  

   
1861 tarihli belgede yine Alaplılı Yazıcızade Halil Rıfat Bey’in 
malı olarak Alaplı'da inşa edilip Alaplı Gülcüoğlu Ahmed 

Reis'in idaresine verilen çekdirme için sahiplik belgesi 
verilmiştir. 

 
Alaplılı Yazıcızade Halil Rıfat Bey adına 1861’de bir gemi 
daha tescil edilmiştir. Geminin kaptanı Alaplılı Gülcüoğlu 

Ahmed Reis’dir. Bu geminin de tipi çektirmedir. 
 
1862 yılında Alaplılı Öküzcüoğlu İbrahim Reis'in malı olarak 

Alaplı'da inşa edilmiş olan beşyüz keyllik çekdirme’ye sened-
i bahri olarak ifade edilen sahiplik belgesi verilmiştir. 

 
Yine 1862 tarihli son belgede Hacı Abdi oğlu İsmail Reis'in 
malı olarak inşa edilen gemiye sened-i bahri verilmiştir. 

 
Görüldüğü gibi bu konudaki belgelerin zaman aralığı 1858 

ile 1862’dir. 1858’den öncesine ait belge olmaması gemi 
yapımının bu tarihlerde hız kazandığını göstermektedir. 
Diğer taraftan inşa edilen gemilerin tipi çektirmedir.  

 
Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 130, Gömlek No: 56, 
Tarihi: 15 (Ş) Şaban 1274 (31 Mart 1858), Konusu: Alaplı 

sahasında inşa edilmiş olup çekdirme tabir edilen gemiye 
müceddeden Sened-i Bahri verilmesi. 
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Kalikratya’lı (Büyük Çekmece’den sonraki Mimarsinan 

semti) Yorgi oğlu Küpeli Yanko nam reisin süvar olduğu 
ikiyüz elli keyl hamuleyi (yükü) mütehammil (taşıyabilen) 

çektirme ta’bir olunur onüç zira’ tulunda bir kıt’a sefine 
Alaplılı Hüseyin oğlu Ahmed ustanın malı olarak bu defa 
Alaplı sahasında inşa olunmuş olduğu bi’t-tahkik liman 

defterlerine kayd ettirilmekle meceddeden (yeniden) bir kıt’a 
sened-i bahri ısdarı (gönderilmesi) babında emr ü ferman 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 15 Şaban Sene (12)74 (31 Mart 1858)  
Es-Seyyid İsmail Yusuf  

Takrir 
 
Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 130, Gömlek No: 98, 

Tarihi: 19 (Ş) Şaban 1274 (4 Nisan 1858), Konusu: Alaplı 
İskelesi'nde inşa olmuş çekdirme tabir edilen gemiye 

Sened-i Bahri verilmesi. 
 

 
 

Alaplılı Mehmed Ali nam reisin süvar olduğu ikiyüzelli keyl 
hamuleye mütehammil (yükü taşımaya elverişli) çektirme 

ta’bir olunur ondört zira’ tulunda bir kıt’a sefine reis-i 
mersumun malı olarak mukaddem Alaplı iskelesinde inşa 
olunmuş ve sefine-i mezkûre içün fi 21 Receb Sene (12)74 (7 

Mart 1858) tarihiyle müverrah (tarihli) bir kıt’a sened-i bahri 
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verilmiş ise de reis-i mersum mutasarrıf olduğu kırk pâre 

hissesinden yirmi pâresini ikraz idüb (borç verüb) Armudlulu 
Emin nam kimesneye ve yirmi pâresini dahi Armudlulu 

Mustafa reise füruht etmiş (satmış) ve kendisi dahi sefineden 
(gemiden) çıkub yerine yirmi pâre hisseye mutasarrıf olan 
merkûm Mustafa reis olmuş olduğu liman tarafına ifade 

eylediklerinden keyfiyet liman defterlerine kayd ettirilmekle 
atiki battalda hıfz olunarak bir kıt’a sened-i bahri ısdarı 

babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
 
Fi 19 Şaban Sene (12)74 (4 Nisan 1858) 

Es-Seyyid İsmail Maşuk  
Takrir    
 

 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

93 
 

 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

94 
 

Ticaret-i bahriye ile me’luf olan (bilinen) teba’a-i devlet-i 

aliyyemin hasbe’l-vakt ve’l-hâl emr-i ticaretde …(yırtık)….ve 
zir-i tasarruflarında bulunan sefayin hakkında vakten mine’l 

evkât vukû’ı melhûz olan ba’zı su’ubet (zorluk) ve 
tasannuatın (işleyişin) peşince indifâ’ı (baştan savılması) 
esbabının istihsali (meydana gelmesi) maksuduna (amacına) 

mebni sefinelerinin esami ve eşkâl ve keyfiyyet ve ahvalini 
mutazammın beher ticaret sefinesi ashabının lede’l-hâce 

îbraz olunmak üzre yedlerinde (ellerinde) sened-i bahri 
bulunmak hususuna mukaddemâ (bundan önce) bâ-irâde-i 
seniyye karar verilmiş olmakdan nâşi Alaplılı Mehmed Ali 

nâm reisin süvar olduğu iki yüz elli keyl hamuleyi 
mütehammil çekdirme ta’bir olunur ondört zira’ tûlunda 
(uzunluğunda) bir kıt’a sefine reis-i merkûmun malı olarak 

bu defa Alaplı iskelesinde inşâ olunmuş olduğu bi’t-tahkik 
tebeyyün ile (anlaşılarak) hasbe’l nizam liman defterlerine 

kayd ettirilmiş olduğundan bahisle müceddeden (yeniden) 
sened-i bahrisi ita olunması hususu mütehayyizan-ı ricâl-i 
devlet-i aliyyemden hâlâ tersane-i âmîrem nazırı iftiharu’l 

a’live’l eâzım-ı müstecmi-cemiü’l meali ve’l mefahim Mehmed 
Said dame ulüvvuhu tarafından bâ-takrir ifade olunub 

mucebince sened-i bahri olmak üzere işbu berât-ı 
hümayunumu verdim ve buyurdum ki bey’u şer’a ve intikal 
vuku’buldukda ve süvarisi tebdil kılındıkca sened-i bahrisi 

dahi tecdid olunmak (yenilenmek) üzere madem ki sefine-i 
mezkûre süvarisi merkûmun zir-i tasarrufunda olub aherin 
uhdesine geçen hiçbir ferd tarafından müdahale olunmaya 

şöyle bileler alâmet-i şerifeme i’timad kılalar.  
Hurrire fi’l yevmi’l hâdi ve’l işrîn min şehr-i Recebi’l mücerreb 

sene erbaa ve seb’iyn ve mieteyn ve elf.  
21 Receb Sene 1274 (7 Mart 1858)    
 

Arşiv Fon Kodu: A.)DVN. Dosya No: 139, Gömlek No: 37, 
Tarihi: 5 (Ş) Şaban 1275 (10 Mart 1859), Konusu: Alaplı 

iskelesinde inşa edilen gemiye Sened-i Bahri itası. 
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Katırlılı Anastas oğlu Yorgi nam reisin süvar olduğu üçyüz 
elli keyl hamuleyi (yükü) mütehammil (taşıyabilen) çektirme 

ta’bir olunur yat yelkenli onüç zira’ tulunda (uzunluğunda) 
bir kıt’a sefine Alaplılı Hacı Abdi oğlu Halil’in malı olarak bu 

defa Alaplı sahasında inşa olunmuş olduğu bi’t-tahkik liman 
defterlerine kayd ettirilmekle meceddeden (yeniden) bir kıt’a 
sened-i bahri ısdarı (gönderilmesi) babında emr ü ferman 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 5 Şaban Sene (12)75 (10 Mart 1859)  
Es-Seyyid İsmail Maşuki   

Takrir   
 

Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 140, Gömlek No: 17, 
Tarihi: 29 (Ş) Şaban 1275 (3 Nisan 1859), Konusu: Sahibi 
değişen gemiye yeniden Sened-i Bahri itası. 

 
 

Kalikratya’lı (Büyük Çekmece’den sonraki Mimarsinan 
semti) Manol oğlu Angel nam reisin süvar olduğu altıyüz keyl 
hamuleyi (yükü) mütehammil (taşıyabilen) çektirme ta’bir 

olunur ondört zira’ tulunda bir kıt’a sefine reis-i mersumun 
malı olarak mukaddem (bundan önce) Alaplılı Hüseyin oğlu 
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Ahmed ustanın malı olarak bu defa Alaplı iskelesinde inşa 

olunmuş ve sefine-i mezkûre içün fi 27 Recep Sene (12)75 
tarihiyle müverraha bir kıt’a sened-i bahri verilmiş ise de 

reis-i mersum mutasarrıf olduğu kırk para hissesinden 
onbeş para hissesini ikraz idüb pederi Manos zimmiye füruht 
etmiş olduğunu liman tarafına ifade eylediklerinden  keyfiyet 

liman defterlerine kayd ettirilmekle atiki battalda hıfz 
olunarak bir kıt’a sened-i bahri ısdarı (gönderilmesi) babında 

emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 29 Şaban Sene (12)75 (3 Nisan 1858)  
Es-Seyyid İsmail Maşûki  

Takrir   
 
Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 148, Gömlek No: 32, 

Tarihi: 07 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1276 (2 Aralık 1859), 
Konusu: Alaplılı Değirmencioğlu Mehmed'in kaptanı 

olduğu gemiye sened-i bahrî verilmesi. 
 

 
 

Alaplılı Değirmencioğlu Mehmed nam reisin süvar olduğu ber 
muceb-i keşf yedibin dokuz yüz doksan bir keyl hamuleyi 

mütehammil çekdirme birlik ta’bir olunur iki direkli yirmi iki 
zira’ tulunda (uzunluğunda) bir kıt’a sefinenin kırk para 
itibarıyla on üç para bir akçe hissesi Yazıcızade Hacı Tahir’in 

ve on üç para bir akçe hissesi biraderi Hafız Halil’in ve on üç 
para bir akçe hissesini Hacı Ali Beğ’in malı olunarak bu defa 
Alaplı sahasında inşa olunmuş olduğu bi’t-tahkik liman 
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defterlerine kayd ettirilmekle müceddeden (yeniden) bir kıt’a 

sened-i bahri ısdarı (gönderilmesi) babında emr ü ferman 
hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Takrir 
Fi 7 Cemaziye’l-evvel Sene 1276 (2 Aralık 1859) 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 151, Gömlek No: 11, 
Tarihi: 15 (Ş) Şaban 1276 (8 Mart 1860), Konusu: Alaplı 

Kazası Müdürü Yazıcızade Halil Rıfat Bey'in Alaplı'da 
yaptırdığı gemiye sened-i bahrî verilmesi. 
 

 
 

Alaplılı Mazlum oğlu Salih nam reisin süvar olduğu altıyüz 
keyl hamuleyi mütehammil çekdirme ta’bir olunur oniki zira’ 

tulunda (uzunluğunda) bir kıt’a sefine Alaplı kazası müdiri 
Yazıcızade Halil Rıf’at Beğ’in malı olarak bu defa Alaplı 

iskelesinde inşa olunmuş olduğu bi’t-tahkik liman 
defterlerine kayd ettirilmekle müceddeden (yeniden) bir kıt’a 
sened-i bahri ısdarı (gönderilmesi) babında emr ü ferman 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 15 Şaban Sene 1278 (8 Mart 1860) Müşavir     

 
Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 167, Gömlek No: 22, 
Tarihi: 05 Muharrem 1278 (13 Temmuz 1861), Konusu: 

Alaplılı Yazıcızade Halil Rıfat'ın malı olarak Alaplı'da inşa 
edilip Alaplı Gülcüoğlu Ahmed Reis'in idaresine verilen 
çekdirmenin liman defterine kaydı ve sened-i bahrisinin 

verilmesi. 
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Alaplılı Gülcüoğlu Ahmed nam reisin süvar olduğu beşyüz 
keyl hamuleyi mütehammil çektirme ta’bir olunur ondört 

zira’ tulunda (uzunluğunda) bir kıt’a sefine Alaplılı Yazıcızade 
Halil Rıfat'ın malı olarak bu defa Alaplı sahasında inşa 
olunmuş olduğu bi’t-tahkik liman defterlerine kayd 

ettirilmekle müceddeden bir kıt’a sened-i bahri ısdarı 
babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 5 Muharrem Sene (12)78 (13 Temmuz 1861) 
Müşavir 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 167, Gömlek No: 41, 
Tarihi: 05 (M) Muharrem 1278 (13 Temmuz 1861), 

Konusu: Alaplılı Gülcüoğlu Ahmed Reis'in idaresindeki 
Çekdirme tipi Alaplı yapımı geminin Alaplılı Yazıcızade 
Halil Rıfat adına liman defterine kaydı ve sened-i 

bahrisinin verilmesi. 
 

 
 
Alaplılı Gülcüoğlu Ahmed namlı reisin süvar olduğu beşyüz 

keyl hamuleyi mütehammil çektirme ta’bir olunur onaltı zira’ 
tulunda (uzunluğunda) bir kıt’a sefine Alaplılı Yazıcızade 
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Halil Rıfat'ın malı olarak bu defa Alaplı sahasında inşa 

olunmuş olduğu bi’t-tahkik liman defterlerine kayd 
ettirilmekle müceddeden bir kıt’a sened-i bahri ısdarı 

babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 5 Muharrem Sene (12)78 (13 Temmuz 1861) 
Müşavir 

 
Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 175, Gömlek No: 34, 

Tarihi: 19 (B) Receb 1278 (20 Ocak 1862), Konusu: 
Alaplılı Öküzcüoğlu İbrahim Reis'in malı olarak Alaplı'da 
inşa edilmiş olan Çekdirme tabir edilen gemi için sened-

i bahri verilmesi. 
 

 
 

Alaplılı Öküzcüoğlu İbrahim namlı reisin süvar olduğu 

beşyüz keyl hamuleyi mütehammil yat yelkenli onüç zira’ 
tulunda (uzunluğunda) bir kıt’a sefine reis-i mersumun malı 

olarak bu defa Alaplı sahasında inşa olunmuş olduğu bi’t-
tahkik liman defterlerine kayd ettirilmekle müceddeden bir 
kıt’a sened-i bahri ısdarı babında emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir.  
Fi 19 Receb Sene (12)78 (20 Ocak 1862) 

Müşavir 
 
Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 176, Gömlek No: 20, 

Tarihi: 05 (Ş) Şaban 1278 (5 Şubat 1862), Konusu: 
Alaplı'da Hacı Abdi oğlu İsmail Reis'in malı olarak inşa 
edilen gemiye sened-i bahri verilmesi. 
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Alaplılı Hacı Abdi oğlu İsmail namlı reisin süvar olduğu 
üçyüz keyl hamuleyi mütehammil çektirme ta’bir olunur 
onüç zira’ tulunda (uzunluğunda) bir kıt’a sefine reis-i 

mersumun malı olarak bu defa Alaplı sahasında inşa 
olunmuş olduğu bi’t-tahkik liman defterlerine kayd 

ettirilmekle müceddeden bir kıt’a sened-i bahri ısdarı 
babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 05 (Ş) Şaban 1278 (5 Şubat 1862) 

Müşavir 
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VII.BÖLÜM 

ALAPLI VE KETEN BEZİ 
 

Alaplı’nın kuzey-doğusunda, Geriş Harman Tepe’nin güney 
tarafında yer alan Ketenciler köyü, eski bir sanayi kolunu 
temsil etmektedir. Tarihde Ereğli ve Alaplı bezinin çok 

aranılan bir ürün olduğu anlaşılmaktadır. XVII.yy’a ait Es’ar 
Defterindeki bir kayıdda “Baha-i Elvah-ı” (Pamuklu veya 

Keten dokuma) Ereğli adet: 1, kıymet 8, Ereğli bezinin arşını 
7 akçe, Ereğli bezinden, Akçaşehir bezinden gömlek, 7 
arşından boyu 2 zira’ (1 zira’ 75-90 cm) yani 2en, danesi 

28’e…” ifadesi bulunmaktadır.22  
 
Söz konusu bez Ereğli, Akcaşehir ve Alaplı’da üretilen keten 

bezi, giyimde kullanıldığı gibi dayanıklı olması nedeniyle 
yelken bezi olarak da dokunabilmekte ve kullanılmaktaydı.   

 
Kastamonu salnamesinde de keten üretimine dikkat 
çekilmiştir.23 Ereğli ve Alaplı çevresinde bol miktarda elde 

edilen keten yılda bir defa ürün veren otsu bir bitkidir. 
Bunun lifine keten denilmektedir. Tohumları yağlıdır. 

Kumluk ve balçık yerlerde yetişir. Nemli hava şartlarından 
hoşlanır. Bir dönem neredeyse bütün Karadeniz ve iç 
kesimlerinde ekilerek hasadı yapılmıştır. Lifleri dokumada 

kullanıldığı gibi, kendir olarak olarak gemi ve teknelerin 
kalafatlanmasında ziftle birlikte kullanılmıştır. Çürümeye ve 
neme dayanıklıdır, sağlamdır. Pamuklu dokumalara göre 

daha çabuk kuruma özelliği bulunmaktadır. Serin tuttuğu 
için yazın gömlek ve elbise olarak da kullanılmaktadır. 

Elbiselik kumaş olma özelliği yanında çadır bezi, sicim, halat, 
çuval ve balık ağı yapımında da kullanılmaktadır. Tohumları 
da ayrı bir sanayii ürünüdür. Beziryağı bu tohumlardan elde 

edilir.  

                                                           
22 Yücel, Yaşar, Es’ar Defteri, (1640 tarihli) Ankara 1992, s.65-133 
23 Kastamonu Vilayeti Salnamaesi, 1310, s.509 
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Dünyaca meşhur Şile bezi ketenden dokunan bir bez 

türüdür. Vaktiyle Alaplı bezi de bu neviden kaliteli bir 
bezmiş. Kâtip Çelebi bu nedenle “ eyü metaların bez” yani iyi 

kalite bez olarak Alaplı bezini tanımlamıştır.24  
 
Şimdilerde Giresun’un ilçesi olan geçmişin sancak şehri ve 

bir dönem il konumunda olan (1923-1933) Şebinkarahisar’ın 
Tamzara kasabasında da bir zamanlar Tamzara dokuması 

olarak bilinen bez üretilmekteymiş. Zamanla bu üretim uzun 
süre unutulmuş. Ancak geçtiğimiz yıllarda kaymakamlığın 
girişimleriyle önce kurs sonra da dokuma merkezi açılarak 

meraklılarıyla bu sektör yeniden canlandırılmaya 
çalışılmaktadır. Dokunan ürünlerle defileler dahi 
düzenlenmiş olup, turlarla gelen meraklılarına satış da 

yapılmaktadır. Alaplı bezi de tarihi altyapısı olması nedeniyle 
yeniden çanlandırılarak ekonomiye kazandırılabilir. 

 
Dokuma Tezgâhı 

                                                           
24 Kâtip Çelebi, Cihannüma, s.652 
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Osmanlıca “Eşya Dersleri” kitabında anlatıldığı şekliyle 

keten üretimi 

 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/01/image0049.jpg
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/01/image0066.jpg
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KETEN 

Keten bezleri yapılan iplikler keten denilen bir nebatın 
saplarından yapılır. Keten fidanları bir metre uzunluğunda 

boylanır. Bu nebatın yaprakları ince uzun olub dallarının 
tepelerinde mavi çiçekler bulunur (Şekil 13). Keten kemale 
gelince sökülüb kurumak içün serilir. Kuruduktan sonra ya 

bir yere çarparak veyahut demir bir tarakdan geçirilerek 
tohumlar ayrılır. …Keten saplarında lifleri bir birine 

yapışdıran bir ma’de (madde) vardır. Bu ma’deyi (maddeyi) 
yumuşatmak ve ayırmak içün saplar demet demet bir havuz 
yahud bir derenin suları içine batırılarak ıslatılır. Buna (su 

bastırma) denir. Lakin sapların bastırıldığı sular fena bir 
koku neşir ider. On oniki gün kadar saplar suda kaldıktan 
sonra çıkarulub güneşde kurutulur. Bundan sonra liflerin 

çıkarılması işi kalır. Lifleri ayırmak için keten sapları iki 
oluklu bir alet ile ezilir. Ezildikten sonra silkülüb luzumsuz 

kırıntılar düşürülür. Bu lifler temiz olarak iplik fabrikalarına 
gönderilir. Keten tohumundan boyacılıkta kullanılan (bezir 
yağı) çıkarılır. Keten tohumu döğülüb lapa halinde bazı 

hastalıklarda kullanılır. Ketenden keten kumaşlar, keten 
mendiller, dantelalar vesaire yapılır. Keten Türkiye’nin 

birçok yerinde ekilir. 
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VIII.BÖLÜM 

ALAPLILI PEHLİVANOĞLU OLAYI 
Ayanların memlekete verdiği sıkıntıların boyutlarını uzun 

uzadıya Ali Molla isyanında incelemiş, açıklamıştık. Bu 
nedenle bu bölümde aynı izahatlar tekrar yapılmayacaktır. 
Ancak kısaca belirtmek gerekirse ayanlara yetki tanınırken 

yerel anlamda söz sahibi olmuş kişilerden istifade edilmek 
istenmiştir. Bu kişiler genelde nüfuz ve servetleriyle on plana 

çıkmış toplum önderleri olduğundan etraflarında da çok 
sayıda baktıkları adamları bulunmaktaydı. Bunlara tanınan 
yetki ile bu kişiler servetlerini daha da artırmışlar nüfuz 

olarak da daha da güçlenmişlerdir. Ayanlar elde ettikleri bu 
gücün şımarıklığına kapılarak zaman zaman yapmaları 
gereken işler içine girerek halka zulmetmeye, hatta devlete 

kafa tutmaya başlamıştır. Adeta devlete burada güç benim, 
sen de kimsin demişlerdir.   

 
23 Haziran 1801 tarihli belgede Alaplı ayanı olduğu belirtilen 
Pehlivanoğlu Ahmet Ağa’nın vefat ettiği ve mallarına el 

konulduğu belirtilmektedir. 
 

9 Ağustos 1801 tarihli belgede ise daha önce hazine adına el 
konulan Pehlivanoğlu Ahmed’in mirasının oğullarına devri 
için  37.500 kuruş verilmesi şartına bağlanmıştır.  

 
Pehlivanoğlu Ahmed’in mirascısı olarak oğulları İsmail, 
Mustafa, Halil, Hüseyin, Osman, Muhammed, Ali ve Ahmed, 

kızları olarak Saliha, Zeynep, Emine, Aişe ve Dudu 
isimlerinde on iki çocuğu olduğu belirtilmiştir.   

 
El konuldukdan sonra yapılan hesaplamada çok az bir 
serveti tespit edilmesi üzerine İstanbul’da bulunan büyük 

oğlu Odabaşı İsmail çağrılarak sorgulanmış ve saklanmış 
malları olup, olmadığı araştırılmıştır. Neticede gizli saklı bir 

malı olmadığı anlaşılarak mevcut malların varislerine terki 
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için yukarıda belirtilen meblağın hazineye ödenmesine karar 

verilmiştir. 
 

31 Ocak 1805 tarihli belgede ise Pehlivanoğlu Hacı Halil ve 
Akçaşehir Ayanı Osman'ın cezalandırılmaları için Bolu, İzmid 
ve civarı kazalarından tertibat almaları istenilmiştir. Ayrıca 

bu kişiler için eşkıya nitelendirilmesi de yapılmış olması 
dikkat çekicidir. Devletin adamı olduğunda onun gözdesi 

olursun, devleti karşına aldığında eşkıya konumuna 
düşersin, bu hr zaman böyledir. Diğer tarafdan burada 
bahsedilen Pehlivanoğlu Hacı Halil’in 23 Haziran 1801 tarihli 

belgede vefat ettiği belirtilen Pehlivanoğlu Ahmed’in 
oğullarından Halil olma olasılığı çok yüksektir.  
  

Pehlivanoğlu Halil olayı o kadar dal budak salmıştır ki yerel 
imkânlarla başedilemediğinden diğer kazalardan dayardım 

dahi istenilmiştir. Genelde bu isyanı göze alan ayanlar 
etraftan da kendileri gibi isyankâr adamlar bulup, onların 
desteğini de arkalarına almaktadırlar. İşbirlikçi denilebilecek 

bu şahıslardan birisi de Şile kazasında yaptığı taşkınlıklarla 
bilinen Uzun Hasan isimli şahıstır. Bu ikisi Alaplı ve Karasu 

halkına yapmadıkları zulmü bırakmamışlardır. Bu 
hengâmede Bolu voyvodası Hacı Abdullah Ağa’nın eşkıya 
zümresinden Osman’ı Akçaşehir’e ayan olarak atadığı 

belirtilmiştir. Kardeşi Mustafa ile birlikte halka zulmeden 
Osman’ın Akçaşehir ayanlığından alınması istenilmiştir. 
 

7 Ocak 1848 tarihli son belgede Pehlivanoğlu Halil’in silahla 
dolaştığı, kanunsuz ve ahlaksız hallerinden dolayı 

hapsedilmesine rağmen firar ettiği tekrar yakalanarak 
kendisine şerrinden emin olunacak bir ceza verilmesi 
istenilmiştir. Bunun üzerine bir sene müddetle prangaya 

vurulması, bundan sonra da durumunda düzelme olur ve 
kendisine kefil olan çıkarsa tahliye edilmesi kararı alınmıştır. 

Burada bahsedilen Pehlivanoğlu Halil’de aynı Halil midir 
bilinmez. Ancak bu olumsuz işleri yapan Halil’in de 
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Pehlivanoğlu Ahmed’in oğlu olduğunu düşünürsek 60 

yaşlarında birisi olması gerekmektedir. Bu da mümkün 
olabilir.  

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1481, Gömlek No: 16, 
Tarihi: 11 (S) Safer 1216 (23 Haziran 1801), Konusu: 

Vefat eden Samakovbolu (Alaplı) ayanından Pehlivanoğlu 
Ahmed Ağa muhallefatının resm-i kısmetinin, 

defterdarın itirazına rağmen Anadolu Kazaskerliği'ne 
verilmesi. 

 
İzzetlü defterdar efendi, 
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İşbu takririniz rikab-ı hümayuna arz ve takdim edildikde 

muhallefat-ı mezkûrenin hitamında ne mikdar tahammülü 
olur ise atiyye-i hümâyûn olarak ita olunması içün efendi-i 

müşarün-ileyh tarafına suret verilmesi babında emr-i 
hümayun sudur olmağla mucebince muhallefat-ı mezkûre 
her ne suretle kesb eder ise, hitamında tahammülüne göre 

atabe-i hümâyûn verilmesiçün efendi-i müşarün-ileyh 
tarafına iktiza eden suretini ita ettiresiz deyu buyuruldu. 

Fi 11 S Sene 1216 (23 Haziran 1801) 
 
Hâlâ imam-ı evvel hazret-i şehriyari ve bi’l-fiil sadr-ı Anadolu 

faziletlü Derviş Mehmed Efendi Hazretlerinin mübarek rikab-
ı kamertâb-ı müşükâneye ref’ ve takdim eylediği arzıhali 
mefhumunda Alaplı kazası a’yanı iken bundan akdemce 

(önce) fevt olup (ölüp) kaffe-i muhallefatının (bıraktığı 
mallarının) canibi miriden (devlet adına) zabtına irade-i 

aliyye taalluk eden Pehlivanoğlu Ahmed’in tahrir-i terekesi 
hususu mevadd-ı mahsusa-i askeriyeden olub canib-i 
miriden ahz olunan terekenin dahi inayet-i padişahi olarak 

iktiza eden resm-i kısmeti canib-i kadı askerine ihsan 
buyrulması kaide-i kadimeden olduğuna binaen sabıka 

mesned-ara-yı fetva olan Dürrizade Arif Efendi ve İshak 
Efendi ve sair eslâf-ı kirâmı zamanlarında bu makule (bu 
gibi) mahsusa-i müteaddide (önceki hususlar) zuhur idüb 

canib-i miriden zabt olunmuş iken tamamen resm-i kısmeti 
ita ve in’am (iyilik) olunduğu ve sadâretin menafi  
(menfaatine) zuhur eden (ortaya çıkan) mevadd-ı mahsusa ve 

rusum-ı muayyenesine münhasır (ait) iken müteveffa-yı 
merkûmun terekesini tahrir (yazmak) içün taraflarından 

kuzattan (kadılardan) Hüseyin Hüsni Efendi kulları ta’yin 
olunmuş iken taraf-ı çakeriden bu makule mevadd-ı canib-i 
kadıaskeriden (kazaskerden) resm-i kısmet ahzı ve müvella 

(hâkim) tayini hilaf-ı kaide-i miriyyeden cevabı verilerek 
tevkif olunduğu beyan birle eslafından faziletlü Şemseddin 

Efendi hazretleri zamanında olduğu misillü madde-i 
mahsusa tarafından resm-i kısmeti in’am tarafından müvella 
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tayin olunmasını tahrir-i istid’a etmekle istid’ası üzere 

sabıkları mucebince resm-i kısmeti kadıasker efendiye virile 
deyu bâlâ-yı arzıhale keşide buyurulan hatt-ı hümayun-i 

şevket-makrun mucebince kududa bi’l-müraca’a iktiza-yı 
nizamı ifade olunmak babında ferman-ı alileri sudur etmekle 
kuyuda (kayıtlara) havale olunmakda Şemseddin Molla 

Efendinin hengâm-ı kadıaskerliğinde fevt olub (ölüp) 
muhallefatı canib-i miriden zabt olunan Kastamonu 

mütesellim-i sabıkı (önceki mütesellimi) Hacı Ali Ağa’nın ve 
Bilanlı Abdurrahman Paşa’nın muhallefatından iktiza eden 
resm-i kısmetinin itasını lede’l-istid’a muhallefat-ı 

merkûmlar ne-vechile karin-i nizam olur ise iktiza eden 
resm-i kısmetin tanzimine mübaderet olunmak babında 
sadır olan ferman-ı âli mucebince efendi-i müşarün-ileyh 

tarafına ilm ü haber ve sureti ita olundukdan sonra 
muhallefat-ı mezkûrlar bade’l-hitam merkûm Hacı Ali 

Ağa’nın muhallefatından atiyye-i şâhâne olarak fakat iki bin 
beşyüz kuruş ve Bilanlı Abdurrahman Paşa muhallefatından 
üç bin beşyüz kuruşun itasıçün tezkireleri verildiği 

mukayyed olub bunlardan sonra canib-i miriden zabt olunan 
muhallefatlardan resm-i kısmeti verildiğinin kaydı 

bulunmadığı muhallefatdan der-nenar olunmuşdur. Bu 
makule canib-i miriden zabtı irade buyurulan 
muhallefatlardan tereke-i saire misillü sabıklarda resm-i 

kısmet ve müvella tayin olunmak kaideden olmayub ve 
mesbuk olmadığı ve olsa olsa zabt olunan muhallefatlar 
evladları veyahud verese-i sairelerine bedel ile verildikde 

sudur-ı kiram hazretlerine dahi münasibi vechile resm-i 
kısmeti verilmesi karar verildiğinden vak’a etraflıca geriden 

ol-vechile cevab verilmişdi. Lakin muhallefat-ı mezkûrenin 
canib-i miriden zabtıçün tahrir olunan (yazılan) emr-i şerifi 
ve tayin olunan mübaşiri henüz gitmek üzere olub 

mahallinden defteri gelmediğinden mikdarı ve ne müdded 
kayd edeceği malum olmadığı ve sabıklarda resm-i kısmeti 

verildiği olmayub ve muhallefat-ı mezkûrların verese 
taraflarından alınacak mahalleri olmadığından fakat faziletlü 
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müşarün-ileyh Şemseddin Efendi hazretlerine ataya-yı 

(atiye-hediye) şâhâne suretiyle ikiyüzonüç tarihinde ol-
mikdar meblağ verilip maadasından (kalanından) bir sene 

verilmediği ve şimdiye kadar miriden zabtı irade buyrulan 
muhallefatlara sudur-ı kiram hazeratı taraflarından müvella 
(hâkim) tayin ve resm-i kısmet itası mesbûk olmadığı 

(geçmediği) ve işbu muhallefatın dahi mahallinden defteri 
vürudunda (geldiğinde) ne suret kesb ederse yani 

müteveffanın evlatları olduğu haber verilmekle evladları 
üzerine bedel ile kesildiği halde müşarün-ileyh hazretlerine 
verese tarafından iktizasına (gerektiğine) göre resm-i kısmet 

verilmek lazım geleceği ve bu makule istid’aya (talebe) 
müsaade olunursa fi-maba’d (bundan sonra) sabık olub 
sudur-ı kiram hazret-i canib-i miriden zabt olunacak 

muhallefatın müdahale edilerek bu misillü miriye aid 
terekenin adem-i zabtına bais olamayub ihtilafın vuku’u 

muhakkak ve melhuz idiğü malum-ı kulları buyuruldukda 
emr ü ferman kudretlü saadetlü sultanım hazretlerinindir. 
 

Arşiv Fon Kodu: C..ML.. Dosya No: 775, Gömlek No: 
31628, Tarihi: 29 (Ra) Rebiü’l-evvel 1216 (9 Ağustos 

1801), Konusu: Alaplı ayanı müteveffa Pehlivanoğlu 
Ahmed'in zabtedilen muhallefatının hazineye 37.500 
kuruş verilmek şartıyla oğullarına terki. 
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Hû 
İnâyet-kârâ veliyyü’n-niama efendim sultanım 

hazretleri, 
 

Hâlâ Alaplı kadısı müteveffa-yı merkûmun oğlu olub ile-l-an 
(şimdiye kadar) Asitane-i âliyyede (İstanbul’da) olmağla ba-
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emr-i âli Kazasker efendi hazretleri tarafından tahrir-i tereke 

(terekesinin yazılması) ve beyne’l-vereseye (bütün vereseye) 
me’mur kılınan Molla efendi dailerinin yerinde kaza-i 

mezburun niyâbet mürâselesi (kadılara yazılan resmi 
mektubu) olduğuna mebni mürâsele-i mezkûru (Kazaskerin 
yazdığı resmi mektubu) ibrâz ve muhallefât-ı merkûmu 

(ölenin bıraktığı malları) tahrir iderim (yazarım) deyu ilhah 
itmeğle (ısrar etmesiyle) efendi-i merkûmdan havfa mütabaat 

(korkudan) pek civar kazalardan dahi hâkem celbi mümkün 
olamayub muhallefat-ı merkûm (ölenin malları) efendi-i 
merkûm ma’rifetiyle tahrir ve defteri temhir olunduğu 

(mühürlendiği) ve müteveffa-yı merkûmun (ölenin) sulbi-i 
kebir el-Hac İsmail ve Mustafa ve el-Hac Halil ve Hüseyin ve 
Osman ile sulbi-i sagir Muhammed (Mehmed) ve Ali ve 

Ahmed ve sulbiye-i sagire Saliha ve Zeyneb ve Emine ve Aişe 
ve Dudu namun bi’l-cümle on iki nefer evladları olduğu 

malum-ı devletleri buyurulmak içün ifadeye ictisar kılındı 
(cüret edildi). Baki emr ü ferman efendim sultanım 
hazretlerinindir.    
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Muhallefat zabtına me’muriyetle Alaplı canibinde olan 

dergâh-ı âli gedüklülerinden kapucubaşı payesi olan Derviş 
Hasan Ağa dergâh-ı âli kapucubaşılarından Viranşehir 

Voyvodası Çalıkzâde Hüseyin Ağa tarafından varid olan 
kâğıdın hülasasıdır.  
Fi 29 (S) Safer Sene (1)216 (11 Temmuz 1801) 

 
SAHH 

İzzetlü defterdar efendi, 
Zuhur iden (ortaya çıkan) muhallefat-ı kati cüz’i (çok az) olub 
müteveffa-yı merkûmun büyük oğlu el-yevm Asitane’de 

(İstanbul’da) ve kaffe-i saire (bütün herşeye) vakıf olduğu 
ihbar olunmağla merkûm  tarafınızdan celb ve istintak-birle 
keyfiyeti ve muktezasını ifade eylesin deyu buyuruldu. 

 
Bu esnada vefat eden Alaplı ayanı Pehlivanoğlu Ahmed’in 

kaffe emval ve emlakının zabt ve tahriri ve odabaşı oğlunun 
ve karındaşı Mehmed’in mallarından zimmeti müteveffa-yı 
merkûmeye giçen her ne ise zahire ihraç olunmak babında 

sadır olan emr-i âli ile mübaşir-i muma-ileyh ol tarafa lede’l-
vürud muma-ileyh Hüseyin Ağa marifeti ve ma’rifet-i şer’ ile 

müteveffa-yı merkumun bi’l-cümle emval ve eşya ve zimemat 
ve sefayini (gemileri) gereği gibi taharri ve tecessüs olunarak 
(araştırılarak) zahire ihraç (ortaya çıkarılması) ve merkûman 

odabaşı oğlunun ve karındaşı Mehmed’in mallarından 
müteveffa-yı merkûmun zimmetine bir şye geçmediğini 
merkûman odabaşı oğlunun ve karındaşı Mehmed’in oğulları 

ve kızları babaları vefatından sonra emval-i mezkûre hâlâ 
tasarruflarında olduklarını ihbar ve vücuh-ı ahali şehâdet 

eyledikleri ve müteveffa-yı merkûmun muhallefât-ı 
mezkûresi marifet-i şer’ ile mahtum ve mümza (mürlü ve 
imzalı) defter ve i’lam olunmuş olmağla i’lam ve defter-i 

mezkûre der-aliyeye irsal olunmuş olduğun. 
 

Muhallefat-ı mezkûreyi nâtık (gösteren) kaza-i mezkûre 
naibinin i’lamı ve defter-i mezkûr kıt’a 2  
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Gurre-i (1) (Ra) Rebiü’l-evvel  Sene (1)216  (12 Temmuz 

1801) 
Alaplı kadısı, müteveffa-yı merkûmun oğlu olup el-haletu 

hazihi (şimdi, halen) Der-aliye’de (İstanbul’da) olmağla ba-
emr-i âli faziletlü Kazasker efendi tarafından tahrir-i terekeye 
memur Molla efendinin yedinde (elinde-kullanımında) kaza-i 

mezkûr niyabeti mürâselesi (kadılara yazılan resmi 
mektubu) olduğuna mebni mürâsele-i mezkûreyi 

(Kazaskerin yazdığı resmi mektubu) ibrâz ve muhallefât-ı 
mezkûrenin (ölenin bıraktığı malların) tahririni (yazılmasını) 
ilhah itmeğle (ısrar etmekle) civar kazadan hâkem celbi dahi 

mümkün olamadığından efendi-i muma-ileyh tahrir ve 
defteri temhir ettirmiş olduğu (mühürlediği) ve müteveffa-yı 
merkûmun (ölenin) on iki nefer evladı olduğu muhallefat-ı 

mezkûre mübaşiri muma-ileyh Derviş Hasan Ağa ve 
Çalıkzâde Hüseyin Ağa ale’l-iştirak (birlikte) bir kıt’a 

şukkasında tahrir ederler.     
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SAHH 

İzzetlü defterdar efendi, 
İşbu takririniz huzur-ı hümâyûna arz olundukda irâd-ı cedid 

akçasından mâ’adâ İngiltere elçisine verilen mücevher 
hediyyesinin akçesi dahi bundan edâ olunub bakiyesi 
(kalanı) takrir mucebince hazineye teslim oluna deyu hatt-ı 

hümâyûn-ı şeref-yafte-i sudur olmağla mucebince emr-i 
nizâmına mübaderet eyleyesüz deyu buyuruldu.  

Fi 19 Ra Sene (1)216 (30 Temmuz 1801) 
 
Bundan akdemce (önce) vefat eden Alaplı ayanı Pehlivanoğlu 

Ahmed’in muhallefatı zabtına me’muriyetle ol-canibde olan 
dergâh-ı âli kapucubaşılarından Derviş Hasan Ağa ve 
Viranşehir Voyvodası ve Çalıkzâde Hüseyin Ağa taraflarından 

tevarüd eden (gelen) tahriratın hülasasında (özetinde) 
müteveffa-yı merkûmun kaffe-i muhallefatı canib-i miriden 

zabt ve tahriri ve karındaşı oğlunun ve karındaşı Mehmed’in 
mallarının zimmeti müteveffaya geçen her ne ise zahire ihraç 
ve mümza ve memhur (imzalı ve mühürlü) muhallefat 

defterinin Der-saadet’e irsali babında der-kenarda (yazının 
kenarına üst makamdan düşülen not) mastur-ı sadır olan 

emr-i âli ile mübaşir-i muma-ileyh mahalline lede’l-vürud 
müteveffa-yı merkûmun bi’l-cümle muhallefatı ve zimemat 
(borçları, üzerinde olan paralar) ve sefayini (gemileri) gereği 

gibi tecessüs ve tahkik olunarak (araştırılarak) zahire ihraç 
ve merkûman odabaşıoğlu ve karındaşı Mehmed’in 
mallarından müteveffanın zimmetine bir şey geçmediğini ve 

babaları vefatından sonra malları hâlâ tasarruflarında 
olduklarını merkûmanın evladları ihbar ve vücuh-ı ahali dahi 

şehâdet eylediklerini ve müteveffa-yı merkûmun on iki nefer 
evladı olduğunu tahrir ve inha ve bir kıt’a memhur ve mümza 
(imzalı ve mühürlü) muhallefât defterini irsal etmişler, defter-

i mezkûre imrar-ı nazar olundukda (gözden geçirildikte) 
müteveffa-yı merkûmun bi’l-cümle muhallefat ve hayvanat 

ve emlak ve sefayin kıymetleri ile ma’an zimematı min-
haysu’l-mecmu’ (toplam) otuzüçbin-sekizyüzaltmışbeş 
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(33.865) kuruşa baliğ olduğu muhallefatdan hülasa 

olunmuştur (özetlenmiştir). Zuhur eden muhallefat-ı kati 
cüzi (çok az) olub müteveffa-yı merkûmun büyük oğlu el-

yevm Asitane’de kaffe-i saire vakıf olduğu icbar olunmağla 
merkûm celb ve istintak birle keyfiyet ve muktezası ifade 
olunmak babında sadır olan ferman-ı âlileri mucebince 

merkûm buldurulub nezd-i bendegiye celb ve istintak 
(getirilerek sorgulanmış) ve dahi ferman-ı âli etrafıyla kendiye 

ifade ve tefhim (anlatılmış) ve külliyetlü bedel ile tanzimi 
kendüye teklif olundukda pederi müteveffa-yı merkûmun 
işbu sebt-i defter olunan (deftere geçirilen) malından başka 

gizlü medfun (gömülmüş) ve mektum (saklanmış) olarak bir 
mahalde ve bir kimesnede başka bir şey olmadığını 
euzubillah iderek takrir ve kendinden başka zükûr ve inas 

(erkek ve kız) olarak onbir (11) nefer karındaşı olub cümlesi 
şayeste-i merhamet ve sezâvar-ı atıfet olduklarını ve bundan 

birkaç sene sonra bir mahalde ketm u ihafe olunmuş 
(gizlenmiş, saklanmış) bir şey zuhur iderse hakkında derkâr 
olan ukkubat-ı şedideye (şiddetli eziyete) dahlim cü ifade ve 

hâh nâ hâh (ister istemez) otuz yedi binbeşyüz kuruş bedel-i 
taksit ile eda etmek üzere muhallefat-ı merkûmenin 

kendülere red ve ihsan buyurulmasını (geri verilmesini) 
istid’a ve istirham eylediği malum-ı devletleri buyuruldukda 
merkûm kulları Bâb-ı Âlî’ye dahi ihzar ve istintak olunarak 

(başbakanlığa çağrılarak sorgulanıp) tanzime muhtaç idiğü 
ve ne güne karar virilir ise ananeten takarrüb eylemekde 
(birikmekde) olan cemad-ı mevacibinin (aylıkların) külliyetlü 

açığı olub bu makule zuhurata tevakkuf edeceği zahir ve el-
yevm masarifat-ı mühimmenin tahaccüm ve terakümüne 

(birikmesine) mebni kesre mukabil bir zuhurat tutulamadığı 
bahir (açık) olmağla muhallefât-ı mezkûreden irad bedeliyle 
hazinesine müretteb beşbinbeşyüz kusur kuruşdan maadası 

mevacib-i kesrine medar etmeyüb hazine-i âmire’ye teslim ve 
ruhsat-ı aliyyeleri erzan buyurulmak babında emr ü ferman 

devletlü saadetlü sultanım hazretlerinindir.      
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Arşiv Fon Kodu: C..ZB.. Dosya No: 64, Gömlek No: 3154, 

Tarihi: 29 (L) Şevval 1219 (31 Ocak 1805), Konusu: Bolu 
sancağının Alaplı kazası ahalisinden eşkıya Pehlivan oğlu 

Hacı Halil ve Akçaşehir Ayanı Osman'ın tenkillerine dair 
Bolu, İzmid ve civarı kazalarından tertibat alınması.  
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Bolu voyvodası Hasib Ağa Ağa kulları tarafından gelen 

kâğıtların hülasasıdır. Fi 29 (L) Şevval Sene (1)219 (31 
Ocak 1805) 

 
Voyvoda-i muma-ileyh uhdesinde olan Bolu sancağında vaki 
Alaplı kazasından olub zulm ve fesad ile me’luf olan 

Pehlivanoğlu Hacı Halil nam kimesnenin kaza-i mezbur 
ahalisi tedibine (cezalandırılmasına) mütehammil olamayub 

(güç yetiremeyip) kaza-i mezburdan tard eylemişler 
(sürmüşler) iken Der-aliyede sakin olub güna gün tez divana 
sülük birle kaza-i mezburdan ahali ve fukarasına icra-yı garz 

sevdasıyla sancağ-ı ahardan Şile kazasında şekâvetle maruf 
olan (kötülükleriyle bilinen) Uzun Hasan nam kimesneye 
külli mebaliğ va’adiyle yine voyvoda-i muma-ileyh uhdesinde 

olan Akçaşehir kazasına sabıka Bolu voyvodası Hacı 
Abdullah Ağanın ayan nasb eylediği eşkıya zümresinden 

Osman ve karındaşı Mustafa nam müfsidlerin ağvalleriyle 
sabık Akçaşehir ayanı olanların birini bi-gayr-i hak katl ve 
birini dahi firar ile mamelikinden devr etdirüb ol-vechile zulm 

ve taaddiyata ictisarına mebni kaza-i mezbur fukarası 
havflarından (korkularından) ifade-i hal edemeyüb 

(durumlarını anlatamayıp) bu suretle ferciyab ve kaza-i 
mezburda ettiği taaddiye (baskıya) kanaat etmeyüb şaki-i 
mezbur Uzun Hasan muzur-ı merkûm (Pehlivanoğlu) Hacı 

Halil ile yek-dil (aynı ağızdan) olarak Alaplı kazasına dahi 
tasallut ve muzır-ı mezburu ayan etmek sevdasıyla şaki-i 
merkûm Uzun Hasan‘ın bölükbaşılarını tarafına celb ve 

Ramazan-ı Şerifin onuncu günü mezbur Uzun Hasan dahi 
Karasu nam mahale külli hasarat ile vusul ve hafiyyen kaza-

i mezbura duhul etmek (gelmek) üzere oldukları ahali-i 
fukaranın mesmuları (işittikleri) oldukda voyvoda-i muma-
ileyhe tazallüm-i hal etmeleriyle voyvoda-i muma-ileyh 

tarafından dahi bir bölükbaşı ta’yin ve etraf kazalara tahrir 
(yazılmak) ile şaki-i mezburun yolları sed ü bend birle kaza-i 

mezbura duhule kudretyab olamayub on gün mikdarı meks 
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ve bade’l-id (bayram sonrası) gelirüz deyû adavet etmeleriyle 

fukaraya zarar isabet etmeksizin ol-vechile def’ olunduğu… 
 

Salifü’z-zikr Alaplı kazasına tasallut sevdasıyla vürud ve 
kudretyab olamayub avdet eyledikleri (döndükleri) ifadesiyle 
merkûm Uzun Hasan ile merkûman Akçaşehir ayanı Osman 

ve Pehlivanoğlu’nun tasallutlarının (baskılarının) men’i 
niyazını havi Alaplı kadısının bir kıt’a ilamıyla Samako 

kazasının mahzarları kıt’a 1 
 
Şile kazası İznikmid sancağı ve şaki-i merkûm Kocaeli 

sancağı mutasarrıfı Ahmed Paşa kullarının ittibâ’ından (tabi 
olduğu) zannıyla te’dibi (cezalandırılması) ve tasallutunun 
(baskısının) defiçün keyfiyet-i mezkûra voyvoda-i muma-

ileyh tarafından paşa-yı muma-ileyha tahrir olundukda 
paşa-yı muma-ileyh tarafından vürud eden kaime ile Alaplı 

kazası ahali ve fukarasının def’i tasallut-ı eşkıyayı havi 
voyvoda-i muma-ileyh tarafından Der-saadet’e takdim 
olunmak içün tertib eyledikleri mezkur arz u mahzarları ib’as 

olunduğu (gönderildiği).      
 

Merkûmun salifü’z-zikr ta’addinin (baskının) men’i 
hususunu havi voyvoda-i muma-ileyhin paşa-yı muma-
ileyhe ib’as eylediği (yolladığı) kaime-i mezkûresi 

vürudundan bahisle bundan akdem Kocaeli sancağında 
Kaymas kazasında zuhur eden eşkıyanın men’i hususuna 
irade-i seniyye buyrulmakdan naşi merkûm Uzun Hasan 

dahi ba-emr-i âli eğerci paşa-yı muma-ileyh tarafına vürud 
ve eşkıyayı merkûm bertaraf olundukda Şile’ye azimet 

etmekle Şile kazası dahi paşa-yı muma-ileyhin hükümeti 
tahtında olmayub ahar kaza olduğunu ve merkûm dahi 
tarafgir ve teba-i makulesi olarak istishâbında olmak 

cihetiyle paşa-yı muma-ileyhin tahririne (yazısına) itibar ile 
kifâyed etmeyüb belki hareket-i na-hem-varesi (her zamanki 

hareketi) müstenid olacağı (dayanacağı) melhuz 
(düşünülmüş) olmağla bu maddenin def’i hususu behemahal 
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(ne olursa olsun) irade-i aliyyeye menut (bağlı) bir keyfiyet 

olmak takribi Der-saadet’e ba arz u mahzar inha ile 
kendisine tenbih ve te’kide muhtaç olduğu ve bu makuleleri 

paşa-yı muma-ileyh tesahub etmeyüb (sahip çıkmayıp) 
tedibatlarına ikdam (gayret) edeceği beyanıyla Alaplı kazası 
Bolu sancağı dahilinde olmak takribi fukara paymal 

olmaksızın (ayak altında kalmaksızın) salifü’z-zikr 
ta’addisinin (baskısının) men’i hususu merkûm Uzun 

Hasan’ın voyvoda-i muma-ileyh tarafından nesh u pend 
(nasihat) gûna tahrir olunduğu (yazıldığı) suretde ba-irade-i 
ulya-i me’mur olmadığı ve nefsaniyeti cevanibden malum 

olundukda hususu-ı mezkûrun künh ü hakikati (işin aslı) 
Der-aliye (İstanbul’a) tahrir olunmasını havi voyvoda-i 
muma-ileyhe vürud eden paşa-yı muma-ileyhin kaime-i 

meb’use-i mezkûresi. Kıt’a 1 
 

Şaki-i merkûm Akçaşehir ayanı Osman ayanlıkdan azil birle 
bu esnada kaza-i mezburda mütedeyyin olarak cümle 
istid’asıyla (bütün talepleriyle) icra-yı nasb olunmak üzere 

olmağla merkûm Osman bade’l-azil kendi halinde arz ve 
edebiyle olmayub umur-ı fukaraya tasaddi ve zulm ve fesada 

dair hareket ider ise ceza-yı ma-yelikası icrası (layık olduğu 
cezanın icrası) babında bir kıt’a emr ü âlişân ısdar 
buyrulmasını voyvoda-i muma-ileyh bir kıt’a arzıhalinde 

tahrir eder.   
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Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No:  37, Konusu:  78, Tarihi: 

08 (S) Safer 1264 (7 Ocak 1848), Konusu: Ereğli kazası 
ahalisinden Pehlivanoğlu Halil adlı şahsın silahla 

dolaşarak gayri kanuni ve ahlaki hallerinden dolayı 
hapsedilmesine rağmen firarı ve tekrar yakalanmasıyla 
şerrinden emin olunacak bir ceza verilmesi. (5. Anadolu 

Katil Sirkat) 
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Hû 

Kastamonu valisi atufetlü paşa hazretleri tarafından bi’t-
tahrirat varid olub meclis-i vâlâ’ya ita buyurulan (sunulan) 

Bolu ve Ereğli meclislerinin iki kıt’a mazbatası meallerinde 
Ereğli kazası ahalisinden Pehlivanoğlu Halil nam şahıs 
müsellah (silahlı) olduğu halde ahz u zina misillü ef’al-i 

kabihaya (büyük kabahatleri) cür’et töhmetiyle mahbese ılga 
olunmuş (hapse konulmuş) iken iki defa mahbesden 

(hapisten) firar ile ef’al-i sabıkasında (önceki durumunda) 
ısrar ve ızrar-ı ahali (ahaliye zarar vermek) ve sekeneye 
(oturanlara) ictisar etmekde (cesaret etmekte) olduğundan 

bu kere dahi merkum ahz u girift olunmuş (yakalanmış) ise 
de kendisinden emniyet-i ahali meslub olduğu (ahalinin 
emniyeti kalmadığı) beyanıyla zuhur-ı iradeye terakkuben 

(binaen) mahbesde (hapiste) tevkif kılındığı mücazat-ı 
icabiyesi (gerekli cezası) icra kılınmak üzere inha ve iş’ar 

olunmuş olub siyak-ı iş’ara nazaran merkûmun şerir 
makulesinden (kötü insanlardan) olduğu anlaşılmış ve bu 
makulelerin bir sene müddetle vaz-ı pranga olunub müddet-

i merkûme içinde kendisinden emniyet hasıl olur ve ahaliden 
kefil verebilir ise sebil-i tahliye olunması ve bu suretle silah 

zahir olmadığı takdirde zuhur-ı silah haline kadar muti-i 
temdid kılınması ceza-name-i hümâyun ahkâmı iktizasından 
(gereğinden) bulunduğuna mebni merkûmun Kastamoniye 

celbiyle yedine cünha-i vakıa (suç durumu) ve müddet-i 
muayenesini mübeyyin tezkire bi’l-ita habsi tarihinden 
itibaren bir sene müddet içün vaz’-ı pranga olunarak 

müddeti içinde halası zahir olduğu ahaliden kefil irae 
edebildiği halde sebilinin tahliyesi ve bu suretle silah zahir 

olmayub ahaliden kefil veremediği takdirde ol-vakit icabına 
göre müddet-i temdid kılınması hakkında vali-i müşarün-
ileyh emir-name-i sami tastir buyurulması meclis-i vâlâ’da 

tezekkür kılındığı muhat.  
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IV.BÖLÜM 

1811’DE KASTAMONU’DA ALİ MOLLA İSYANI 
 

Ali Molla olarak bilinen şahsın Kastamonu’da ortaya 
çıkardığı kargaşalık öyle küçük çaplı ve kısa süreli bir olay 
değildir. Aksine devleti çok uzun süre uğraştırmış, çok geniş 

bir bölgeyi etkilemiştir. Üstelik Osmanlı devletinin en büyük 
düşmanı olan Ruslarla işbirliği yapmaktan da çekinmemiş 

nefsinin ve şahsi çıkarlarının peşinden giden acımasız bir 
isyankârdır. 
 

Ali Molla ile ilgili  bir çok belge okunmuş okunmayanların da 
konu özetleri üzerinden değerlendirme yapılarak isyanın 
sonuçları ve boyutları her yönüyle ele alınmaya çalışılmıştır.  

Bununla ilgili olarak daha önce yapılmış çalışmalardan 
bazıları da incelenerek faydalanılmıştır. Öncelikle bu 

çalışmalarda nelerden bahsedilmiş bunlara bakılarak daha 
sonra arşiv kaynaklı bilgiler yorumlanacaktır.  
 

Osmanlılarda feodal yapı incelendiğinde, mütesellim ve 
ayanlık, devletin iç politikasında önemli bir rol oynayan bir 

sistem olarak gözükmektedir. Hemen hemen bütün 
mütesellim ve ayanlar servetlerini devlet memurluğu 
yaptıkları sırada edinmişlerdir. Bu durum mütesellim ve 

ayanların öldükten, ya da katl edildikten sonra servetlerini 
müsadere edilmiş olmasına da açıklık getirmektedir.  Yerli 
ailelerin güçlü olanları idari, iktisadi, mali ve askeri 

alanlarda yapmış oldukları yardımlar nedeniyle devlet içinde 
vazgeçilmez ve her zaman kendilerine başvurulan bir unsur 

olarak göze çarpışlardır.  
 
Kimi zaman ordunun sefere çıkışında, asker toplama 

çabaları içinde olan ayan ve mütesellimler, asayişten vergi 
toplamaya, kaçak ve eşkiyaların yakalanmasına kadar 

doğrudan doğruya devleti ilgilendiren her sorunun 
çözümünde faydalanılan bir unsur olmuşlardır. Zaman 
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zaman isyanların bastırılmasında dahi onların gücünden 

istifade edilmiştir.  
 

Ayan ve mütesellimler   merkezi otoriteyi sürdüremeyen, 
kırsal alanda tımar sisteminin yozlaşması ve zayıflamasıyla 
denetim gücünü yitiren, iç ayaklanmalar karşısında merkezi 

devletin de onayladığı yerel savunma güçlerinin liderleri 
konumunda olan ekonomik olarak da güçlenen, devletin 

taşradaki temsilcileri olmuşlardır. Ancak zamanla çok 
güçlenen bu ayanlardan bazıları devlet otoritesine karşı 
gelerek isyan etmişler ve devleti uzun süre uğraştırmışlardır.  

XIX. Yüzyıl’da Osmanlı Devleti siyasî, askerî ve ekonomik 
yönlerden özellikle de Batıdaki gelişmelere paralel olarak 
sıkıntılı bir süreç içine girmiştir. Merkezî otoritenin de 

sarsıldığı bu süreçte, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa 
isyanı Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu 

durum Batı’nın Osmanlı’ya karşı olan müdahalelerinin de 
artmasında etkili olmuştur. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, 
Mısır’da görev yaptığı süreçte çeşitli reformlar yapmış ve 

siyasî faaliyetlerde bulunarak güçlenmiş bir şahsiyettir.  
 

Hatta 1821’de çıkan Rum isyanını bastıramayan Osmanlı 
Devleti ondan yardım alarak bu isyanı bastırabilmiştir. 
Ancak Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu başarılarından sonra 

devletten bir takım taleplerde bulunmuş, kendisine vaad 
edilen istekleri gerçekleşmeyince isyan etmiştir. Bu olay kısa 
zaman içerisinde Avrupa ve Rusya’nın da içine girdiği 

uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin 
Mehmet Ali Paşa’nın isyanı ile uğraştığı dönemde ülke 

içerisinde de bir takım sıkıntıların, huzursuzlukların olduğu 
görülmektedir.  
 

Osmanlı Devleti’nin Mısır Meselesi ile uğraştığı sırada İç 
Anadolu bölgesinde bir isyan ortaya çıkmıştır. Bu 

huzursuzluğun elebaşısı konumunda olan Kadıkıran 
Mehmet adındaki bir şahıstır. Başına topladığı bir takım 
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kişilerle devlete karşı isyan etmiştir. İç Anadolu bölgesinde 

1826-1833 yılları arasında huzursuzluk çıkararak bölgede 
etkili olmuştur.  

 
Özellikle Mısır Meselesinin olduğu dönemde devletin içine 
düştüğü otorite zayıflığını fırsat bilen Kadıkıran Mehmet, 

etrafına topladığı bir takım kişilerle daha çok yağmacılık 
yapmak için isyan çıkartmıştır. Devletin sıkı takibi 

sonucunda 1833 tarihinde Kadıkıran Mehmet sıkıştırılınca 
Gürcistan’a kaçmış, burada Rus Komutan tarafından 
yakalanarak adamlarıyla birlikte Osmanlıya teslim 

edilmiştir.25   
 
Kadıkıran Mehmet olayını biraz daha detaylı incelediğimizde 

kendisinin devlet görevinde de bulunduğu ancak isyandan 
da vaz geçmediği anlaşılmaktadır. Öyleki bazı dönemlerde 

günde 100-150 kişinin kendisine katıldığı ve adamlarının 
sayısının 5000’i bulduğu anlaşılmaktadır. Adamlarıyla 
birlikte bastığı yerlerde halka çok eziyet vermiş oranın 

ayanlarından yüklü miktarda paralar da almıştır. 
 

Celali isyanları olarak bilinen ve 17. Yüzyılın ilk yarısından 
itibaren başlayan eşkıya eylemleri toplumsal düzeni sarsmış 
bunlarla yürütülen mücadele devleti de yormuştur. Bunun 

yanında Enderunda yetişmiş valilerin yerine vilayet ve 
sancakların ileri gelenlerine idari görevler verilmesi hem yeni 
bir zengin sınıfının doğmasına hem de voyvodalık da olmak 

üzere idareciliği ele geçirmek için güç mücadelesinin 
yaşanmasına neden olmuştur. Bu mücadele esnasında güçlü 

aileler çok sayıda insanı yanında bakmak durumunda 
kalmıştır. Bu kalabalık gruplar zaman zaman istediğini 
alabilmek için devlete başkaldırmış, isyan ederek ordularla 

savaşmıştır. 

                                                           
25http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=295 
  

http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=295
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Kadıkıran Mehmet’in adı ilk kez 1825 tarihinde bir belgede 

geçmektedir. Keskin ve civarında ahaliye büyük zarar 
vermesi üzerine Ankara valisi üzerine kuvvet yollamış ise de 

bu kuvvetleri yenmiştir. Daha sonra 1831’de Şam Valisi 
Mehmet Paşa’nın sergerdesi olarak görev yapmıştır. 1832’de 
Şam ve Halep, Mısırlı İbrahim Paşa tarafından fethedilince 

tekrar Anadolu’ya dönmüştür. Osmanlı ile Mehmet Ali Paşa 
arasındaki savaşta devlete bağlılığını bildirmiş ve 3000 

adamı ile savaşa gelirken Osmanlı’nın yenildiğini duyunca 
Çankırı ve Ankara’ya gitmiştir. 
 

1833’de Bozok sancağının önemli bir kısmını ele geçirmiştir. 
Keza Ürgüp, Nevşehir, Niğde de eşkıyalar tarafından ele 
geçirilmiştir. Buna rağmen Kastamonu’da başlayan isyanı 

bastırmak üzere Trabzon Valisi Osman Paşa’ya katılması 
istenerek 40.000 kuruş kendisine ödeme yapılmıştır. Ancak 

o gitmeden isyan bastırılınca gelmesine gerek olmadığı 
haberi yollanmıştır. Onun adamlarıyla her hangi bir yerde 
konaklaması oranın halkı tarafından istenmiyordu, bundan 

endişe duyuluyordu. Kadıkıran fukaraya eziyet etmeyi 
alışkanlık haline getirmişti. Kendisine karşılık verenlerin de 

evini barkını yakıp, yıktırmaktan çekinmiyordu. 
 
Trabzon Valisi Osman Paşa’nın tatarını (habercisini) 

yakalayıp tahrirat torbasıyla emanet akçesini gasp etmekden 
dahi çekinmemiştir. 
 

Devlet, Anadolu’da Mısır ordusu ile mücadele ettiğinden 
daha fazla gaile açolmaması için Kadıkıran’ın bazı 

taşkınlıkları bir süre görmezden gelinmiştir. Bu gibi 
durumlarda isyan yerel güçlerle halledilmeye çalışılır, 
olmazsa serdar tayin edilerek merkezden kuvvet yollanır bu 

şekilde de başarılı olunmazsa devlet eşkıya ile pazarlığa 
oturur ona mansıp vererek affeder ve devlet kadrosuna alırdı.  

1833 Eylülünde Kadıkıran Konya’dan hareketle Ankara 
üzerinden Çankırı’ya gelmiştir. Kazalara haber yollayarak 
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para toplamıştır. Mısır askeri Çankırıya girdiği zaman 

yağmalanan eşyasının bedeli olarak Çankırı eşrafından da 
50.000 kuruş almıştır. 30 Eylül 1833 tarihinde 5000 

adamıyla Yozgat’ı ele geçirmiştir. Burada iki de top elde 
etmiştir. Bunun üzerine onunla mücadele için Trabzon’dan 
Çarka toplardan birinin Kayseri’ye yollanması istenilmiştir. 

 
Bölgedeki mütesellimlerden hiçbir tek başına Kadıkıran’ın 

önüne çıkmaya cesaret edemez olmuştur. Bunun üzerine 
Kadıkıran hakkında Kasım 1833’de ferman çıkarılarak 
bütün mütesellim ve voyvodaların güçbirliği yaparak bu işin 

üstesinden gelmesi istenilmiştir. Bunun üzerine telaşlanan 
Kadıkıran kaçarak Zile’ye oradan Şarkışla’ya (Tenos) 
gelmiştir. Şarkışla’da etrafı sarılmasına rağmen kaçmayı 

başarmış ve Alacahan taraflarına gelmiştir. Oradan Kuruçay, 
Refahiye (Gercanis) ve Şiran kazasına geçmiştir. 1000-1500 

adamıyla İran’a gitmek istemiş ise de yolların tutulduğunu 
öğrenince Kars tarafından bir yol bulup Rusya’ya kaçmıştır. 
Fakat Rusya’da 852 adamıyla birlikte yakalanmış yapılan 

görüşmeler sonucu 20 Aralık 1833’de iade edilmiş, Osmanlı 
askeri tarafından Kars’da teslim alınmıştır. Ocak 1834’de de 

adamlarıyla birlikte İstanbul’a yollanmıştır.26             
 
Diğer bir örnekde Rize ayanı Tuzcuoğlu Memiş Ağa’nın 

isyanıdır. Memiş Ağa da devlet görevinde iken ilerlemiş 
yaşına rağmen devlete isyan etmiş ve bir çok yeri ele 
geçirerek kendisi idareciler atamıştır. Neticede onun da sonu 

ölüm olmuştur.27   
 

Tanzimattan önce Osmanlı idaresindeki bazı değişimler 
özellikle Sultan II.Mahmut dönemi reformları kamu 
yönetiminde kadıların idari alandaki yetkilerini azaltmıştır. 

                                                           
26 Delibaşı Kadıkıran Mehmet Ağa,  
https://kebikecdergi.files.wordpress.com/2012/07/08_korkmaz.pdf 
27 Tosun, Murat Dursun, Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa Tirebolu Voyvodası-
Şebinkarahisar Kaymakamı, Eylül 2015, s.19-26 
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Kadıların idari alanda geri planda kalmasıyla oluşan boşluk 

taşrada voyvodalık gibi resmi görevleri üstlenen yerel güçler 
tarafından doldurulmaya çalışılmıştır. Tanzimattan önce 

Osmanlı taşrasındaki belediye hizmetleri, vakıflar, loncalar 
ve kadılık müessesi tarafından yerine getirilmekteydi. 
Merkezden atanan kadı idari, adli ve beledi yetkilere sahipti. 

Bu yönüyle kadı hem hakim, hem mülki amir, hem de 
belediye başkanıydı. Kadının bu işleri yapmasında kendisine 

yardımcı olan memurlar da bulunmaktaydı. 
 
II.Mahmut dönemi reformlarıyla kamu yönetiminde kadıların 

idari fonksiyonları azalmış, güvenlik ve beledi hizmetler 
(belediye hizmetleri) ellerinden alınmıştır. 
 

Voyvodalar yönetici olarak bulundukları bölgelerde esnaf ve 
reaya ilişkilerinin düzenli olarak işlemesinin sağlanması, 

halk ve esnafın çarşı ve pazarlarda mağduriyetinin 
önlenmesi,toplumun genel ahlak ve düzeninin 
korunmasından sorumluydular. Kadının verdiği cezayı 

uygulamak da voyvodanın sorumlulundaydı. 28 
 

Önceki yüzyılda başlayan bozulma neticesi sorunlar 
birikerek 19. Yüzyılda en üst düzeyde hissedilmiştir. Bu 
durum merkezi otoritenin taşrada zayıflamasına ve mali 

olarak güçlü olan sınıfın başına buyruk hareket etmesine 
neden olmuştur. Ayan olarak adlandırılan bu yerel güçler 
kapı halkının masraflarını yüklendikler gibi güçlerini bazen 

rakiplerine bazen de devlete karşı kullanabilmekteydiler. 
Devlet de taşrada maddi ve askeri gücü elinde bulunduran 

yereldeki ileri gelenleri itaat altında tutabilmek için bazen 
valilik, bazen voyvodalık bazen de mütesellimlik gibi 
görevlere atamaktaydı. Bu durum yerli ailelerin daha da 

güçlenmesine neden olmuştur.  

                                                           
28 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/38/326.pdf 
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Merkezi idarenin taşradaki uygulamalarından olan 

vergilendirme, askere alma ve eşkıyalık hareketlerinin 
önlenmesi gibi konularda yerel olarak tanınan, yerel 

koşulları iyi bilen ve ileri gelenlerden olan voyvodalar devlet 
ile köylüler arasındaki ilişkiyi kurmaktaydılar.  
 

Taşradaki ayan-eşraf zümrelerin birbirleriyle çekişmeleri ile 
yaylak-kışlak hayatını idame ettiren aşiretlerin çıkardığı 

problemler güvenliği en önemli idari mesele haline getirmişti. 
Voyvodalar besledikleri önemli miktarda kapı halkı sayesinde 
savaşlarda ve iç güvenliğin sağlanmasında etkin olmaları, 

devlet açısından vaz geçilmesi zor unsurlar olmalarını 
sağlıyordu. Devlet bazı bölgelerde iç güvenlik sorunu yaşadığı 
zamanlarda voyvodaların yardımını talep etmekteydi. 

 
Ayrıca voyvodolar, görev bölgelerindeki halka huzurlu ve 

güvenli bir ortam sağlamakla da yükümlüydüler. Toplumda 
güvenliğin sağlanmasıyla görevli voyvodaların asayiş 
meselelerini soruşturma ve takip etmelerini sağlayan 

karakolları, suçları mahkemece kanıtlanan kişilerin tutuklu 
kalmalarını sağlayan hapishaneleri vardı. Voyvodalar 

yönetim sınırları dahilindeki köylerde güvenliği sağlamak 
için Subaşılar atamaktaydılar. Bir voyvoda görevden 
alındığından görevi ele geçirmek için bazen şiddetli 

mücadeleler yaşandığı da olurdu.29  
 
Ayan ve mütesellimler, Anadolu’nun birçok yerinde devlet 

adına görev yapmışlardır. 19.yüzyılın başında Bolu Vilayeti 
ve çevresinde görev yapan, Alaplı’da Pehlivanoğlu Ahmet, 

Ereğli’de Ali Molla, Dirgine (Devrek Yazıcık Köyü)’de Küçük 
Haliloğlu Halil, Bartın’da Çalıkzade Hasan, yine Bartın’da 
Çavuşzade Mehmet, Perşembe’de Kadıoğlu, Eflani’de 

Tölemenoğlu, Düzce’de Hacı İbrahimoğlu Seyid Ahmet ve 

                                                           
29 Kemal Kaya, 19.Yüzyılda Anadolu’da İç Güvenlik Sorunları ve Voyvodalar, 
Makale  
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Zeynel Abidin , Akçaşehir’de (Akçakoca) Sarhoş Osman, 

Kızılbel’de (Karabük Eskipazar bölgesinde) Kahvecizade 
Mehmet, Ulak’da (Karabük Ovacık) Hacı Mehmet Ağa  bu 

ayanlardan bazılarıdır. Aynı dönemde Haydutoğlu Mehmet 
Bey ise Viranşehir Sancağı’nda mütesellim olarak 
bulunmaktaydı. 

 
Osmanlılar döneminde, Bolu ve çevresinde görev almış 

ayanlar ve mütesellimler diğer bölgelerde olduğu gibi 
güçlerini pekiştirmişler ve padişahtan bağımsız bir biçimde 
sahip oldukları bölgeleri yönetmeye kalkmışlardır. Amasralı 

olarak da bilinen Ali Molla, yaşamının büyük bir dönemini 
Ereğli’de ayan olarak sürdürmüş, kendi memleketine dahi 
eziyet eder duruma gelmiştir. Buna dair merkezden 

gönderilen fermanlar olayı açıkça göstermektedir. Bu 
fermanlardan birisinde şöyle anlatılmaktadır: “Bolu ve 

Viranşehir Sancakları miri varidatın en büyüklerinden 
olduğu halde bu iki sancağın voyvodalığı, bir müddetten 
beri bazı beylere verile gelmiş ise de adı geçen bu 

sancakların “Voyvodalık” idaresi ile fukaranın tazyik ve 
perişanına sebep olduğundan bundan böyle buraların 

Derebeyi Makulelerine ihale olunmayarak Büyük Valilere 
tevcih olunması emredilir. (1811–1826) II. Mahmut’un 
emrinden sonra Bolu ve çevresinde ayanlar ve mütesellimler 

yok edilmiştir. Bunun yerine mutasarrıflıklar kurulmuştur.  
Bolu’ya ilk olarak Hüsrev Paşa Mutasarrıf tayin edilmiştir. 
Hüsrev Paşa’nın Mutasarrıflığı Bolulular için bir ümit kapısı 

olarak görülmüşse de, Hüsrev Paşa başka bir görev için 
Bolu’dan kısa süre içerisinde ayrılmıştır. Bu sırada devam 

eden Bükreş Seferi dolayısıyla orduya katılmış ve bu durumu 
fırsat bilen ayanlar ve mütesellimler yeniden zorbalıkla 
görevlerini devralmaya çalışmışlardır.  

 
Bu ayanlardan birisi olan Ali Molla, Ereğli Müftüsünün evini 

basarak kendisi ve ailesini katletmiştir. Ereğli müftüsü, ev 
halkıyla birlikte müdafaadan başka kurtuluş yolu bulamadı. 
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Kapılar kırıldı. Kadınların feryadı, çocukların acı acı 

bağrışmaları gece yarısı fena akisler yapıyordu. Bir iki saatlik 
uğraşmadan sonra zavallı müftü efendi bütün evladı ve 

ıyaliyle birlikte öldürüldü. Koca bir kasabanın müftüsü bile 
hayatını ve ailesini gaddar derebeyin zulmünden 
kurtaramamıştı. Ali Molla ile Küçük Haliloğlu bu hareketleri 

yüzünden “fermanlı asi” oldukları ilan edilmiştir.30  
 

Küçük Haliloğlu adlı ayan ise Mutasarrıf Hüsrev Paşa’nın 
Bolu’dan ayrılmasından sonra hoşuna gitmeyen insanları 
öldürmüştür. Sultan II. Mahmut (1803–1839), Bolu-

Viranşehir bölgesinde giderek güçlenen ve zenginleşen yerli 
derebeylerinin gücünü kırabilmek için bir dizi önlemler alma 
gereğini duymuş ve geniş yetkilerle Bolu’ya 

gönderdiği  İbrahim Paşa’nın tevcih beratına da “Bolu ve 
Viranşehir sancakları varidatı cesime-i miriyeden olub 

bazı derebeyi ve o makule kesana ihale olunagelmiş ise 
de livayı merkumenin voyvodalık ile idaresi tazyik ve 
perişaniyi fukarayı mucib olmağla fi-mabad (bundan 

sonra) derebeyi ve o makulelere ihale olunmayub vülat-ı 
izama (büyük valilere) tevcih olunması” uyarısını 

yazdırmıştır.31  
 
İbrahim Paşa’nın Bolu’ya gelmesiyle yerli derebeylerine savaş 

açılmıştır. 1810’lu yıllarda bölgede bir iç çekişmenin  olduğu, 
Ali Molla’nın güçlü adamlarını ve milislerini Devrek, 
Perşembe, Dirgine yörelerine yayarken Bartın ve Amasra’da 

da kendisine yandaşlık eden ayanlar ve derebeyleri 
bulunmaktaydı.  

 

                                                           
30http://www.pusulagazetesi.com.tr/m_3626/zonguldak-zorbalarindan-ali-
molla/ 
31http://kdzereglifutbol.blogspot.com.tr/2014/08/iimahmut-doneminde-idam-
edilen.html 
 

http://kdzereglifutbol.blogspot.com.tr/2014/08/iimahmut-doneminde-idam-edilen.html
http://kdzereglifutbol.blogspot.com.tr/2014/08/iimahmut-doneminde-idam-edilen.html
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Ali Molla, Gökçesu’daki küçük Haliloğlu Halil Ağa ile 

anlaşarak Bolu sancağını aralarında taksime karar verdiler. 
Yapılan taksim mukavelesine göre Ali Molla, bütün 

kuvvetiyle Küçük Haliloğlu’na yardım edecek, Halil Ağa’da 
Gökçesu’dan kalkacak, Voyvodalık makamı olan Bolu’yu 
işgal altına alacaktı. Buna karşı sancağın deniz kesimi 

büsbütün Ali Molla’nın idaresine bırakılacaktı.  
 

Ali Molla İbrahim Bey’in bir yıl süren Bolu voyvodalığı 
esnasında gizli maksadını ortaya dökmeye başladı. Sancağın 
evvelce Hacı Ahmetoğlu zamanına ait (Mekkari) 

bedellerinden yani hilekârlıklardan kendi ayanlığı içinde 
topladığı 36.000 küsur kuruşu hala teslim etmemiş, 
göndermesi için yapılan tebligatı da reddetmişti. Ali Molla 

devletin topladığı vergilere bile el koyabilme gücünü 
kendisinde bulabilmekteydi. Bu durum derebeylerin 

meydanı boş bulup, bölgede halka zulmün nerelere 
varabileceğini göstermektedir. İstanbul hükümeti de 
durumun farkında olmakla beraber bu konuda yapabileceği 

bir şey yoktu. 
 

Ali Molla’nın yaptıkları zulümler arasında; evleri basma, 
halkın eşyalarını yağmalama, kadınları ve kızları zorla nikâh 
etme, arazi satma gibi yöntemler de vardı. Ayrıca gelir temin 

etmek için araziden geçen sürülerden toprak bastı parası, 
sürünün bayırda gecelemesi için derbent parası, sürünün 
gideceği zaman geçit akçesi gibi paralar da alırlardı. Ali Molla 

halkı ezerek servet ve güç kazanan bir zorbadır.  
 

Osmanlı Devleti, ayanlık ve mütesellimlik müessesesini 
ortadan kaldırmak için öldürülen yöneticilerin mallarına da 
el koymuş ve ondan sonra gelebilecek aile efradının gücünü 

yok etmeyi amaç edinmiştir.  
 

M. Kemal Bey'in “Ayanlar Devrinde Bolu” isimli 
çalışmasında, Erekli ve Alaplı civarlarında derebeylerden 
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bahsedilmekte ve Ereğli'de karanlık-korku dolu günler 

yalatan Ali Molla hakkında şu malumat verilmektedir: Ali 
Molla, yeniçeridir, silahşordur ve zorba bir katildir. Erekli, 

Devrek, Perşembe Dirgene, Mengen, Alaplı yöresinde hemen 
herkes ona boyun eğmişti. Sahil kısmında hâkimiyet, 
tamamı ile onundu. Ali Molla, cinayetler, zulümler, insanları 

soyup her şeylerini ele geçirmede hiçbir sınır koymadı. 
Hüsrev Paşa, onun hakkından gelmek için donanmayı 

denizden harekete geçirdi. Tepe üzerindeki Ali Molla'nın 
bulunduğu kule döğüldü. Aynı sırada Paşa da Devrek'den 
Ereğli üzerine yürüdü. Karadan da ablukâya âlındı. Ali Molla 

bu zor durumda, 15 gün dayandı. Bir gece zifiri karanlıkta 
kayıkla Ereğli'den kaçtı. Rusya sahillerine can attı. Ali Molla, 
daha önce devlete resmen ayak lanmış ve bir gece kartal 

yuvası gibi tepede kale içindeki konağından, maiyeti ile 
kasabaya indi. Müftü, maiyeti ile Ali Molla'ya karşı direndi. 

Epeyce gürültü oldu. Kapılar kırıldı, içeriye girildi. 
Kadınların, çocukların haykırışları gece yarısına kadar 
sürdü. İki saat sonra çatışma bitti. Müftü ve yanındakiler 

acımasızca öldürüldü. 
 

Osmanlı tarihçilerinden Şanizade, eserinde ” Vürud-i Haber-
i Firar Ali Molla ez Ereğli" başlığı altında, Ali Molla hadisesine 
yer vermekte ve şunları kaydetmektedir: 

 
Eylül 1811’de birkaç seneden beri süren sefer gailesini fırsat 
bilerek Ereğli müstevlisi olan (Ereğliyi ele geçiren) Ali Molla 

nam bi-haya (hayasız) bundan akdemce alenen adem ısgay-ı 
emr u ferman suretleriyle sâlik-i mesâlik-i tuğyan olarak gece 

ve gündüz istihsâl-i esbab isyana sa'i olduğu bi't-tahkik 
nümayan oldukta (tahkikle anlaşılınca), bi'd-defeat nash ve 
pende dair irsal olunan tahrirat mefahimini ısga etmeyerek 

ta'nd-ı türkânesinde tesbit pay-ı ısrar-ı ma'lûm-ı hazret-i 
şehr-i yâri olmakla hakkında ferman-ı kaza cereyan südur ve 

katl ve idamına bundan akdemce Hüsrev Paşa me’mur 
kılınmıştı. Şâki-i mezbur müşarün-ileyhe mukavemet 
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da'iyyesinde iken bahren Kapudan-ı Derya Hafız Ali Paşa 

birkaç firkateyn ile me’mur ve Karadeniz Boğazı'ndan huruc 
ve mürur üzere olduğunu istihbar ettikde min ba'd gazab-ı 

padişâhiye tâb-aver olmıyacağı ol cahil ber-kerdare henüz 
malûm ve aşikar olarak bi-sabr ve karar hemen bir iki 
kayıkla müşarün-ileyhin Ereğli sahiline vusulünden 

mukaddem (gelmesinden önce) firar ile terk-i vatan ve diyar 
ettiğini müteakib müşârün-ileyh dahi sahil-i mezkura varub 

lenger-endaz (demir atıp) ve tanzim kasaba-ı merkûmeye 
ağaz eylediği haberi evâil-i şehr-i Ramazan-ı mübarekde 
varid oldu. 

 
Ereğli ve Alaplı gibi Devrek, Akçaşehir ve Üskübi/Konuralp 
ayanları da Ali Molla gibi yaşadıkları devre izlerini 

bırakmışlardır. Akçaşehir Âyânı Serhoş 0sman ve kardeşi 
Hacı Mustafa, Üskübi'de ise Topçuoğlu Mehemmed Ağa da 

Ali Molla gibi II. Mahmud zamanında ortadan 
kaldırılmışlardır. 
 

Devlet-Ayân birlikteliği Ali Molla'dan sonra sağlanmıştır. 
Meselâ, Alaplı ahâlisince de iyi tanınan Ereğli ayanı Mustafa 

Ağa mâli imkânlarını kasabanın güzelleşmesine seferber 
etmiş ve Ereğli’de iki mescid ve bir mektep onartarak, 
ahâlinin memnuniyetini kazanmıştır.32 

 
25 Nisan 1811 tarihli Mehmet Hüsrev imzalı incelenen ilk 
belgede Ali Molla’nın yaptıklarıyla ve karakteriyle ilgili önemli 

bilgiler verilmektedir. Buna göre kaza ayanlarının 
birbirleriyle çekişme içinde oldukları ve birbirlerinin köylerini 

yakıp, yağmaladıkları ve halkı perişan ettikleri, Ali Molla’nın 
Benderekli Muhtarı bulunduğu ve bazı kazalara tasallut 
ettiği belirtilmiştir.    

 
                                                           
32 Şanizade Tarihi, s.63-64 
M. Kemal, Ayanlar Devrinde Bolu, Bolu 1334 s.70 
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En önemlisi de Ali Molla’nın korunduğunu belirtmiş 

olmasıdır ki bunun doğruluğunu diğer belgelerden de takip 
edebilmekteyiz.  

 
Ali Molla idaresi altında olan kazaların fukaralarını himaye 
eder görünmesine rağmen halka zulmettiğini adamlarından 

Küçük Halil vasıtasıyla Bolu nahiyelerinden bazılarının 
halkını soydurduğu, kendi adına kaleler inşa ettirdiği, yine 

Küçük Halil vasıtasıyla Bolu’nun suyunu kestirdiği, çeşitli 
taşkınlıklar yaptığı, Mengen ve Akçaşehir kazalarına hucum 
ederek ayanlarını kaçırarak mal ve emlaklarını zaptetiği, 

daha Viranşehir mütesellimi Haydudzade’nin yeğenini 
Benderekli limanında herkesin gözü önünde suçsuz yere 
öldürdüğü ve bununla da yetinmeyerek ulemadan Hasan ve 

Benderekli Müftisünün oğullarını parça parça ederek 
öldürdüğü  daha sonra müftünün kızını ve birkaç kişiyi idam 

ettirerek öldürdüğü belirtilmiştir. 
 
Ali Molla’nın bu durumu Bolu Müftüsü tarafından 

mütesellimliğe ve Dersaadet’e bildirilmiş ise de netice 
alınamamıştır. Ali Molla için dönek, katil ve gaddar bir adam 

olduğunun vurgulanmış olması dikkat çekicidir.  
 
Belgenin devamında ise Ali Molla’nın zorla asker toplayarak 

adamı Küçük Halil vasıtasıyla Bolu’yu zabtetmeye çalıştığı, 
buna karşı kendisinin de asker toplayarak Ali Molla’ya karşı 
koydukları neticede Küçük Halil nam şakinin yenildiği ancak 

kaçarken etrafı yakıp yıktığı, buna rağmen Viranşehir 
mütesellimi Haydudzade, Akçaşehir ayanı silahşorandan 

Osman Ağa, dergâh-ı âli kapucubaşılarından Üskübi 
muhtarı Topçuzade Mehmed Ağa ve Düzce muhtarı Ahmed 
Ağa’nın askerleriyle Akçaşehir üzerine sevk olunmasıyla 

zorbalıkla kontrollerinde bulunan kazalardan Gökçesu, 
Sazak, Yağlıca, Dirğine, Devrek, Gölpazarı, Hisarönü, 

Yılanlıca, Tefen, Yenice, Çarşanba, Perşenbe, Zerzene ve 
Mengen kazaları kurtarılmışlardır.  
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Ancak Ali Molla’nın elinde Alaplı ve Benderekli ve Akçaşehir 

kazaları henüz kurtarılamamıştır. Akçaşehir’e kazasında ise 
Ali Molla’nın muhtar olarak Davud isimli bir adamının 

bulunduğu bu kişinin firar ederken   bütün evleri ve 
dükkânları yaktığı ve kaleye kapandığı ifade edilmiştir.  
 

Ali Molla için Allah’ın yarattıklarının en zalimi olduğu ifadesi 
ise herşeyin özeti gibidir. Ali Molla’nın cezalandırılmaması 

halinde yaptıklarının son bulmayacağı belirtilerek 
cezalandırılması için Hüsrev Mehmed Paşa tarafından izin 
istenilmiştir. 

 
17 Mayıs 1811 tarihli bir belgede bu kez Bolu ve Viranşehir 
sancakları mutasarrıfı olduğu belirtlen Hüsrev Mehmed 

Paşa’nın Bolu sancağına kaymakam olarak atadığı İbrahim 
Paşa ile Viranşehrine kaymakam olarak atadığı Haydutoğlu 

isimli şahıslardan şikâyet edilmesi söz konusudur.  
 
Özellikle Haydutoğlu’nun Alaplı kazasında aşırı vergi saldığı 

bu nedenle halkın mağdur olduğu belirtilmiştir. Halkın tek 
geçim kaynağının ziraat olduğunun belirtilmiş olması da 

önemli bir detaydır.  Ayrıca Haydudoğlu’nun çok sayıda 
asker toplayarak Alaplı’ya hucum ettiği ve halkın evlerini 
yaktığı namuslarını kirlettiği mal ve eşyalarını gasbettiği, 

kadın ve çocukların can ve namus korkusundan perişan bir 
vaziyette dağlara kaçtıkları da belirtilmiştir ki bu da belirtilen 
tarihde bir yandan Ali Molla bir yandan da Haydutoğlu’nun 

baskı ve zulmüyle halkın canından bezdirildiğini 
göstermektedir.  

 
7 Ekim 1811 tarihli belgede de Ali Molla için ağır suçlamalar 
bulunmaktadır. Onun için diğer kan döken canilerden daha 

kötü, din ve devlet düşmanı olduğu belirtilmiştir. 
 

Ayrıca belgeden Ali Molla’nın ortadan kaldırılması için 
padişah emrinin de çıkmış olduğu ve Hüsrev Mehmed 
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Paşa’nın bu işle görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Diğer 

taraftan Ali Molla’nın affedilmesi yönünde taleplerin de 
olduğu izlenimi belgeye yansımıştır. 

 
Ancak Ali Molla’nın Akçaşehir (Akçakoca) ve Alaplı’da 
denizden ve karadan sıkıştırılmış olmasına rağmen hava 

muhalefetinin ortaya çıkardığı durumdan faydalanan Ali 
Molla gemiyle kaçmayı başarmıştır. Buna rağmen peşine 

düşülerek yakalanmasına çalışılacağı belirtilmiştir.  
 
Ahyolu ayanı Cilesiz-zâde Mustafa Ağa’nın 15 Ekim 1811 

tarihli yazışmasında Benderekli ayanı Ali Molla’nın 
bulunduğu yerde sıkıştırıldığı, ancak firar ettiğinden 
bulunduğu ve ele geçirildiği yerde idam edilmesi yönünde 

kesin iradenin tecelli ettiği belirtilmektedir. Buna ilaveten 
bulunduğu yerden başka bir yere firar etmesine yardım 

edecek olursa onların da cezalandırılacağı acıkça ifade 
edilmiştir. Bu arada Ali Molla’nın adamı Davut’un ele 
geçirildiğinde sorgulandığı ve Ali Molla’nın firar ettiğini 

söylediği de diğer bir detaydır. 
 

14 Ocak 1812 tarihinde çok sayıda yazışma yapılmıştır. 
Bunların birinde Ereğli limanına gelen iki düşman gemisinin 
Ali Molla ile ilişkili olduğu belirtilerek söz konusu gemilere 

karşı tedbir alındığı ifade edilmiştir. Ali Molla’nın Ruslarla bir 
şekilde temas kurmuş olması onun şahsi menfaatleri için 
neler yapabileceğinin de göstergesi olmuştur. Tersinden 

düşündüğümüzde de Rusların Osmanlı devletini rahatsız 
edecek her olayı kendi tarafına nasıl değerlendirdiğini de 

göstermesi açısından bu olay üzerinde durulması gereken bir 
örnektir. 
 

20 Nisan 1813 tarihli belgede önemli bir bilgi verilmektedir. 
O da Ali Molla’nın Rusya’ya kaçtığı ve Müslüman esiri gibi 

görülerek Varna üzerinden tekrar geri döndüğünün işitilmiş 
olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Onun Anadolu’ya gelerek 
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tekrar ortalığı fesata vereceğinden endişe edilmektedir. 

Bunun için görüldüğü yerde tutuklanması yönünde 
limanlara talimatlar yazılması istenilmiştir. 

 
2 Aralık 1815 tarihli belgeye göre Ali Molla hakkında 500 
adamıyla birlikte affedilerek salıverildiği haberi yayılmış ve 

bu yönde etrafa sahte mektuplar yazılmıştır. Bunu duyan 
halk korkusundan endişeye kapılmış ve böyle bir şeyin doğru 

olması halinde perişan olacaklarını belirten dilekçeler 
vermişlerdir.  
 

Ancak Hüsrev Paşa’ya ve Kaptan Paşa’ya Ali Molla’nın idamı 
konusunda kesin emir verildiği belirtilmektedir.  
 

1811 ile 1815 zaman aralığına ait olarak Ali Molla konusuna 
ilişkin okunan belgeler bunlardır. Alinda Ali Molla adı altında 

başka belgelerde okunmuştur. Bu belgelerin tarihi daha 
ileriki bir tarihe ait olduğundan orada bahsedilen Ali 
Molla’nın farklı bir şahıs olduğu değerlendirilmiştir. Son 

olarak onlara da değinilecektir. 
 

Aslında Ali Molla olayı tez konusu olarak çalışılabilecek 
kadar derin bir konusdur. Belgesi de çoktur. Bir kısım belge 
ise arşiv kayıtlarındaki konu özetleri üzerinden 

yorumlanacaktır. 
 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 526, Gömlek No: 25757,  

Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1225 (25 Ocak 1811), Konusu: Şaki 
Ali Molla'nın te'dibine gönderilen iki korveti Moskov 

fırkateynlerinin zabt edip götürdükleri ve cebhane 
gönderilmesi hakkında Hüsrev Paşa'dan gelen evrakın 
huzura takdim olunduğu. 

 
25 Ocak 1811 tarihli belgeye göre Ali Molla’nın etkisiz hale 

getirilmesi için gönderilen korvet tipi iki gemiye Ruslara ait 
fırkateynler tarafından el konularak beraberlerinde 
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götürülmüştür. Ayrıca Hüsrev Paşanın cephane istemiş 

olması isyancılarla şiddetli çarpışmaların devam ettiğini 
göstermektedir.   

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1351, Gömlek No: 
52761,  Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1225 (25 Ocak 1811), 

Konusu: Bendereklili Ali Molla'nın üzerine gönderilen iki 
korvet donanmasının tarafından zabt olunduğu üzerine 

yazılan telhisden cevaben sadır olan hatt-ı hümayunda 
eşkiyanın himaye olunduğuna dair tarifi muharer (yazılı) 
olunduğundan sadaret kaymakamının tebriye (temize 

çıkarmak) için yazdığı telhis (kısa yazı). 
 
Yine 25 Ocak 1811 tarihli belgede de Rusların iki gemimizi 

zabtettiğine değinilerek bu durum Ali Molla’nın Ruslar 
tarafından korunduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bunun 

üzerine Sadaret kaymakamı Ali Molla’yı temize çıkarmak için 
yazı yazdığı belirtilmiştir. Bu da Ali Molla’nın içeride de 
korunduğuna işaret etmektedir.  

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 976, Gömlek No: 41488, 

Tarihi: 06 (R) Rebiü’l-ahir 1226 (30 Nisan 1811), Konusu: 
Varna'ya gelmekte olan Bendereklili Ali Molla'nın gemisi 
arkasından gelen Osmanlı bayrağını hamil firkateynden 

şüphelenerek harbe hazırlandığı, firkateynin düşman 
gemisi olup, arkada olan donanmanın karakolu olmak 
ihtimaline mebni müteyakkız bulunulması. 

 
30 Nisan 1811 tarihli belgede Ali Molla’nın Varna’ya 

(Bulgaristan) gelmekde olduğu ancak arkasından gelen 
Osmanlı bayrağı taşıyan fırkateynden kuşkulanarak savaş 
düzeni aldığı, fakat fırkateynin düşman gemisi olduğu 

belirtilerek dikkatli olunulması istenilmiştir. Bu belgede 
bahsedilen husus ilginçtir. Ali Molla neden Varna’ya 

gitmektedir? Bu haberli bir gidiş midir? Yani sürgüne mi 
yollanmıştır? Bunun detayları belgenin içeriğinde olmalıdır.  
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Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 964, Gömlek No: 41260 

O, Tarihi: 19 (R)  Rebiü’l-ahir 1226 (13 Mayıs 1811), 
Konusu: Benderekli Ayanı Ali Molla'dan halkın memnun 

ve hoşnut olduğu, vaki tecavüz ve teaddinin meni talebi. 
 
13 Temmuz 1811 tarihli belgenin içeriği çok manidardır. 

Belgenin konu özetinde halkın Ali Molla’dan memnun olduğu 
belirtilerek ona karşı yapılan operasyonun durdurulması 

istendiği belirtilmektedir. Gerçekten incelediğimiz çok sayıda 
belgede Ali Molla’nın birçok yeri ele geçirerek devlete isyan 
ettiği ve halka zulmettiği belirtilmiş iken bu belgede halkın 

ondan memnun olduğunun belirtilmiş olması Ali Molla 
yanlılarının bulunduğunun belirtisidir.  
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 964, Gömlek No: 41260 
M, Tarihi: 20 (R) Rebiü’l-ahir 1226 (14 Mayıs 1811), 

Konusu: Kaza Muhtarı ve Baba Limanı Muhafızı Ali 
Molla'ya; Bolu kaymakamı ve Viranşehir'e vekil tayin 
ettiği Haydutoğlu tarafından teaddi ve tecavüz olunduğu 

ve molladan halkın memnun kaldığı. 
 

14 Mayıs 1811 tarihli belgenin konu özeti çok açık değildir. 
Açık olan husus Ali Molla’nın Kaza Muhtarı ve Baba Limanı 
muhafızı olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Haydutoğlu’nun 

kimin tarafından Bolu Kaymakamı ve Viranşehir vekili olarak 
atandığı tam olarak belli olmasa da incelediğimiz belgelerden 
birinde Hüsrev Paşa tarafından atandığı yönünde bilgi 

bulunmaktaydı.  
 

Anlaşıldığına göre Haydutoğlu, Ali Molla’ya karşı girişimlerde 
bulunmaktadır. Burada yine halkın Ali Molla’dan memnun 
olduğu ve Haydutoğlu’nun ona karşı girişimlerine son 

verilmesi gerektiği yönünde talep bulunmaktadır. 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 964, Gömlek No: 41260 
P, Tarihi: 20 (R) Rebiü’l-ahir 1226 (14 Mayıs 1811), 
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Konusu: Benderekli Ayanı Ali Molla'dan bütün ahalinin 

hoşnut ve memnun oldukları ve vaki tecavüz ve 
teaddinin meni ricası. 

 
Yine 14 Mayıs 1811 tarihli bir belgede halkın Ali Molla’dan 
memnuniyeti belirtilerek ona karşı yapılan girişimlerin sona 

erdirilmesi istenilmiştir.   
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 964, Gömlek No: 41260 
R, Tarihi: 20 (R) Rebiü’l-ahir 1226 (14 Mayıs 1811), 
Konusu: Benderekli Ayanı ve Baba Limanı Muhafızı Ali 

Molla'dan halkın çok hoşnut oldukları, vaki tecavüz ve 
teaddinin meni ricası. 
 

Diğer bir 14 Mayıs 1811 tarihli belgede de aynı şekilde halkın 
Ali Molla’dan memnun olduğu ve bir anlamda onun rahat 

bırakılması talebi söz konusudur.  
 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 964, Gömlek No: 41260 

N, Tarihi: 21 (R) Rebiü’l-ahir 1226 (15 Mayıs 1811), 
Konusu: Benderekli Ayanı ve Baba Limanı Muhafızı Ali 

Molla'dan halkın memnun olduğu ve vaki tecavüzün meni 
talebi. 
 

15 Mayıs 1811 tarihli belgede de yine halkın Ali Molla’dan 
memnuniyeti belirtilmektedir. 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1225, Gömlek No: 47882 
E, Tarihi: 25 Ca 1226 (17 Haziran 1811), Konusu: Ereğlili 

Ali Molla affolunacak olursa intikam kasdıyla ettiğinden 
ziyade zulmedeceğinden mahv ve izalesi ricasına dair 
Ulus kazası naibi Halil'in tahriri. 

 
17 Haziran 1811 tarihli belge bir öncekilerin açıklayıcısı 

niteliğindedir. Ali Molla’dan memnuniyet yazılarının 
gayesinin onun affedilmesine yönelik olduğu 
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anlaşılmaktadır. Ancak Ulus kazası naibi Halil yazdığı yazıda 

eğer Ali Molla affedilecek olursa önceki yaptıklarını aratacak 
şekilde davranışlarda bulunacağından onun ortadan 

kaldırılması gerektiğini belirtmiştir. 
 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1225, Gömlek No: 47882 

I, Tarihi: 25 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1226 (17 Haziran 
1811), Konusu: Kurukavak naibi Ahmed Efendi'nin ilamı 

olup Bendereklili Ali Molla'nın avfedilmemesi ricasınadır. 
 
Yine 17 Haziran 1811 tarihli başka bir belgede bu kez 

Kurukavak naibi Ahmed Efendi ali molla’nın affedilmesini 
talep etmiştir. İlginçtir ki Ali Molla’nın cezalandırılmasını 
isteyen olduğu gibi taraftarı bulunmaktadır. 

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 964, Gömlek No: 41260 

L, Tarihi: 21 (C) Cemaziye’l-ahir 1226 (13 Temmuz 1811), 
Konusu: Benderekli (Benderereğli) Ayanı ve Baba Limanı 
Muhafızı Ali Molla'ya Bolu Kaymakamı İbrahim Paşa ile 

Haydutoğlu'nun teaddi ve müdahele ettikleri ve ahalinin 
molladan memnun olduklarına dair Benderekli ve diğer 

kazalardan gelen ilam ve arzı mahzarların gönderildiği. 
 
13 Temmuz 1811 tarihli belgede de Benderekli ayanı ve Baba 

limanı ayanı olan Ali Molla’yı savunur nitelikte ifadeler 
bulunmakta olub, Bolu Kaymakamı İbrahim Paşa ile 
Haydutoğlu’nun ona baskı yaptığı oysa halkın ondan 

memnun olduğu belirtilmiştir.  
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 967,  Gömlek No: 41338 
B, Tarihi: 24 (C) Cemaziye’l-ahir 1226 (16 Temmuz 1811), 
Konusu: Evvelce hakkında ferman sadır olan Benderekli 

Kazası Ayanı Ali Molla'nın affolunarak emri Hurşid 
Paşa'ya gönderilmiş iken üzerine asker gönderildiği 

şikayet edildiğinden bahisle merkume ve kaza ahalisine 
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müdahale ve teaddi edilmemesinin Hüsrev Paşa'ya tebliğ 

olunması. 
 

16 Temmuz 1811 tarihli belgede ise Ali Molla’nın affedilmiş 
olduğuna yönelik bilgi bulunmaktadır. Konu özetinde bir de 
şikâyet bulunmaktadır. Bu da Ali Molla’nın affedilmiş ve af 

emri Hurşid Paşa’ya gönderilmiş olmasına rağmen üzerine 
asker sevkedilmiş olduğunun haber alındığı bu nedenle 

kendisine müdahale edilmemesi gerektiğinin Hüsrev Paşa’ya 
bildirilmesi istenilmiştir.   
 

Ali Molla hakkındaki affolunduğuna dair bu ifadeye yönelik 
daha ileriki tarihli belgelerde bilgi bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla Ali Molla konusu çok karışık bir konudur.  

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 965,  Gömlek No: 41269,  

Tarihi: 15 (B) Receb 1226 (5 Ağustos 1811), Konusu: 
Ereğli Limanı'na iki Rus gemisinin girdiği, limanda 
bulunan bir gemiye ateş açarak halkı muharebeye 

çağırdığı, muhasara altında bulunan Ali Molla'nın 
gemilerin geleceğinden haberi olduğu ve asker, cebhane 

ve zahire gönderilmesine dair. 
 
5 Ağustos 1811 tarihli belgenin konu özeti içeriği itibarıyla 

çok dikkat çekicidir. Buna göre iki Rus gemisi Ereğli 
(Benderekli) limanına girmiş ve limanda bulunan bir gemiye 
ateş açmış ve halka baskı yapmıştır. Ali Molla’nın Rus 

gemilerinin geleceğinden haberdar olduğunun belirtilmiş 
olması, onun Ruslarla işbirliği içinde olduğunu 

göstermektedir.   
 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 511,  Gömlek No: 25075 

A, Tarihi: 27 (N) Ramazan 1226 (15 Ekim 1811), Konusu: 
Bulunduğu yerde idamı emrolunan Benderekli Ayanı Ali 

Molla'nın izi takip edilirken Benderekli'den geldiği haber 
alınan Davud adlı şahsın rüfekasıyla hapis ve istintak 
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edilerek Ali Molla'nın Benderekli'den Anadolu'ya hareket 

ettiğini haber verdiği. 
 

15 Ekim 1811 tarihli belge daha önce gördüğümüz Ali 
Molla’nın affolunduğunun belirtildiği belgeyi yalanlar 
niteliktedir. Ayrıca Ali Mollanın takip edildiğinin belirtilmiş 

olması onun halen kaçak olduğunu göstermektedir. Diğer 
taraftan onun adamı olan Davut adlı şahıs da adamlarıyla 

birlikte yakalanmış ve  sorgulanmış, bu sorguda Ali Molla’nın 
Benderekli’den Anadolu’ya kaçtığını haber vermiştir.  
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 511, Gömlek No: 25075,  
Tarihi: 07 (L) Şevval 1226 (25 Ekim 1811), Konusu: 
Bendereklili Ali Molla nam şakinin taharrisi icra 

edilirken, Benderekli'den bir küçük sefine ile Ahyolu'ya 
geldiği ihbar edilen Davud nam şahsın tevkif olunduğu, 

istintakında Ali Molla'nın Benderekli'den Anadolu 
canibine firar eylediğini beyan ettiği ve hakkında 
yapılacak muamelenin işarı ricası. 

 
25 Ekim 1811 tarihli belgenin içeriği de bir öncekiyle aynıdır. 

Ali Molla araştırılırken Benderekli’den Ahyolu’na gelen 
Davud’un yakalandığı ve sorgusunda Ali Molla’nın 
Anadolu’ya firar ettiği öğrenilmiştir.   

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1225, Gömlek No: 
47883,  Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1226 (14 Ocak 1812), 

Konusu: Benderekli ayanı Ali Molla'nın affedilmesi için 
ocak zabitanının israrı üzerine sadır olan hatt-ı hümayun 

ocak zabitanına okunup edilen nasihat üzerine Ali 
Molla'yı sıyanetten (korumakdan) feragat ettikleri 
(vazgeçtikleri) hakkındadır. 

 
14 Ocak 1812 tarihli belge Ali Molla’nın affedilmesi için Ocak 

Zabitanının aracı olduğunu ancak bunun üzerine yazılan 
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hatt-ı hümâyunun Ocak Zabitanına okununca Ali Molla’yı 

korumakdan vaz geçtikleri belirtilmiştir. 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 964, Gömlek No: 41260 
S, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1226 (14 Ocak 1812), Konusu: 
Benderekli Kazası Ayanı ve Baba Limanı Muhafızı Ali 

Molla'dan halkın memnun ve hoşnut oldukları, vaki 
tecavüz ve teaddinin meni talebi. 

 
14 Ocak 1812 tarihli belge de yine Ali Molla’yı savunur 
niteliktedir. Halkın ondan memnun olduğu belirtilerek ona 

karşı uygulanan baskıya son verilmesi talep edilmiştir. Daha 
önce çalıştığım Tirebolu Voyvodası Kethüdazade Mehmed 
Emin Ağa olayında da karşılaştığım gibi orada da voyvoda ve 

karşıtları arasında çeşitli suçlamalar olmuş ve her iki tarafın 
da taraftarları ortaya çıkmıştır. Yani bir tarafın suçladığı 

kişiyi savunanlar da bulunmaktaydı. Yapılan soruşturmanın 
detaylarında bir çoğu bunu serbest iradesiyle değil baskı 
altında yaptığını ifade etmişti. 

 
Ali Molla örneğinde de devletin görevlisi onu ağır şekilde 

suçlar iken ve birçok kazayı zorla ele geçirmiş iken onun için 
halkın biz ondan memnunuz diye dilekçe vermesi nekadar 
bağımsız bir görüştür, bu sorgulanmalıdır. Zorlama altında 

yapılmış bir irade beyanı olması muhtemeldir. 
   
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1351, Gömlek No: 

52771, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1226 (14 Ocak 1812), 
Konusu: Bendereklili Ali Molla'nın en güvendiği 

adamlardan küçük Halil'in, oğlu Halil Hüsrev Paşa 
tarafından tutularak idam olunması üzerine Ali Molla'nın 
mukavemet edemeyerek Ereğli'den firar ettiği ve Hüsrev 

Paşa'nın Ereğli'ye girdiği. 
 

14 Ocak 1812 tarihli belgede Ali Molla’nın adamlarından 
Halil’in oğlunun Hüsrev Paşa tarafından ele geçirilerek idam 
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edildiği ve bunun üzerine Ali Molla’nın Ereğli’den kaçtığı 

belirtilmiştir. Bu durum da bir önceki aynı tarihli belgede 
belirtilen halkın ondan memnuniyetini ifade ettiğinin 

belirtilmiş olmasını sorgulanması gerekli bir haber 
konumuna getirmektedir. Şiddetli bir mücadele anında böyle 
bir dilekçenin ortaya çıkması baskı unsurunu akla 

getirmektedir. 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1350, Gömlek No:   
52757,  Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1226 (14 Ocak 1812), 
Konusu: Benderekli Ali Molla'nın adamlarından Davut 

nam şahıs Ahyolu'na gemi ile gelip ayanı tarafından haps 
ve verilen emir üzerine katledilerek kesik başının 
gönderildiği ve Trabzon Valisi Hüsrev Paşa'ya 

gönderileceği. 
 

Diğer bir 14 Ocak 1812 tarihli belge Ali Molla olayında nasıl 
bir çarpışmanın yaşandığını göstermektedir. Ali Molla’nın 
adamlarından Davut’un bulunduğu yerden kaçarak 

Ahyolu’na geldiğini ve tutuklanarak sorgulandığını daha 
önce de görmüştük. Bu kez onun başının kesildiğini ve 

Trabzon Valisi Hüsrev Paşa’ya gönderildiğini öğrenmekteyiz. 
 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1350, Gömlek No: 

52760,  Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1226 (14 Ocak 1812), 
Konusu: Bolu Mutasarrıfı Hüsrev Paşa ve kapdan paşadan 
gelen iki takım evrakın huzura takdim olunduğu, Ali 

Molla Benderekli'de dayanamayarak firar ettiği, Hüsrev 
ve Kapdan paşaların avdetine müsaade olunması 

istendiği. 
 
Yine 14 Ocak 1812 tarihli bir belgede Ali Molla’nın 

Benderekli’de tutunamayarak kaçtığı belirtilmektedir. 
Yukarıda bir başka belgede de Ali Molla’nın Ereğli’den kaçtığı 

belirtilmişti. Bunun nedeni aslında Benderekli (bazı 
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kâynaklarda Bender-Ereğli olarak da yazılmaktadır) Ereğli 

aynı şehrin adıdır.   
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 524, Gömlek No: 25592,  
Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1227 (3 Ocak 1813), Konusu: Bolu 
civarında on sekiz kazada tagallüb ederek idamına 

hüküm olunan Ali Molla'yı, ocaklı sahabet edip affını rica 
etmekde olduklarından, ocak zabitleri davet olunarak 

merkûmun vacibü'l-izale (ortadan kaldırılmasının 
mecbur) olduğunun tefhimi ve sahabet etmemeleri 
hususunun belirtilmesi.  

 
Yaklaşık bir yıl sonrasına 3 Ocak 1813 tarihli belgenin konu 
özetinde 18 kazada zorbalık ettiğinden idamına karar verilen 

Ali Molla’nın affı için Ocaklı diye tabir olunan Ocak Zabitanı 
çağrılarak kendilerine durum izah edilmiş ve Ali Molla’nın 

ortadan kaldırılmasının gerekliliği anlatılarak ona dostluk 
göstermemeleri belirtilmiştir. Daha önce incelediğimiz konu 
özetinde de Ocak Zabitanının Ali Molla’yı savunmaktan vaz 

geçtiğini görmüştük. 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 975, Gömlek No: 41462, 
Tarihi: 18 (R) Rebiü’l-ahir 1228 (20 Nisan 1813), Evvelce 
Rusya'ya firar eden Ereğlili Ali Molla nam şakinin üsera 

ile bu tarafa geçtiğinin haber alındığı ve Rumeli 
iskelelerine tevkifi için emirler gönderildiği cihetle 
Ereğli tarafına da emir gönderilmesi. 

 
20 Nisan 1813 tarihli belgenin konu özetinde önemli bir bilgi 

verilmektedir. O da Ali Molla’nın Rusya’ya kaçtığının ve 
tekrar geri döndüğünün belirtilmiş olmasıdır. Bunun için 
görüldüğü yerde tutuklanması yönünde limanlara talimatlar 

yazılması istenilmiştir. 
 

Son durumu yeniden tahlil ettiğimizde yukarıda 
bahsettiğimiz gibi 2 Aralık 1815 tarihi itibarıyla Ali Molla’nın 
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halen yakalanamadığı ve kaçak olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

itibarla hakkında bir af söz konusu da değildir ve 
yakalanmasına çalışılmaktadır.    

 
7 Ekim 1820 tarihli olan ve onunan bir belgenin tarihinde bir 
hata olduğu şüphesi bulunmaktadır. Zira belgenin konu 

özetinde Benderekli kazası Muhtarı Ali Molla'nın Bolu ve 
Viranşehir kazalarını ihtilâle verdiği, yapılan mücadeleyle bir 

kısım kazaların kurtarıldığı ve kati surette cezalandırılması 
için Hüsrev Paşa'ya emir verildiği belirtilmektedir. Konusu 
itibarıyla olayların başlangıcına işaret etmektedir. Ama 

neden bu tarih verilmiştir, bu soru işaretidir. Belgenin 
yıpranmış olması tarihinin okunmasında sorun oluşturmuş 
olabilir.  

 
Belgenin içeriğinde Ali Molla’nın silahşörlerden olduğu ancak 

kötülüğe meylettiği ve haddini aşarak kendi başına hareket 
etmek daiyesinde olduğu belirtilerek onun yaptığı 
kötülüklere ve isyankârlığınan son verilmesi içün asker 

toplanılarak üzerine gidildiği belirtilmiştir. Bunun 
neticesinde bazı kazalar ahalisi kurtarılmıştır. 

  
Ali Molla ile doğrudan ilgili son belge 17 Mart 1857 tarihlidir. 
Burada Ali Molla’ya ait mallara el konulduğunun belirtilmiş 

olması onun aff-ı şahaneye kavuşmadığı göstermektedir. 
Bununla birlikte onun öldürüldüğüne yönelik de açık bir 
belgeye rastlanmamıştır. Bununla birlikte bu belgede 1226 

tarihinde yani 1811 tarihinde halka zulmettiğinin belirtilmiş 
olması belgede bahsedilen Ali Molla hakkındaki tereddütü 

ortadan kaldırmaktadır. 
  
Yine belgede Ali Molla’ya ait olup da satılan Çarşı 

Değirmeninden bahsediliyor olması ona ait malların 
satıldığını göstermektedir. Ancak Ali Molla’nın torunları 

Mehmet, Ali ve İbrahim’in seneler sonra bu değirmeni satın 
alan kişiden zorla ve hileyle zapt ettikleri belirtilerek 
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bunlardan geri alınması istenilmiştir. Burada geçen diğer bir 

önemli ifade ise 20-30 seneden beri değirmenin satın alan 
kişinin tasarrufunda olduğunun belirtilmiş olmasıdır. 

 
Bu tarihi 30 sene geriye götürdüğümüzde 1827 tarihine 
gitmekteyiz. Bu tarih Ali Molla’ya ait değirmenin satıldığı 

tarihe tekâmül etmektedir. Bu tarihin diğer bir önemi daha 
önce 1820 tarihli belge için tarihinde yanlışlık olabileceğini 

belirttiğimiz belgenin tarihinin doğru olabileceğini yani Ali 
Molla’nın bu tarihlerde hayatta olabileceğini 
düşündürmektedir.   

 
Son olarak incelediğimiz iki belge 9 Temmuz 1858 ve 15 Eylül 
1861 tarihlidir. Her ikisinde de Ali Molla adı geçmektedir. 

Belgeler de bu nedenle alınmış ve okunmuştur. Belgelerin 
bölgesi de Kastamonu vilayeti olduğundan Benderekli a’yanı 

Ali Molla’ya ait olduğu düşünülmüştür. Ancak belgeler 
okununca içeriğinde bahsedilen Ali Molla’nın aynı kişi 
olmadığı anlaşılmıştır. 

 
4 Ağustos 1858 tarihli belgede Bolu'nun Göynük Kazası 

a'şarı'nın tahsilinde usulsüzluk yapan Meclis Azası Abdi Bey 
ile Ali Molla'nın cezalandırılması gerektiği belirtilmektedir. 
 

15 Eylül 1861 tarihli belgede ise Cide kazası ahalisinden Ali 
Molla'nın evinden eşya ve para çalan Ova Divanı'ndan Musa 
oğlu Musa ve Tarakçıoğlu Mehmed'in üçer yıl küreğe 

konulmasından vaz geçilerek üçer yıl hapis olunmaları ve 
firari arkadaşlarının yakalanması istenilmiştir. 

 
Sonuç olarak Ali Molla hadisesi farklı boyutlarıyla 
incelenecek çok yönlü bir ve devleti uzun süre uğraştırmış 

bir kalkışmadır. Bu kalkışmadan 18 kaza ve çok sayıda halk 
etkilenmiştir. Olay Osmanlıya hasım olan Rusyanın da 

müdahil olmasıyla devletlerarası bir hal almıştır. Ali Molla 
olayı devleti yormuş, gereksiz masraf yapılmasına ve güç 
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kaybı yaşanmasına neden olmuştur. Aslında dönemi 

itibarıyla Ali Molla gibi başka asiler de çıkmış bunlar devletin 
kendilerine tanıdığı hakları kötüye kullanmaktan 

çekinmemişler, kendi başlarına hareket etme sevdasına 
düşmüşlerdir. 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 509, Gömlek No: 25014 
A, Tarihi: 01 (R) Rebiü’l-ahir 1226 (25 Nisan 1811), 

Konusu: Benderekli ve Alaplı kazalarını tagallüble 
zabteden Devrek Ayanı Molla Ali'nin tedibi lüzumuna dair 
Hüsrev Mehmed Paşa'nın tahriratı. 
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Hüsrev Paşa kullarının bu defa varid olan kaimesidir. 

Devletlü, inayetlü, atıfetlü, re’fetlü, celiyyü’l-himem 
vefiyyü’l-kerem efendim sultanım hazretleri,   

 
Bolu sancağında hâdis olan ihtilalin defi zımnında 
birbirleriyle münakaşa üzere olan kaza ayanları birbirleri 

üzerine tayin ve taslit olunarak tarafeynden külliyetli asker 
cem’ olunmuş ve taraf-ı bendegânemden tayin olunan delilan 

taifesi vardukları karyeleri (köyleri) ihrak (yakıp) ve nehb ü 
garat (yağmalayarak) ve tahrib-i kura (köyleri tahrip) ve 
kasabata mübaderet etmiş olduklarından bahisle bu vechile 

tecemmü eden asakirin tefriki ve herkesin yerli yerinde 
iskânıyla fukara ve zuafanın emniyet ve istirahatları esbabı 
istihsal kılınmak ve bundan akdemce sadır olan emr-i âli 

mucebince Benderekli muhtarı sulh severan-ı hassadan Alı 
Molla yalnız Benderekli kazası ayanlığını idare idüb sair 

tasallut eylediği kazaların kifayet ettirilmek ve iktiza eden 
kazalara birer münasip muhtar intihabıyla (seçimiyle) 
külliyen def’-i fesada itina ve dikkat ve garat olunan 

(yağmalanan) emval (mallar) ve eşyanın istirdadına (geri 
alınmasına) ve muhterik olan (yanan) kura (köyler) haneleri 

kangi kaza ayanı tarafından ihrak olunmuş (yakılmış) ise 
ahalisi anların tarafından irza ve ıskatları hususuna 
mübaderet olunmak (başlanmak) matlub-ı kat’i-i âli idiğü 

beyanıyla ol-babda lazım gelen tenbihat-ı mutazammın şeref-
bahşa-yı vürud ve iclal olan emir-name-i aliyyeleri meal-i 
münifi mubemu (tek tek) malum-ı çakeri olmuştur. Mahluk-

ı hudadan ferd-i kimesneye husus-ı dünyeviye içün garaz ve 
nefsaniyet ve buz ve adavetim var ise veli-nimetim olan 

devlet-i aliyyenin müessir-i izam ve uruk-ı bendegânem 
(ırkım) olan hukuk-ı niam nemeğin tatlu canıma karim 
(beddua namına söylenen söz) olsun. Bir adem canıma 

suikasd ile fakat nefs-i acizanemi muhafaza vüs’umdan 
geldiği mertebe (gücüm yettiğince yine kulunuz muamele-i 

bi’l-cümle ederek husumetin salim ve musafata (samimi 
dostluğu) tahvili taraf-ı takribini bulmağa çalışmak mukteza-
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yı hilkat bendegi ve devlet-i âliyyenin meratib-i 

müntehasından olan rütbe-i vezarete nail olduğum günden 
ila yevmiha haza (bu güne kadar) bulunduğum eyalet ve 

elviyede bila-mucib (haklı sebep olmaksızın) sadece alayiş 
(gösteriş) içün asker tecemmu’ıyla vedia’tullah (Allah’ın 
emaneti olan) olan aceze ve mesakini pa-zede-i huyul-i hasar 

eylemek (atların ayakları altında ezdirmek) menfur-ı tabiat-ı 
çakeri (kötü tabiatı olduğu) olduğu cenab-ı âlemü’s-sırrı ve’l-

hafiyyata ayan ve ancak Hallak-ı şeriat-ı garra ve mugayir-i 
emr ü rıza-i edna mertebe bir su-i hareketde bulunan adam 
evlad ve karındaşım olsa himayat ve tasahub etmeyüb 

(himaye ve sahip çıkılmayıp) te’dib-i layıkası (layıkıyla 
cezalandırılması) icrasında dakika fevt etmeyerek (hiç vakit 
kaybetmeyerek) çalışacağım dahi vareste-i kayd iş’ar ve 

beyandır. Binaenaleyh tafsil-i ahval ve etvarı (durumu) 
müteaddid uruz ve mahazir ve i’lamat ve tahrirat-ı hakikat-ı 

ma’sir ile hâk-i pây-i devletlerine takdim ve inha olunmuş 
olan merkûm Ali Molla’ya her nekadar rıfk u mülayemetle 
(yumuşaklıkla) muamele olunmuş ise de merkûm maada 

suretlerin gördükçe ve tesahub olunduğun (sahip çıkıldığı) 
teyakkun eyledikçe (iyice araştırıldıkça) mukteza-yı tıynet-i 

habaset üzere mar ü kejdüm-büride gibi ser-i mefsedetini 
surah-ı mel’anetkârisinden izhar ve atale-i dest-i şekâvete 
ibtidar ve iki sancağın(da) zehr-paş ihtilal ve ibtida zir-i 

idaresinde olan kazaların matlub-ı emval-i miri ve tekalif-i 
saireyi fukara-yı himayet yüzünden görünerek ve suret-i 
hakdan gelerek eslaf-ı voyvodaları zamanlarında bu 

kazaların hisseleri şu kadar idi şöyle böyle oldu diyerek 
istiksar (çok görme) ve bayağı virmemek zimnilerini iş’ar ve 

bundan başka teba’sından küçük Halil nam şahsı istishab 
ve Bolu nevahisinden (nahiyelerinden) Gökçesu nahiyesinde 
Mesci Çele nam karyeye ik’ad ve fukarayı soydurdarak ve 

kendi tarafından iane ve iktidar ederek müceddeden 
(yeniden) keleler ihdas ve bünyad ve Bolu voyvodalığının 

sene-i cedidesi uhdemdedir Halil Ağa’nın irsaliyle bir ayağı 
Bolu’ya idhal etmişdir. İznim olmadıkça Bolu kaymakamına 
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mal müdiri ve matlubat-ı saire ve mübayaa-i zahiresini 

virmeniz kelamlarını tehdidat ve tahdidat-ı şedide ile bir alayı 
etrak-i bi-idrakin köşelerine ılka ve en sonra tarafından 

haşerat-ı kesire sevkiyle merkûm Küçük Halil Bolu üzerine 
taslit (musallat) ve medine-i Bolu’yu hasar u tazyik ve ma-i 
carilerine varınca kat’ ve envai isaet (zararlı) ve etvar (hallere) 

yağma ve tuğyane ictisar (taşkınlığa cesaret) ve bundan kat’-
ı nazar asla alaka ve medhali olmayan mengen ve Akçaşehir 

kazlarına bagteten hücum ve duhul ve ayanlarını kaçırub 
mal ve emlaklarını zabt ve ba’dehu Viranşehir mütesellimi 
Haydudzade kullarının yeğenini Benderekli limanında 

alâ-mele’in nas (herkesin gözü önünde) bila-cürm katl ve 
idam (suçsuz yere öldürüp) ve bununla mütesellim-i muma-
ileyh olan ateş-gayz (öfke ateşi) ve adaveti teskin olamayub 

Viranşehir sancağını zabt daiyesiyle iki defa asker 
tecemmu’ıyla (toplamayla) vediatullâh (Allah’ın emaneti olan) 

olan fukarayı giriftar-ı envai hasar ve bu tefasilin 
(ayrıntıların) cümlesi şöyle dursun bu yakınlarda kendüye 
nefy ve yine kaydında olan ulemadan Hasan ve bir kâfi 

Benderekli Müftisi Efendiyi ve bir nefer oğlunu eşkıya 
bıçakları altında hazarpare katl ve ihlak (parça parça ederek 

öldürmüş) ve ba’dehu (daha sonra) müfti-i mazlumun 
kerimesini ve çend nefer müslimini bi-gayri hak dahi idam 
etmiş olduğu ma’lum-ı en’am (insanları) meczum havass 

idam (nitelikli insanları kaçırıp öldürmüş) iken habis 
merkûmun etvarı (durumu) kiraren ve miraren (defalarca) 
tahrir olunmuş (yazılmış) ve fuhûl-i ulâmâdan (büyük 

âlimlerden) nefs-i Bolu müftisi efendi daileri bi’n-nefs (bizzat) 
merkûmun ahvalini hasbice (Allah rızası için) bildirmek içün 

şeddi rahil (yolculuğa çıkmış) ve taraf-ı bendegiye vürud 
etmiş (yanıma gelmiş) ve ba’dehu (sonra) Der-saadet’e gidüb 
keyfiyetini (durumunu) bazı iktiza eden mahalde takrir ve 

tefhim eylemiş olub merkûm Ali Molla mütelevvin (dönek) ve 
inadına muzır ve yalnız hidemat-ı devlet-i aliyyeden bi-haber 

(habersiz) ve katil ve gaddar bir adam olduğundan livaeyn-i 
mezkûreteyn kazalarının muhtar ve ahalileri bi’t-tabi 
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kendüye hasm u can ve zir-i idaresinde olan kazalarda 

teraküm eden (biriken) yüz elli iki bin bu kadar kuruşun 
tahsiline mekr oldukları tafsilatı dahi mukaddema hak-i 

devletlerine yazılmışdı. Hain-i merkûmun bu etvarına tahmil 
olunamayub def’-i eşkıya içün cem’-i asakire zaruri mecbur 
olub cümle muhdaran ve zümre-i ehl-i ırz ve ahali-i kaza 

birbirleriyle ben-i vifak ve ittifak ve savb-ı bendegiden asker 
tedarik ve cem’ine icbar ve ibtida (zorla asker toplamaya 

başlamış) Bolu kasabasını hasr u tazyik etmiş olan Küçük 
Halil nam şakinin def’-i tasallutuna ibtidarlarında avn u 
inayet-i bari ve hüsn-i teveccüh-i hazret-i cihandari ile 

cemiyeti parekende ve perişan ve karye-i merkûmede 
mütehassın olduğu (kaleye kapandığı) kulesini ve karye-i 
merkume hanelerini kendüleri ihrak-ı bi’n-nar ile (ateşe 

vererek) firar etmiş ve ba’dehu Viranşehir mütesellimi 
Haydudzade kulları bir tarafdan ve Bolu kaim-makamı paşa-

yı muma-ileyh tarafından gönderilen memurlar bir koldan 
gitmek üzere tertib ve sabık Akçaşehir ayanı silahşorandan 
Osman Ağa dergâh-ı âli kapucubaşılarından Üskübi muhtarı 

Topçuzade Mehmed Ağa ve Düzce muhtarı Ahmed Ağa 
kulları askerleriyle Akçaşehir üzerine sevk ve tesrib olunup 

(asker yollanıp) dua-yı hayr-ı keramet ara-yı hazret-i 
cihanbani ile cenk ve cidal vukua gelmeksizin ve ferd-i 
kimesnenin burnu kanamaksızın müfsid-i merkûmun zir-i 

dest-i tagallübünde olan kazalardan Gökçesu ve Sazak ve 
Yağlıca ve Dirğine ve Devrek ve Gölpazarı ve Hisarönü ve 
Yılanlıca ve Tefen ve Yenice ve Çaharşanba ve Pençşenbe ve 

Zerzene ve Mengen kazaları ahalileri merkûm Ali Molla 
tarafından rü-gerdan olmuş (geri döndürülmüş) 

olduklarından semt-i selamete şitaban (selamete koşan) ve 
merkûmun yed-i taaddisinden (zorbalığından) tahlis-i mal ve 
ırz u can eylediklerine (mal ve ırzlarını kurtardıklarına) 

hamd-ı firavan (çok hamd) ve şükr-i yezdan (Allah’a hamd) 
ederek ribka-bend (kementle bağlanmış gibi) itaat oldukları 

ve şimdiki halde merkûmun yedinde Alaplu ve Benderekli ve 
Akçaşehir kazaları kalub Alaplu kazası dahi bu günlerde 
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beru tarafa meyl etmek üzere olduğu ve merkûmun 

avanesinin Akçaşehir’e muhtar nasb etmiş olduğu Davud 
nam anud (inatçı) kaza-i merkumun mecmu’ büyut (bütün 

evler) ve dekâkin (dükkânlar) ve cemaatlerine varınca (ya 
kadar) ihrak idüb (yakıp) başında olan haşerat ile kal’asına 
mütehassın olmuş (kaleye kapanmış) ise de İnşa-Allahu 

Te’ala bu günlerde merkum Davud dahi mücazeten (ceza 
olarak) layıkasını görerek kaza-i merkum dahi nez’u teshir 

(bozgunculukla ele geçiren) ve levs-i vücud-ı (pis vücutlu) 
eşkıyadan tasfiye ve tathir olacağı (boşaltılıp temizleneceği) 
eltaf-ı hafiyye-i ilahiyeden müsted’a idiğü ve vech-i meşruh 

üzere (açıklanan şekilde) mal yağma ve garat ve hane ve 
dekâkin ihrak edenler (ev ve dükkânları yakanlar) merkum 
Ali Molla’nın avanelerinden olduğu ve merkûmun bu kadar 

bila-cürm (suçsuzu) katl-i nüfus (katledip) ve gasb-ı emval 
(mallarını yağma) eylediğine mesağ-ı şer’i (şer’an müsaade) 

ve rıza-yı âli olmayub bu etvar (tavır) ve bu içtizaçda ezlemü 
halkıllâh (Allah’ın yarattıklerin en zalimi) olan müfsid-i âdem 
(bozguncu adam) iş’ar-ı devletleri üzere yalnız Benderekli 

kazası muhatarlığına kanaat ve kazaha-i saireden suhuletle 
kifayet ve mukteza-yı me’muriyeti vechile sefer-i hümâyûna 

azimet etmeyeceği ve vuzuh-ı şems gibi aşikar (güneş gibi 
açık) ve şaki-i merkûmun şer’an ve kanunen ve mülken iktiza 
eden te’dibinde (cezalandırılmasında) iğmaz olunmak 

(görmezden gelmek) ve maslahat (iş) bu derecelere getirilmiş 
iken arkası boşlanmak halen ve istikbalen (şimdi ve gelecek 
için) mahsurdan salim olmayacağı bedidar (açık) olmağla 

şaki-i merkûmun def’ ve izalesiçün bir kıt’a katiü’l-müfad 
ferman-ı celil-i âlişan ısdarı ve iktiza eder ise bin’nefs (bizzat) 

kulunuz dahi şaki-i merkûm üzerine hareket eylemek üzere 
ruhsat-ı seniyye istihsali menut-ı re’y-i âli olan mevaddan 
idiğü ifadesiyle ariza-i çakeri tahririne ictisar (yazı 

yazılmasına cesaret) ve merfu’-ı hâk-i pây-i devlet kararları 
kılındı. İnşa-Allahû Te’ala lede es’ade’l-vürud manzur u 

suret-i hal malum-ı rahimaneleri buyuruldukda ol-babda ve 
her halde emr ü ferman devletlü, inayetlü, atıfetlü, re’fetlü, 
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celiyyü’l-himem vefiyyü’l-kerem efendim sultanım 

hazretlerinindir.    
Fi gurre-i (01) (R) Rebiü’l-ahir 1226 (25 Nisan 1811) 

Mehmet Hüsrev 
 
Arşiv Fon Kodu: C..DH.. Dosya No: 123, Gömlek No: 6125, 

Tarihi: 23 (R) Rebiü’l-ahir 1226 (17 Mayıs 1811), Konusu: 
Benderekli, Alaplı ve Devrek kazaları ahalisine zulüm 

yapan Kocaeli mutasarrıfının kethüdasının tedibine ve 
zulmünden dolayı Akçaşehir ayanının değiştirilmesine 
dair emir yazıldığı. 

 

 
 

Hak Subhane ve Te’ala Celle Celalühû Hazretleri 
Şevketlü, mehabetlü, kudretlü, azametlü, padişah-ı âlem-

penâh ve şehinşâh zafer ve setrgâh efendimiz hazretlerinin 
zat-ı behdud azizü’l-vücud-ı tacdârâneleri serir-i şevket-

mesir-i mülükânelerinde daim ve ber-karar idüb liva-i sa’dt-
ihtiva-i şâhânelerinin hemişe-i mansur ve muzaffer ve a’dâ-
yı bedbin ve bedhahların  makhur ve müdemmer eyleye 

(düşmanlarını kahreyleye) amin. Bi-cahı’n-nebiyyi’l-emin 
arzuhal-i acz-iştimal kulları Bolu sancağında vaki Alaplı ve 
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Viranşehri sancağında vaki Benderekli kazaları ahali ve 

fukarası olub hassaten zir-i şehbal-i şehin-şahilerinde usule 
ve mahmi (korunmuş) olarak devam-ı ömr ü saltanat-ı 

cihandarileri da’vatına meşgul ve sefer-i hümayunları 
takribiyle taraf-ı devlet-i aliyyelerinden varide olan tekâlif ve 
hidemat-ı  seniyye her ne ise bila-imhal eda ve tetmimde 

adem-i kusurumuz derkâr iken ve beher sene üç defa 
vuku’bulan tevziatdan Alaplu kazasında yalnız bir tevzi altı 

bin kuruşa ve Bendereklü kazasının kezalik yalnız bir tuzyağı 
dokuz bin kuruşa tecavüz eylediği yoğiken hâlâ Kocaeli ve 
Bolu ve Viranşehiri sancakları mutasarrıfı vezir-i mükerrem 

saadetlü Hüsrev Paşa kulları tarafından Bolu sancağına 
kaim-makam nasb ve tayin bulundukları kethüda-yı mir-i 
miran-ı kirâmdan İbrahim Paşa kulları Viranşehiri 

sancağına kezalik canib-i müşarün-ileyhadan kaim-makam 
nasb ve tayin buyrulan Haydudoğlu nam kimesne bu defa 

marru’z-zikr Alaplı kazasından otuz altı bin kuruş ve 
mezbur Benderekli kazasından kırk bir bin beş yüz kuruş 
yalnız bir kuzu olmak üzere matlub etmeleriyle bi’l-

cümle reaye fukarası her ne kadar kendilerine tazallüm-i 
hal (durumlarından şikâyet) ve istirham edilmiş  ise de 

asla mukayyed olmayub kaza-i mezburun cesim bir kaza 
olmadığından gayri ahalisinin emr-i taayyüşü yalnız ziraata 
mahsus olub ber-mutad viregeldiğiniz mebaliğ henüz orada 

aciz halimiz derkâr iken bu defa bir tevzi (dağıtım) olmak 
üzere matlub eyledikleri mebaliğ külliyeyi bir vechile eda 
idemeyüb viremediğimiz ecilden ve Viranşehir sancağı 

mütesellimi merkûm Haydudoğlu asakir-i vafire (çok 
sayıda asker) ile kazalarımız üzerine hücum ve bu kadar 

haneden kullarının ve fukara-i aceze seng hanelerini 
ihrak-ı bi’n-nar ve ırzlarını hetk ile emval ve eşyamızı 
gasb u garat ve bazısını telef ve el-yevm ve muhasara 

muhabere üzere olduğundan bir alay nisyan ve sıbyan 
(kadınlar ve çocuklar) parekende ve perişan dağlar 

başında nalan ve giryan olub her vechile merhamet ve 
şevkat-i şahanelerine eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduklarımız 
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malum-ı ilm-i şâhâneleri buyuruldukda lillahi te’ala ve 

mübarek ve mes’ud-ı ser-şâhâneleriçün bu zuafa kullarının 
ahval-i diğer-gûnamıza rahmen ve re’feten merkûmun 

tasallutunu üzerlerimizden def’ u refle kemafis-sabık 
(eskiden olduğu gibi) asude ve mahmi buyrulmak 
(sıkıntılardan kurtarılmamız) babında emr ü ferman-ı 

hümâyûn mevhibet-makrun şevketlü, mehabetlü kudretlü, 
azimetlü, padişah-ı âlem-penâh zafer ü setgâr efendimiz 

hazretlerinindir.  
Bende-i Ahali ve Reaya-yı Kazaeyn-i Mezbureteyn  
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1225, Gömlek No: 47882 
D, Tarihi: 19 (N) Ramazan 1226 (7 Ekim 1811), Konusu: 
Bolu Mutasarrıfı Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup 

Ereğli'yi karadan ve denizden muhasara ettikleri ve Ali 
Molla gece kayıklarla firar ettiği ve Ereğli'ye girilerek 

halkın temin olunduğu hakkındadır. 
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Devletlü, saadetlü, atufetlü, re’fetlü karındaş-ı celilü’ş-
şanım mekar-ı şiarım sultanım hazretleri, 
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Ba-evamir-i âliyye ref’ (ortadan kaldırılması) gailesine 

me’mur olduğum Ali Molla nam hain din ü devlet hune-i 
sâireye (diğer kan döken canilere) makis (ölçü) olmayarak 

hakkında bab-ı afv-ı şefâat bi’l-külliye mesdud olduğuna 
mebni mukteza-yı me’muriyeti mahsusu üzere şaki-yi 
merkûmun itmam-ı kaviye infaz-ı emr ü irade-i şâhâneye 

bezl-i makderet olunmakda ise de şaki-i merkûmun canib-i 
bahriyesi (deniz tarafı) açık olduğundan deniz tarafı dahi 

sedd ü bend ve berren ve bahren hasîr u tazyik olunarak 
(sıkıştırılarak) şaki-i merkûmun itmam kâriyle (işiyle) vaka’yı 
temâilesine ikdam (gayret) olunmak üzere devletlü kapudan 

paşa hazretleri dahi şalope tekneleriyle ta’yin buyurulmuş 
olduğundan müşarün-ileyh tekneha-i merkûmeyi bi’l-
istishab Der-aliye sahilinden hareket ve Ereğli limanına 

vürud ve duhule ikdam ve himmet buyurmuşlar ise de 
hikmet-i hüda (Allah’ın hikmeti) muhalefet-i heva (hava 

muhalefeti) ile Akçaşehir ve Alaplı sahilinde lenger endaz 
ve senâverileri Alaplı’ya dahil olub müşarün-ileyhin 
vüruduna intizarda iken şaki-i merkûm gayet saklamış ve 

hayatından kat’-ı ümid eylemiş (hayatından ümidi kesmiş) 
olduğundan mukaddema ihzar eylediği şehtiye sefinesi (iki 

veya üç direkli yelkenli gemi) ve alamana kayıklarına şekâvet 
ve isyanda hempa ve kafadarları olan erbab-ı bagiyy 
(tecavüzkârlar) ve fesad ile mah-ı Ramazan-ı şerif  mağfiret-

redifin on dördüncü Çaharşanba gicesi rukûb ve firar 
eylediği Ereğlü üzerinde olan me’muran kulları lede’l-istihbar 
kal’a kapuları sed u bend ve sunuf-ı askeriye memlekete 

duhulden men’ ve tahzir olunarak (korkutularak) keyfiyet su-
yi senâveriye ihbar ve serian vürudumuz isti’cal (gelmemiz 

acele) olunmakdan naşi yevm-i mezkûrda ala’s-sahr 
senaverileri dahi Ereğlüye vürud (gelip) ve dühul (girip) ve 
tıbk-ı fermude-i şahane üzere sükkân-ı belde (belde 

sakinlerinin) aceze-i mesakin (aciz ve yoksulları) te’lif ve 
tatmin ile isti’malat verilerek (kullanılarak) kapular küşad 

(açılıp) ve içeriye duhul (girip) ve cümleden füzûni-i eyyam-ı 
ömr (uzun ömür) ve saltanat-ı hazret-i cihandâri da’avat-ı 
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hayriyesi isticlaba (hayrını celbetmeye) mübaderet ve 

kapudan müşarün-ileyh dahi duhul ve hain-i merkûm 
verasından berran ve bahren (karadan ve denizden) asker ve 

fırkate (fırkateyn) sefinesi ta’yin ve irsaline müsaraat 
(gönderilmesine başlandı) ve hain-i merkûm ta’kib olunarak 
ahz u girifti (yakalanması) mümkün olamaz ise kangi canibe 

firar eylese pençe-i gazab-ı şâhâneden halas olamayub 
(kurtulamayıp) himem-i kuvve-i fersa-yı hazret-i cihânbâni 

(padişahın mahveden kuvveti) ile ceza-yı mayeliğini (layık 
olduğu cezayı) bulacağı Ereğli gibi hasn-ı hasîn u rasin-i 
metinin (sağlam, müstahkem yerin) bu vechile bila-kıtal 

suhuletle vücud-ı eşkıyadan tasfiye ve tathir ve tasarruf ve 
teshir (itaat ettirme) olunmasından müstedlil olduğu ve şaki-
i merkûmun def’ gailesiyle infaz-ı emr ü irade-i şâhâneye 

mevkuf olunması bizim gibi acezenin ikdamları semeresi 
(gayretleri neticesi) olmayub ancak şeketlü kudretlü, 

mehabetlü veli-nimetimiz padişahımız efendimizin mahz-ı 
kerâmât-ı şâhâne ve fart-ı ikdam-ı mülükâneleri ifadatdan 
idiğü bi-iştibah olduğu ve tafsil-i keyfiyet hâk-i pây-i hazret-

i kaim-makamiye takdim olunan arizamızdan dahi malum-ı 
samileri buyurulacağı ifadesiyle kaime-i hulus-kâri terkim ve 

mersul pişgâh-ı lazımü’t-tekrimleri kılındı. İnşa-Allahû Te’ala 
lede’s-sadul-vusul bundan sonra ne vechile irade-i seniyye 
zuhur eder ise su-yi ikbal hublarına iş’ar buyurulmak 

vabeste-i zat-ı dakikadanlarıdır. 
Fi 19 (N) Ramazan (1)226 (7 Ekim 1811)   
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 511, Gömlek No: 25075 
A, Tarihi: 27 (N) Ramazan 1226 (15 Ekim 1811), Konusu: 

Bulunduğu yerde idamı emrolunan Benderekli Ayanı Ali 
Molla'nın izi takip edilirken Benderekli'den geldiği haber 
alınan Davud adlı şahsın rüfekasıyla hapis ve istintak 

edilerek (sorgulanarak) Ali Molla'nın Benderekli'den 
Anadolu'ya hareket ettiğini haber verdiği. 
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Ahyolu a’yanı Cilesiz-zâde Mustafa Ağa kullarının varid 
olan şukkasıdır. Emr ü ferman-ı hümâyun oldur ki;   

Ma’ruz-i kullarıdır ki, 
 

Benderekli ayanı Ali Molla nam şekâvetkâr mahallinde tazyik 
olunduğuna (sıkıştırıldığına) mebni firar etmekle bulunduğu 
mahalde i’dam ve izalesine irade-i kâti’a-i (kesin irade, karar) 

mülükâne taalluk eylediğine mübteni şaki-i mersumun ihtifâ 
ve istishabına ve gaybet veyahud firar eylediği mahalden dahi 
mahall-i ahara firarına ruhsat gûna harekât-ı nâ-marziyeye 

cesaret Maazallahû Te’ala cümle hakkında mucib-i vehamet 
olacağı tenbihat ve te’kidatını natık (içeren) Bergos’da 

(Lüleburgaz) şeref-kıyam devletlü Emin Efendi Hazretlerine 
ve bu kullarına hitaben şeref-bahş-ı sahîfe-i sudûr olan 
fermân-ı cihân-mutâ tatar kulları yediyle Ahyolu’ya vürud ve 

mazmun-ı itaatiçün itaatı meczum-ı bendegânem olmağla 
şaki-i mezbur etraf u havaliye pa-nihaye-i (ayak basan) firarı 
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istihbar ve istitla-ı zımnında çâr-çeşm-i basiretim semt-i 

taharriye küşade ve ber-vefk-i irade-i seniyye-i cihândâri 
hayyen ve meyyiten (canlı veya ölü) ele getirülme (ele 

geçirilme) ve i’dam ve izalesi hususunun te’diye-i hazret-i 
padişâhi ve tahsil-i rıza-yı cihân-penâhide eşheb-i ikdam 
(zorlukla) ve ihtimamım amade ise de fermân-ı âlişân 

vürudundan on gün mukaddem (on gün önce) Benderekli 
tarafından bir kıt’a sağir sefine (küçük gemi) ile sekiz-on 

nefer hidmetkârlarıyla Davud Ağam kararı Ahyoluyla vürud 
ve ordu-yı hümâyun canibine azimet edeceğiz deyu neşr ve 
ilan ederek handa ve kahvehanelerde beytutet eylediklerinin 

(bekledikleri) iktiza edenlere tenbih olunarak imrarlarına 
ruhsatdan mücanebet olunmuşidi (kaçınılmıştı). Zuhur-ı 
emr-i şerif-i âlişânın dakika tevakkuf ve iğmaz olunmayub 

haklarında irede-i âliyye-i ne vechile sunuh ve zuhur ider ise 
ol-vechile hareket olunmak üzere firari-i merkûm Davud Ağa 

cümle teba’sıyla bir mahalle habs ve hıfz olundukları ve 
istintak olundukda (sorgulandığında) Ali Molla avenatından 
(yardımcılarından) bazı kurenasıyla Benderekli limanında 

lenger-zen ve amade olan şehtiye (iki veya üç direkli yelkenli 
gemi) ta’bir olunur sefineye süvar ve Anadolu canibine azm 

u firar eylediğini takrir ederler ağa-yı merkûm neferat ve 
teba’sıyla elyevm mahbes kollarında mahfuz ve mahbuslar 
olub haklarında ne vechile irade-i aliyye-i veliyyü’n-niami 

zuhur ider ise ol-vechile hareket olunacağı muhat-ı ilm-i 
âlem arâ-yı veliyyü’n-niamileri buyruldukda ol-babda ve her-
halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 27 (N) Ramazan Sene 1226 (15 Ekim 1811) 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 965, Gömlek No: 41269 
D, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1226 (14 Ocak 1812), Ereğli 
Limanı'na gelen iki düşman gemisinin Ali Molla ile 

münasebetlerinin olduğu ve düşmana karşı tedbirler 
alındığı. 
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Hû 

Üskübi muhtarı Mehmed Ağa kullarının kâğıdıdır. 
Devletlü, inayetlü, merhametlü, veliyyü’n-ni’am, 

ulüvvü’l-himem kesirü’l-kerem efendim sultanım 
hazretleri  
 

Devlet ve ikbal-i ebedi ve yümn-i saadet-i iclal-i sermedi ile 
sağ olsun. Arzuhal-i kullarıdır ki, mebguz-ı (buğzedilmiş) 

bâri ve mağdub hazret-i padişahi (padişahın gazabına 
uğramış) olan Ali Molla Şakinin zamir-i mel’anet-kârisi 
muktezasınca a’da-yı din-i devlet olan küffar-ı hâk-sârdan 
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kendüye iane taleb ve istid’asında olmuş olduğundan tebdil-

i suret ve Osmanlu kıyafet olarak iki kıt’a düşman teknesi 
Ereğli pişgâhına (bitişiğinde) işbu yevm-i isneyn (Pazartesi 

günü) vürud ve zuhur (gelip ortaya çıkan) ve şaki-i mel’unun 
hasr u tazyikine ba-irade-i aliyye memuren lenger endaz olan 
(demir atan) iki kıt’a sefine-i hümâyunu ale’l-gaflet derdest-i 

girift eylediği (gafletinden ele geçirildiği) müşahade-i fırkat-
nüma olub (anlaşılıp) derhal derun-ı Ereğli’de (Ereğli’nin 

içinde) mevcud bi’l-cümle ahaliye tahrirat irsaliyle (yazı 
gönderilerek) bi’l-ittifak (birlikte) küffar-ı hâk-sâr (perişan 
kâfirler) ile mukabele ve muharebeye leb-i derya (denize sıfır) 

olan buruç-ı kal’adan (kale burcundan) mübaşeret olunması 
(karşılık verildiği) ihbar olundukda şaki-i mel’un getirilen 
adamlara ba-takrir sefine-i mezkûrları ben getürtürüm deyu 

Maza-Allahû Te’ala küfür ve delaletini izhar etmiş (açığa 
vurmuş) olduğundan tarafından ifade olunmağla Devletlü 

İbrahim Paşa Hazretleri Viranşehir Mütesellimi Mehmed Ağa 
karındaşımız ve sair memurin ile ale’l-ittifak (birlikte) ve’l-
ittihad var kuvveti pazuya alub şaki-i mel’un ve küffar-ı 

makhur (bozguna uğramış kâfir) ile Bi-avnillahi Te’ala guzat 
ve cihada niyet-i halise ile hazır ve amade olmuşdur. Bundan 

böyle iktiza eden cebhane ve zahire ve asker ve mühimmat-ı 
saireyi taraf-ı devletlerinden irsaline himem-i veziraneleri 
sezavar buyurulmak niyazına arzuhale cesaret kılındı. Bi-

mennihi Te’ala ber-minval-i muharrer muhat-ı ilm-i 
asâfâneleri buyuruldukda ol-babda ve herhalde emr ü 
ferman ve lütf ve ihsan devletlü, inayetlü, merhametlü, 

veliyyü’n-ni’metim ulüvv-ı himem efendim sultanım 
hazretlerinindir.  

Bende Mehmed ser-bevvabin (baş kapıcıbaşı) ve dergâh-ı 
âli ve muhtar-ı Üskibi hâlâ   
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 975, Gömlek No: 41462, 
Tarihi: 18 (R) Rebiü’l-ahir 1228 (20 Nisan 1813), Konusu: 

Evvelce Rusya'ya firar eden Ereğlili Ali Molla nam şakinin 
üsera ile bu tarafa geçtiğinin haber alındığı ve Rumeli 
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iskelelerine tevkifi için emirler gönderildiği cihetle 

Ereğli tarafına da emir gönderilmesi. 
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Hû 

Şimdi Abbas Paşa’ya işbu kaime mealini itare ve kal’a 
muhafızdan tahliye deyu geçen gün kâğıtlar var idi Abbas 

Paşa yarar muhafız ve sair sevahiline dahi dikkat ehline dahi 
defter eyleyün. 
Benim saadetlü, mekremetlü, meveddetlü, karındaş-ı 

eazzım hazretleri, 
 

Bundan akdem Rusyalu tarafına firar etmiş olan Ereğlili Ali 
Molla nam şaki bu defa üsera-yı İslamiye (Müslüman esirleri) 
arasında ber-takrib beru tarafa çıkmış ve Varna canibine 

gitmiş olduğu mesmu’ (işitilmiş) olub mezburun Varna’dan 
Anadolu canibine mürur ile fesada ibtidar eyleyeceği 
(kalkışacağı) mülahazadan gayr-i baid olduğundan iktiza 

eden iskele ve memerr ve maabire (geçitlere) adamlar tayin 
ederek şaki-i merkûm ol-taraflara varid ise (gelmiş) derhal 

ahz ve habs ile keyfiyet-i taraf-ı muhibbanemize iş’ar 
eylemeleriçün tarafımızdan İbrail ve Varna muhafızlarına 
kâğıtlar gönderilmiş ise de şaki-i merkûmun ahar sevahilin 

(diğer sahilin) birinde Ereğli taraflarına giderek ol-havaliyi 
karuşdurması melhuz (mümkün) olmağın şaki-i merkûm 

şayed ol-taraflara varabilmek lazım gelür ise ahz u girift 
olunmak (yakalanmak) içün Ereğli tarafına tenbih ve tekid 
buyrulması mahavvel-i uhde-i desturileri idiğü beyanıyla 

kaime-i meveddet-allâma tahrir ve feristâde-i nâdi-i sa’âdet-
masîrleri kılınmıştır. İnşa-Allahû Te’ala lede’l-vusul ber-
vech-i muharrer himmet buyurulmak memuldur.  

Fi 18 (R) Rebiü’l-ahir 1228 (20 Nisan 1813) 
Mazhar-ı Nur-i Samed Hurşid Ahmed 

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 504, Gömlek No: 24849, 
Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1230 (2 Aralık 1815), Konusu: 

Hakkında ferman-ı kaza cereyan etmiş olan Benderekli 
Ayanı Ali Molla'nın idam edileceği. a.g.y.tt 
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Hû 
Manzurum olmuştur 

İ’lamatı yedlerinden olub lede’t-tatbik tarafıma takdim 
eyleyesin. 
Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü veli-nimetim 

efendim padişahım, 
 

Bolu sancağı ahalisinin mübârek rikâb-ı kamer-tâb-ı 
cihandarilerine takdim eyledikleri bir kıt’a arz-ı hallerinde 
Benderekli ayanı Ali Molla’nın mezalim ve taaddisine 

(zorbalığına) binaen hakkında ferman-ı kaza cereyan etmiş 
ise de merkûm beşyüz neferiyle sefere gitmek üzere afv u 
ıtlak olunduğunu (affedilerek serbest bırakıldığı) etrafa 
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mektublar neşriyle ilan etmekde olduğundan fukara ve 

ahalinin rahatları meslub olarak (bozularak) istirhamı havi 
kazaların ilamıyla Der-saadet’e gitmiş olduklarını ve merkûm 

afv u ıtlak olunmak (affedilerek serbest bırakılmak) lazım 
gelir ise cümlesi perişan olacaklarını beyan ve istirham 
ederler malum-ı mekârim-i melzum-ı hüsrevaneleri 

buyurulduğu üzere muahharan mehabet-riz-i sudur olan 
hatt-ı hümayun-ı şâhâneleri mucibince merkûmun alâ–eyyi 

hal idam ve izalesiçün Hüsrev Paşa kullarına başka ve 
bahran hasr ve tazyik olunmak üzere kapudan paşa 
bendelerine başka mukaddem ve muahhar (önce ve sonra) 

evamir-i şerife isdar ve tesyarıyla (yazılarak gönderilmesiyle) 
te’kid olunduğundan gayri taraf-ı çakerânemden dahi pey-
der-pey merkûmun idamı hususu tahrir olunarak isti’cal 

olunmakda (acele edilmekde) olmağın Bi-avnihi Te’ala 
(Allahın yardımıyla) müddet-i kalile zarfında (az müddet 

içinde) merkûmun idam ve izalesiyle havali-i merkûmenin 
levs-i vucud-ı habaset-aludundan tasfiyesi ahass-ı matlub ve 
afv u ıtlakı gayr-i melhuz olmağla (affedilerek salıverilmesi 

mümkün olmamakla) saye-i mekârim vaye-i şâhânelerinde 
müsterihu’l-bal olarak da’avat-ı hayriye-i şâhânelerine 

muvazabat eylemeleri vesayası ahali-i merkûmeye telkin 
birle mahallerine iade olunacakları muhat-ı ilm-i âlileri 
buyuruldukda emr ü ferman şevketlü, kerametlü, 

mehabetlü, kudretlü veli-nimetim efendim padişâhım 
hazretlerinindir.     
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 471, Tarihi: 23079, 
Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1235 (7 Ekim 1820), Konusu: 

Benderekli kazası Muhtarı Ali Molla'nın Bolu ve 
Viranşehir kazalarını ihtilâle verdiğine ve bir kısım 
kazalar kurtarıldığına ve kati surette tedîbi için Hüseyin 

Paşa'ya mezuniyet itasına dair. a.g.y.tt 
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Hû 
Manzurum olmuştur. 

Merkûm silahşorandan iken  zamir-i habaset aludunda 
(kötülüğe karışmış) olan mel’aneti icra …………..ocak namını 
vireyor (veriyor) bu makulenin kanun-ı ocağa muvafık 

hareketi bu kadar…….bagiyy (haddini aşan) değil de nedir. 
Onsekiz kazayı zabt idüb hod be hod teferrüd eylemek (kendi 

başına kalmak) daiyesinde olan …………idenlerin def’ ü ref’ 
ve i’damı içün Bolu sancağı muhtarları ve gerek sairden 
nefer-i amm-ı askeri cem’ olunub (bütün asker toplanıp) 

müşarün-ileyh bi’n-nefs (bizzat) hareket ve eşkıya-yı 
merkûmenin def’ ü ref’ ve i’damını havi ……emr ısdar ve 

ibsale mübaderet olunan yukarı giden sefinelerin biri dahi 
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deryadan (denizden) me’mur olmak iktiza eder. Heman 

gönderilüb berren ve bahren merkûmun i’damına ikdam-ı 
kıyam oluna… 

 
Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, …. 
Hüsrev Paşa kullarının bu defa varid olan bir kıt’a kaimesi 

mealinde Benderekli muhtarı Ali Molla’nın Bolu ve 
Viranşehir sancaklarının ne vechile…..eylediğini ve dest-i 

tagallübünde olan kazalar ahalisi kendisinden rü-gerdan 
(yizçeviren) olarak tahlis olunduğunu (kurtarıldığını) ve 
şimdiki halde zir-i zabtında olan Alaplı ve Benderekli ve 

Akçaşehir kazalarından Alaplı kazası dahi berü tarafa meyl 
etmek üzere olduğunu ve Akçaşehir kazasına nasb eylediği 
Davud nam şahsın mücazat-ı layıkası icra ile kaza-i 

mezburun dahi tasfiye ve tathir olunacağını ve merkûm 
yalnız Benderekli kazası muhtarlığına kanaat ile aharından 

kifayet eder makuleden olmadığını ve maslahat bu derecelere 
getürülmişiken arkası boşlanmak halen ve istikbalen 
mahzurdan salim olmayacağını beyan birle şaki-i merkûmun 

defi ve izalesi kat’i-ül-müfad (kesin ifade ile) emr-i âli ısdarına 
ve iktiza ider ise müşarü’n-ileyhin bi’n-nefs harekete 

me’zuniyetine mütevakkıf (bağlı) olduğu tafsilatını tahrir 
……haneleri buyurulmak içün ma’ruz-ı huzur-ı faizu’n-nur-ı 
şehriyârileri kılındı. Müşarün-ileyh ma’rifetiyle livain-i 

mezbureteyn ………….sevk ve ihraç olunacak olmağla 
merkûmun bu vechile teferrüd ü tagallübü (benzersiz 
zorbalığı) ve hakkından gelinmeyerek 

ağmaz………………ısdar ve tesyar kılınacağı muhat-ı ilm-i 
âlileri buyuruldukda …..şevketlü, kerametlü, mehabetlü, 

…………..   
Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 274, Gömlek No: 
57, Tarihi: 21 (B) Receb 1273 (17 Mart 1857), Konusu: 

Bolu Ereğli'de asi maktul Ali Molla'nın devletçe satılan 
çarşı değirmeninin, zabteden işgalcilerden istirdadı. 
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Bolu Kaim-makamına 

Bolu sancağı dahilinde kain Ereğli kazası ayanı olub 
ikiyüzyirmialtı tarihinde istam eden maktûl Ali Molla’nın 

tebeyyün eden zimmet-i miriyesine mahsuben cânib-i 
miriden zabtla füruht olunan (el konularak satılan) 
emlakından Çarşu nam değirmenini talibi ve muahharen 

(sonradan) Eyüb ve Reşid ve Nuri Beylerin pederi olarak 
ba’de vefatihi kendilerine intikal eylediğinden yirmi otuz 

seneden beri taht-ı tasarruflarında bulunmuş olduğu halde 
mukaddem maktul merkûmun hafidleri Mehmed ve Ali ve 
İbrahim nam kimesneler desise ile mezkûr değirmeni zabt 

etmiş oldukları ve bu suret taraflarına gadr-i mucib 
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göründüğü beyanıyla merkûmlar ile Bolu meclisinde bi’l-

muhakeme ihkak-ı hak olunması mir-i muma-ileyhim 
tarafından ba-müzekkere istid’a olunmuş olmasıyla keyfiyet 

Meclis-i Vâlâ’ya lede’l-havale bu maddenin evveliyatı eskice 
bir şey ise de değirmenin zabt olunması muahharen 
vuku’bulduğu siyak-ı istid’adan anlaşıldığına binaen husus-

ı mezkûrun şer’-i şerif ve meclis marifetiyle ru’yet ve tahkik 
olunarak hitamının bi’l-ilam ve mazbata iş’arı hususunun 

tarafınıza bildirilmesi tezekkür kılınmış olmağla ol-vechile 
icabının icrasına mübaderet eylemeniz siyakında şukka. 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MVL. Dosya No: 99, Gömlek No: 
31, Tarihi: 23 (Z) Zilhicce 1274 (4 Ağustos 1858), Konusu: 
Bolu'nun Göynük Kazası A'şarı'nın tahsilinde usulsüzluk 

yapan Meclis Azası Abdi Bey ile Ali Molla'nın 
cezalandırılması. 
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Kastamonu Valisine 

Bolu sancağına tabi Göynük kazası meclis azasından Abdi 
Bey ile Jurnal Ali Molla hakkında ahali-i kaza tarafından 

vuku’bulan iştika üzerine me’mur-ı mahsus i’zamıyla icra 
kılınan tahkikata dair varid olan mazbatalar ile mahzar 
meallerinde ahali-i merkûme tarafından emanet suretiyle 

merkûm Ali Molla’ya teslim olunduğu iddia olunan yirmi bin 
kuruş beşbin kuruş Ali Molla’nın ve onbeşbin kuruş dahi 

sandık emini Ali Efendi’nin zimmetinde olduğu tebeyyün 
iderek (anlaşılarak) meblağ-ı mezkûr derdest tahsil 
bulunduğu misillü mekûman Ali Molla ile Abdi Bey ve hey’et-

i meclis ma’rifetiyle altmışbeş ve altı ve yedi senelerinde bazı 
me’murların ve saire masarıfatı içün mugayir-i nizam olarak 
virgüye ilaveten tevzi’ ve tahsil kılınan ondokuzbin bukadar 

kuruş keyfiyeti dahi tekrar mahallinden istilam olunmuş 
olduğundan cevabı vürudunda iş'ar olunacağı ve muma-

ileyh Abdi Bey ve biraderleri Akşemseddin hazretlerinin 
sülalesinden bulunmaları cihetiyle kendilerini muaf 
hükmünde tutarak virgüyü senevileri ahaliye tahmil 

etmekde bulunmuşlar ise de yedlerinde bulunan ferman-ı 
âli’de elliyedi tarihinden sonra iştira edecekleri emlak ve 

akârın virgüsünü virmek şartı münderiç olmasıyla tarih-i 
mezkûrdan sonra tedarik olunub virgüleri ahaliye ilaveten 
tevzi’ olunduğu tebeyyün iden senevi altışaryüz kuruşdan 

dört senelik ikibin dörtyüz kuruşun muma-ileyhimden bi’t-
tahsil ahali-i merkûmeye red olunması mahalline yazılmış 
idiğü merkûm Ali Molla azadan bulunduğu halde yetmişüç 

senesine mahsuben malumu’l-esami kura a’şarını bir takım 
kesan ile bi’l-iştirak (birlikte) deruhde idüb bila-ücret nakil 

ettirmek ve bosdan ve meyveden akçe almak gibi ahaliye 
taaddi eylediği ve kaza-i mezkûrun varidat-ı rusumiyesi 
mültezimleri tarafından nizam-ı mevzu’una tatbikan tahsil 

olunmayub ziyade ve fahiş alınmakda olduğundan rusumat-
ı mezkûrenin bade-ezin mahalli meclisinde verilen karar 

üzerine tanzim ve takdim olunan tarife mucebince alınması 
merkûm Ali Molla ile muma-ileyh Abdi Beyzâde Mehmed 
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Ağa’dan ahali-i kaza ve dil-gir ve müteneffir oldukları cihetle 

azalıkdan bi’l-ihraç yerlerine intihab-ı ahali ile diğerleri ta’yin 
kılındığı inha ve iş’ar olunduğundan keyfiyet Meclis-i Vâlâ’ya 

lede’l-havale zikr olunan yirmibin kuruşun merkûmandan 
bi’t-tahsil ashabına red ve itasıyla bila-istizan masarıf 
namıyla virgü-yü kazaya ilaveten tevzi’ olunan mezkûr 

ondokuzbin ikiyüzseksen kuruşun dahi her kimin rey ve 
ma’rifetiyle tahsil kılınmış ise de bi’t-tahkik anlardan tahsil 

ile beraber ahaliye itası ve muma-ileyh Abdi Bey ve sairenin 
icab eden virgüleri senevilerinin kendilerinden tahsiliyle 
yerlerine ta’yin kılınmış olan azanın ta’yin-i mehirlerinin 

usulü vechile hazine-i celileye irsali ve merkûm Molla Ali’nin 
azadan bulunduğu halde a’şar deruhde eylediği ikrarıyla 
tebeyyün etmiş olduğundan bir sene müddetle derun-ı 

eyaletde bir münasib mahalle nefy olunması babında emr-i 
âli tasdiri ve kaza-i mezbur rüsumatına hilaf-ı nizam olarak 

mültezimler tarafından teamül-i kadim nüfuzuyla bir takım 
şeyler ilavesi caiz olmayacağından mahallinden ta’rife yollu 
tanzim ve takdim kılınan bir kıt’a suret-i âli kaza-i mezkûr 

meclisi mazbatası maliye nezaret-i celilesi canibine 
gönderilmiş olduğundan gelecek cevaba göre ve nizam 

mevzu’una göre badehu (bundan sonra) icabına bakılması 
lazım geleceği cihetle burasanın dahi savb-ı vâlâsına 
bildirilmesi tezekkür ve tensib olunarak bi’l-istizan irade-i 

seniyye-i cenâb-ı şehinşâhi dahi ol-merkezde müteallik ve 
şeref-sudur buyurub zikr olunan emr-i âli derdest tasdir ve 
tesyar bulunmuş olmağla ber-muceb irade-i seniyye 

iktizalarının icra ve iş’arıyla badema bu hususa mugayir rıza-
yi âli hal ve hareket vuku’bulmasına mezid-i i’tina ve dikkat 

ve ta’yin kılınan azanın tatbik-i mühürleri dahi hazineyi 
celileye irsali hususuna himmet buyurmaları siyakında 
şukka.  

Fi 27 Z Sene (12)74 (9 Temmuz 1858) 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MVL. Dosya No: 133, Gömlek No: 
84, Tarihi: 10 (R) Rebiü’l-ahir 1278 (15 Eylül 1861), 
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Konusu: Cide kazası ahalisinden Ali Molla'nın evinden 

eşya ve nakit çalan Ova Divanı'ndan Musa oğlu Musa ve 
Tarakçıoğlu Mehmed'in üçer yıl küreğe konulmasından 

sarf'-ı nazarla üçer yıl haps olunmaları ve firari 
refiklerinin yakalanması. 
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Kastamonu Mutasarrıfı Ramiz Paşa’ya 

Cide kazasına tabi Ova divanından Musa oğlu Musa ile 
tarakçı oğlu Mehmed’in kaza-i mezkûr ahalisinden Ali 

Molla’nın leylen hanesine girüb malumü’l-mikdar akçesiyle 
bir aded tüfengini ahz ve sirkat eyledikleri ikrarlarıyla 
tebeyyün ederek emval-i mesruka (çalınmış mallar) bi’l-

istirdad (geri alınarak) sahibine verilmiş olduğundan 
merkûmenin kanun-ı cezanın iki yüz yirmi birinci maddesi 

hükmüne tevfikan üç sene müddetle vaz-ı kürek olunmaları 
(küreğe konulmaları) fi 15 Muharrem Sene (12)78 (23 
Temmuz 1861) tarihiyle müverrah ve dokuz numero ile 

murakkam olarak varid olan mazbata ile melfuf 
istintaknamede inha ve iş’ar olunmuş ise de fiil-i sirkatin 
icrasında merkûmlar tarafından muamele-i cebr u şiddet 

vuku’bulduğundan şu halde bulunanların madde-i mezkûre 
hükmünce icra-yı mücazatları uyamayacağına ve yine 

kanunun ikiyüz yirmi ikinci maddesinde faziha-i sirkat give 
vakti olur ve iki veyahud daha ziyade eşhas birlikde olarak 
vuku’bulur ise mütecasirinin üç sene müddetle habs 

olunması muharrer bulunduğuna binaen merkûmanın dahi 
bu hükme tatbikan ve tarih-i hesablarından itibaren 

mahallinde bede’t-teşhir üç sene müddetle habs olunmaları 
merkumanın refiki olub firar eylediği beyan ve iş’ar olunan 
Çatak Ömer’in bi’t-taharri derdest olmasına i’tina kılınması 

hususunun savb-ı saadetlerine bildirilmesi Meclis-i Vâlâ’dan 
ba mazbata ifade olunmuş olmağla ber-minval-i muharrer 
iktizalarının icrası hususuna himmet eylemeleri lazım 

geleceği beyanıyla şukka.  
Fi 10 Rebiü’l-ahir Sene (12)78  (15 Ekim 1861) 
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X.BÖLÜM 

ALAPLI VE EREĞLİ’DE RUS BOMBARDIMANLARININ 
ETKİSİ 

 
Alaplı ve çevresinde özellikle Ali Molla isyanıyla birlikte "Rus 
Gemileri” ismi sıkça duyulmaya başlamıştı. Osmanlı Devleti 

ile Rus ilişkileri Karadeniz’de hakimiyet kurma çabaları ile 
sorun yaşamaya başlamıştır. Bu dönem aynı zamanda 

Osmanlı’nın zayıflamaya Rusya’nın güçlenmeye başladığı 
dönemdir. İşte bu dönemde Rusya çıkarına gördüğü her 
türlü olayı Osmanlı aleyhine kullanmıştır. Ermeni olayları da 

buna dahildir.33  
 
Birçok belgede Moskovalı anlamında Moskoflu olarak da 

geçmektedir.34 Osmanlı devletinden kazandığı topraklarla 
sürekli büyümüş, birçok defa savaşmak zorunda kaldığımız 

bir devlettir. Bu nedenle XVII.yy’dan itibaren Alaplı ahalisi de 
“top ateşi” ve “bombardıman” tanımlamaları ile tanıştı.  
 

1810’da Rus Donanma gemileri Akçaşehir, Alaplı ve Ereğli 
taraflarında görüldü. Bu nedenle; kalelerin ve savunma 

hatlarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı.  
 
1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi, bölge ahalisinin de tehlikeli 

günler geçirmesine neden oldu. Rus harp gemileri boğaz 
girişini kapatmaya çalıştılar. Gayeleri batı ve doğu cephesine 
İstanbul’dan yardım gitmesini engellemekti. Zira bu savaşta 

Erzurum ve Bayburt Ruslar tarafından işgal edilmişti.35   
 

Buna rağmen Osmanlı donanmasından sekiz yelkenli gemi 
20 Mayıs 1829’da, Kaptan Ahmed Pasa kumandasında 

                                                           
33 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/23/ermeni-olaylarinin-
genel-degerlendirmesi-ve-rusya-ermeni-iliskilerinin-gecmisi/ 
34https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/kasimpasa-tersane-
zindani/ 
35 Tosun, Murat Dursun, Çeçenzade Hacı Hasan Paşa, 2014, s.24-31 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/kasimpasa-tersane-zindani/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/kasimpasa-tersane-zindani/
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Karadeniz'e açıldı. Birkaç gün sonra şiddetli bir fırtına 

meydana geldi. Çok zor anlar geçirerek, Ereğli 
taraflarına sürüklendiler. Zorlukla Kefken Adası 

açıklarına geldiler. Bu sırada Rus yelkenlisine 
rastladılar. Rus kaptanı hemen Osmanlı gemisinden 
uzaklaştı. Fakat, Kaptan Ahmed Paşa, denizdeki 

duruma rağmen Rus yelkenlisini takip etti. Ereğli Alaplı 
açıklarında Rusları yakalamaya muvaffak oldu. Önce 

Ereğli iskelesine çekilen yelkenli, herkesi sevindirdi. 
Topları üzerinden alındı. Kuru tekneyi ise yolda iken 
yine Rusların diğer yelkenlisi topa tutarak batırdı. 

 
XIX.yy başlarında olduğu gibi sonlarına doğru da 
Karadeniz’de, Ereğli ve Alaplı açıklarında sık sık Rus 

gemilerine rastlandı. Karadeniz açısından en önemli 
deniz zayiatlarından biri Rusların yaptığı Sinop 

Baskını’dır. 30 Kasım 1853’de Kırım Savaşı sırasında 
yaşanmış bir baskındır. Bu baskında Rusların Karadeniz 
donanması, Sinop'ta Osmanlı donanmasına ağır bir darbe 

indirdi. Dünya deniz savaşları tarihinde yelkenli ahşap 
gemilerin rol aldığı son çarpışma ve gülle yerine patlayıcı 

mermilerin (humbara) kullanıldığı ilk çarpışma olarak Sinop 
Baskını'nın özel bir yeri vardır.36 
 

20.yy’ın başında 1. Dünya Savaşının patlak vermesi ile 
Almanya’dan bir oldu bitti ile alınan ve Enver Paşa’nın 
şahsi insiyatifiyle verdiği izinle Karadeniz’e açılan Yavuz 

ve Midilli adı verilen gemilerin Karadeniz’de Rus 
limanlarını ve üslerini bombardıman etmesi hem savaşa 

girmemize ve Rusların misilleme yapmasına sebeb oldu. 
 
Rusların zırhlı büyük ve küçük tonajlı harp gemileri sisli 

ve görüşün az olduğu havalarda, Ereğli Zonguldak, Şile 
güzergâhında bombardımanları ile Türk savaş ve kömür 

                                                           
36 https://tr.wikipedia.org/wiki/Sinop_Bask%C4%B1n%C4%B1 
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nakliye gemilerini batırmaya, halkı korkutmaya 

çalışmıştır. 
 

Rus savaş gemileri bazen kıyıya çok yaklaşarak hedef 
gözetmeksizin bambardıman etmiştir. Bundan özellikle 
kıyıdaki binalar büyük zarar görmüştü. Liman ağzındaki 

gemileri dahi bombardımana tabi tutarak zarar 
verdikleri oluyordu. Albay Saim Besbelli’nin tesbitine 

göre 1914-1916 arasında Rusların batırdığı ticaret 
gemilerinin listesi aşağıdaki gibidir. 
 

GEMİNİ ADI BATTIĞI YER  TARİHİ 
Midhad Paşa Zonguldak  06 Kasım 1914 
Bezm-i Alem Zonguldak  06 Kasım 1914 

Bahr-i Ahmer  Zonguldak  06 Kasım 1914 
Karmen  Akçaşehir  10 Ocak 1915 

Heybaliada  Ereğli  06 Mart 1915 
Neva    Ereğli  06 Mart 1915 
On Temmuz Ereğli  06 Mart 1915 

Selamet  Ereğli   07 Mart 1915 
Necat  Zonguldak  03 Mayıs 1915 

Yeşil Irmak Zonguldak  05 Mayıs 1915 
Güzel Girid  Zonguldak  05 Mayıs 1915 
Gaza   Zonguldak  07 Mayıs 1915 

Persia  Ereğli  06 Mart 1915 
Prenses Civano Ereğli  06 Mart 1915 
Tak Siyarhi Zonguldak  06 Mart 1915 

Millet   Zonguldak  09 Mayıs 1915 
Selanik  Zonguldak  09 Mayıs 1915 

Hilal   Ereğli  15 Mayıs 1915 
Hellespont  Ereğli  15 Mayıs 1915 
5. Römorkör Ereğli  15 Mayıs 1915 

Edincik   Ereğli  21 Mayıs 1915 
Progress  Ereğli  07 Nisan 1915 

Dafni   Kozlu  16 Nisan 1915 
Antalya  Sakarya Ağzı 17 Nisan 1915 
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Edirne  Sakarya Ağzı 17 Haziran 1915 

Seyyar  Alçaşehir-Şile 04 Eylül 1915 
Seyyare  Sakarya Ağzı 04 Eylül 1915 

Seyhun  Sakarya Ağzı 05 Eylül 1915 
Kızılırmak   Sakarya Ağzı 13 Eylül 1915 
Metanet  Ereğli  21 Eylül 1916 

Ressam  Ereğli  21 Eylül 1916 
Beykoz   Ereğli  --------------- 

 
Rus Donanmasının ticari gemilere saldırması, iskele, 
önlerinde, ağızlarda ve açıklarda batırılması 

İstanbul'un kömürsüz kalmasına yönelikti. Ayrıca, 
Osmanlı Devletinin Demiryollarındaki trenlerin 
işlemesi de kömür azlığı ve yokluğu (fıkdanı) sebebi ile 

durma noktasına gelmişti.  
 

Savaşın sonlarına doğru da mütareke'nin 
imzalanması ile denizlerde durum göreceli olarak 
düzelmiştir. Fakat, bu defa İ ’tilaf devletleri 

merkezlere denetleyici koydu. 1919 yılında, Ereğli 'de 
liman reisi Nazmi Bey idi. Ankara, İ'tilaf devletleri 

arasındaki ilişkilerin gerginleşnesi ile de Fransızlar, 
Yunanlılar  ve İtalyanlar Ereğli ve Alaplı civarlarını 
tehdid ettiler. Onlar da halkın  gözünü korkutmak için 

ışıldakları ile sahili aydınlatıyor arkasından da 
bombardıman ediyordu. 
 

Alaplı ahâlisi herşeye rağmen bozulan ekonomik durumun 
düzelmesi için elinden gelen her şeyi yapmış, kömür ve 

odun kayıkları ile İstanbul'a naklivatı devam ettirmişti. 
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XI.BÖLÜM 

ALAPLI YANGINI  
1310 (1893) Tarihli Kastamonu salnamesinde Alaplı yangını 

ile ilgili şu bilgiler bulunmaktadır. Anılan tarihde 
Anadolu’nun diğer yerlerinde olduğu gibi Alaplı’nın binaları 
da ekseriyetle ahşap olduğundan meydana gelen yangın 

hemen hemen her yeri etkilemiştir. Bunun üzerine Ereğli 
kaymakamlığı yaşanan durumu Bolu mutasarrıflığına 

bildirmiş,  oradan da Der-saadet (Bab-ı Âlî-Başbakanlık) 
bilgilendirilmiştir.  
 

Sultan II.Abdülhamid dönemine yaşanan yangın üzerine 
halk ana cadde üzerinde toplanmış, ayrıca okullarında 
"Padişahım Çok Yaşa” diye doğum ve tahta çıkış günlerini 

kutlayan Alaplı'nın yeniden düzenlenmesi insanlarının uzun 
zaman binasız kalmaması için Padişah buyruğu ile Alaplı'nın 

yangın külleri üzerinde yeniden inşaasına başlanmış, darda 
kalanlarına da yardımda bulunulmuştur. 

 
Mekteb-i Mülkiye-i Şahane açılışında açılan “Padişahım 

Çok Yaşa” yazısı 
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Topkapu Fukaraperver Mü’essese-i Hayriyyesi 

Salnamede yer alan diğer bilgiye göre kâmilen yanan Alaplı 

Çarşısı saye-i ömr vaye-i Pâdişâhide, haritası mucibince 
kargir (taş ve ahşap) olarak 55 dükkan, 2 han, 5 fırun, bir 

bab câmi-i şerif, bir bâb rüşdiye tarzında ibtidai mektebini 
muhtevi olarak inşâ edilmiştir. 
 

Böylece, II. Abdülhamid'in emri ve Mutasarrıfın da bizzat 
konu ile meşgul olmasıyla Alaplı, yeni bir kasaba hüviyetini 
kazanmıştır.37 

 
Alaplı yangını parekende yazışmalara da yansımıştır. 

Bunlardan 13 Şubat 1887 tarihli olan yazışmada Ereğli'nin 
Alaplı karyesinde çıkan yangında eski hükümet konağı, 
cami, mekteb ve birkaç dükkân haricindeki binaların 

tamamen yandığı belirtilmektedir. Alaplı için köy ve 
kasabacık denilmesi de dikkat çekicidir. Bu da Alaplı’nın 

köyden büyük, kasabadan küçük bir yer olduğunu 
göstermektedir. 

                                                           
37 Kastamonu Vilayeti Salnamesi, 1310 (1893) 
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10 Nisan 1887 tarihli belgede ise Kastamonu'nun Alaplı 

karyesi yangınının geceleyin bir demirci dükkanından 
kazayla çıktığı anlaşılmıştır. 

 
18 Ağustos 1889 tarihinde yapılan yazışmada yangın 
sonrasında Alaplı nahiyesinde bulunan arsalarının pazar 

yeri yapıldığından mağdur olduğunu belirten Karfa Yorgi’nin 
ailesi Kerelli'nin, şikayetinin incelenmesi istenilmiştir. 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1399, Gömlek No: 
82, Tarihi: 19 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1304 (13 Şubat 

1887), Konusu: Ereğli'nin Alaplı karyesinde çıkan 
yangında cami, mekteb ve birkaç dükkan haricindeki 
binaların yandığı. 

 
Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadâret-penâhiye  
Fi 19 (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene (1)304 ve fi 31 Kanun-i-

sâni Sene (1)304 (13 Şubat 1887) 
 
Ereğli kazasına muzaf olan ve kasabacık hükmünde bulunan 

Alaplı karyesinde zuhur eden harike (yangına) dair kaza-i 
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mezkûr kaim-makamlığından çekilüp Bolu mutasarrıf-

lığından tebliğ kılınan telgrafname suretinin berâ-yı malumat 
gönderildiğine dair Kastamonu vilayet-i celilelesinden 

meb’us tahrirat melfufuyla maan takdim kılınmış ve harik-i 
mezkûrda (bahsedilen yangında) eski hükümet dairesiyle 
cami ve mektep ve birkaç dükkândan maada (başka) 

mahallerin kâmilen muhterik olduğu (tamamen yandığı) 
mezkûr telgrafname suretinden anlaşılmış olmağla, ol-

babda. 
 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1411, Gömlek No: 

73, Tarihi: 16 (B) Recep 1304 (10 Nisan 1887), Konusu: 
Kastamonu'da Alaplı karyesi yangınının geceleyin bir 
demirci dükkanında kazaen çıktığı. 

 
Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadâret-penâhiye  
Fi 16 (B) Recep Sene (1)304 ve fi 29 Mart Sene (1)303 (10 

Nisan 1887) 
 

Mantuk-ı emr ü iş’ar-i sami-i cenâb-ı sadâret-penâhileri 
rehin-i ikan-ı acizi olarak keyfiyet Kastamonu vilayet-i 
celilesinden ba-telgraf lede’l-havale cevaben varid olub 

melfufat-ı mezkûrenin iadesiyle beraber takdim-i huzur-ı 
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sami-i fehimâneleri kılınan tahriratda harik-i mezkûr leylen 

(geceleyin) bir temürcü (demirci) dükkânından zuhur etdiği 
(çıktığı) kasda makruniyeti (kasden çıkarıldığı) hakkında bir 

gûna serrişteye (ipucuna) dest-i res olunamayub 
(rastlanılmayıp) kazaen vuku’a geldiği gösterilmiş olmağla ol-
babda emr ü ferman. 

Alaplı karyesinde zuhur eden harike (yangına) dair ol-babda 
emr ü ferman. 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1649, Gömlek No: 
25, Tarihi: 21 (Z) Zilhicce 1306 (18 Ağustos 1889), 

Konusu: Karfa Yorgi familyası Kerelli'nin, Alaplı 
nahiyesinde bulunan arsalarının pazar yeri yapıldığı 
şikayetinin tahkiki. 
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Kastamonu Vilayeti Celilesi Cânib-i Âlisine  

Fi 22 (Z) Zilhicce Sene (1)306 ve fi 7 Ağustos Sene (1)305 
(19 Ağustos 1889) 

 
Ereğli kazasına mülhak Alaplı nahiyesinde mukaddema 
vuku’u bulan harikde (yangında) muhterik olan (yanan) çend 

bab ebniyesi (birkaç parça binasının) arsaları hin-i tesviyede 
noksan gösterildiğinden ve mağduriyetinden bahisle icra-yı 

hakkaniyet olunması istid’asını havi Karfa Yorgi familyası 
Kerelli imzasıyla rikâb-ı kamer-tâb-ı hazret-i padişâhiye bi’t-
takdim havale buyurulan arzıhalin takdimiyle icabının ifası 

2 Temmuz Sene (1)304 (18 Temmuz 1888) tarihli tahrirat-ı 
acizanemle tebliğ ve izbar kılınmıştı (yazılı tebliğ yapılmıştı). 
Henüz bir semeresini göremediğimden (sonuç 

alınamadığımdan) mezkûr arsaların pazar yeri ittihaz 
olunduğu mahalli meclis idaresi a’zasından Pavli efendi ile 

saire canibinden kendisine ifade olunup halbuki pazarın eski 
yeri mevcut iken mezkûr arsalara nakli muma-ileyhim 
canibinden kendi menfaatleri içün iltizam ve arzu 

olunmakda bulunduğundan bahisle tekrir (tekrar) 
müsted’iyatı ve bazı ifadatı havi mezbure tarafından bu kere 

de verilen arzıhal leffen su-yi âli-i daverânelerine takdim ve 
tesyar kılınmış olmağla mealine ve iş’ar-ı sabık-ı aciziye 
nazaran icabının icrasına ve neticesinin inbasına müsaade-i 

celile-i velayet-penâhileri erzan buyrulmak babında.    
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XII.BÖLÜM 

SULTAN ORHAN KÖPRÜSÜ 
 

Ereğli’nin ve Alaplı’nın Sultan Orhan’ın devr-i 
saltanatlarında (1324-1360) fethedildiğini belirtmiştik. Bu 
fetihden sonra da bölgede pek çok eser inşa edilmiştir. 

Bunlardan birisi de Alaplı’nın Hüseyinli köyünde olduğu 
belirtilen Sultan Orhan Han-ı Gazi hayratından olan 

köprüsüdür. 1899’da köprünün halen kullanılmakta olduğu 
ancak tamir gerektirdiği anlaşılmaktadır.  
 

İncelediğim bir kitapta bu köprünün haricinde Sultan 
Orhan’ın vakfından olan Ereğli kaymakamlığına bağlı 
Kubliç38 (Gülüç) karyesi yakınlarında Gülüç Irmağı üzerinde 

Orhaniye Köprüsü adıyla da bir köprü olduğu belirtilmiştir. 
Ancak belgenin fon kodu ve numarası verilmemiştir.39 

 
Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 149, Gömlek No: 75, 
Tarihi: 27 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1317 (3 Ekim 1899), 

Tarihi: Sultan Orhan Han-ı Gazi hayratından Bolu sancağı 
Alaplı kasabası Hüseyinli karyesindeki köprünün tamiri. 

(Evkaf 6) 
 

 

                                                           
38Bu köy adını Kemal Ümmi Hazretleri bölümünde belgelerini göreceğimiz üzere 
Kabuliç olarak okudum. Alıntı yaptığım kaynakda farklı farklı şekillerde belirtilmiş 
olup, birinde Kabuliç olarak da okunmuştur.  
39 ÇETİN, Recep, Orhan Gazi ve Bir Fetih, 2014, s.390-396 
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Hû 

Nezâret-i Evkaf-ı Hümâyûn Mektûbi Kalemi 
 

Cennet-mekân Sultan Orhan Han-ı Gazi Hazretlerinin 
cümle-i hayrat-ı celilesinden Bolu sancağında Ereğli 
kazasında Alaplı nahiyesinin Hüseyinli karyesinde kain 

köprünün tamiri mahallince tanzim ve leffen takdim kılınan 
keşf defteriyle münakasa (eksiltme) pusulasına nazaran 

dokuz bin yüz seksen kuruşda müteahhidi uhdesinde 
takarrür idüb işbu münakasa bedeliyle maktuan icrası ve 
vakfı hakkında mucib-i menfaat olacağı şüpheden azade 

bulunan ta’mirat-ı merkûmeye karşılık olmak üzere vakf-ı 
mezkûrun mal ve maarif sanduklarında on üç bin yüz 
doksan üç kuruş matlubu olduğu beyanıyla ifa-yı muktezası 

Kastamonu vilayet-i aliyyesinden bi’t-tahrirat iş’ar olunmuş 
olduğundan vakf-ı mezkûrun mal ve maarif sanduklarında 

bulunan salifü’z-zikr on üç bin yüz doksan kuruş 
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matlubunun nakden evkaf sanduğuna teslimiyle tamirat-ı 

merkûmenin keşfi mucebince ve kemal-i metanet ve 
rasanetle (dayanıklılık ve sağlamlıkla) vücuda getirilmeğe say 

u gayret olunmak üzere müteahhidi marifetiyle icrası ve akçe 
farkı tenzil olundukdan sonra mikdarı sekiz bin yedi yüz 
yirmi bir kuruşa tenzil eden masarif-i tamiriyenin salifü’l-

beyan on üç bin kusur kuruş matlub-ı vakfdan olarak 
hazine-i evkafın üç yüz on beş senesi büdçesinin ikinci kısmı 

tamirat faslından sarfı zımnında keyfiyetin huzur-ı sami-i 
cenâb-ı sadâret-penâhiden arzı masarifat idaresinden ifade 
olunmuş. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 27 Rebiü’l-ahir Sene 1317 ve fi 23 Ağustos Sene 1315  
Nazır-ı Evkaf-ı Hümâyun 
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XIII.BÖLÜM 

ZONGULDAK LİMANI 
 

Zonguldak kömür madeninin bulunmasından sonra gelişim 
göstermiş bir ilimizdir. Keza Zonguldak’a bağlı olan Ereğli de 
Demir Çelik Fabrikalarının kurulmasından sonra çok 

gelişmiş nüfus olarak il olma seviyesine gelmiş bir büyük 
ilçedir. Kitabın ana konusunu teşkil eden Alaplı da aynı 

şekilde Zonguldak’ın ilçesidir.  
 
Her birinde kendi çapında limanlar bulunsa da Zonguldak il 

olması nedeniyle limanı da ayrı bir önem arzetmektedir. 19 
Nisan 1902 tarihli belgede Zonguldak limanının haritası 
verilmiştir. Üst yazısında ise Zonguldak ile Ereğli arasında 

bağlantı hattı olacağı belirtildiğinden anılan tarihde Ereğli’de 
de bir liman bulunduğu veya inşa edileceği anlaşılmaktadır. 

En önemlisi de Zonguldak’dan Karadeniz kıyısında bulunan 
birçok limana gemi seferi düzenlendiği de anlaşılmaktadır. 
Buna ilişkin mesafe cetveli de hazırlanmıştır. 

 
24 Kasım 1907 tarihliikince dosyada bulunan belgelerde ise 

Ereğli limanı önüne bir dalgakıran inşası öngörülmüştür. 
Ayrıca Ereğli limanında iken fırtına sebebiyle harab olan 
gemilerin isimlerini içeren bir cetvel de hazırlanmıştır. Bu 

cetvelde gösterilen gemilerin çokluğu zararın boyutunu da 
göstermektedir. Bu durum dalgakıranın gerekliliğini de 
göstermektedir. 

 
Yaşanan faciadan 18 gemi etkilenmiş, gemilerin 38 

mürettebatından 9’u boğulmuş, yolculardan erkek ve kadın 
olarak 399 kişi kurtarılmıştır. 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 228, Gömlek No: 63, 
Tarihi: 10 (M) Muharrem 1320, (19 Nisan 1902), Konusu: 

Zonguldak Limanı'nın haritası. 
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Hû 

Nezaret-i Umur-ı Bahriye 
 

Zonguldak limanına dair Ereğli iltisak (bitişme, kavuşma, 
bağlantı) hattı şirketi canibinden bi’t-tersim tevdi’ ve ita 
olunan bir kıt’a harita manzur-ı âli buyurulmak üzere arz ve 

takdim kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i 
veliyyü’l-emrindir.  

Fi 10 Muharrem Sene (1)320 (19 Nisan 1902) 
Nazır-ı Bahriye 
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Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 303, Gömlek No: 152, 
Tarihi: 18 (L) Şevval 1325 (24 Kasım 1907), Konusu: 1-
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Ereğli limanı önüne bir dalgakıran inşası. 2-Ereğli 

limanında iken fırtına sebebiyle harab olan gemilerin 
isimlerini havi cetvel. 
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Hû 

Nezaret-i Umur-ı Bahriye 
Devletlü Efendim Hazretleri 

 
Cenâb-ı Hak bi’l-cümle memalik-i mahrusa-i şâhâneyi her 
dürlü afat semaviye ve arziyeden masun buyursun amin. 

Şehr-i hal-i Ruminin üçüncü gecesi zuhur iden şiddetli 
fırtınada Ereğli limanında bulunub kazazede olan idare-i 

mahsusanın Kaplan vapuruyla sair kumpanyalara mensub 
vapur ve yelken sefaininin esamiyetini mübeyyin mahal-i 
mezkûr liman me’muru vekili tarafından ita ve Ereğli 

ma’den-i hümâyunu nezâreti vekâletinden bi’t-tahrirat irsal 
kılınan cedvel ile mezkûr Kaplan vapurunun elyevm 
bulunduğu mahali irae eder resm arz ve takdim kılınmışdır. 

Mezkûr limanın açık ve rüzgâra ma’ruz olmasından naşi 
ale’l-ekser ve ba-husus kış mevsimlerinde bu gibi kazalar 

vuku’a gelmekde bulunmasına ve mahal-i mezkûrda bir 
dalga kıran seddi inşa olunduğu takdirde kömür almak üzere 
oraya gelecek sefainin selameti te’min ve bunların hamule 

(yük) almaları teshil edilmiş (kolaylaştırılmış) olacağı gibi şu 
suret tevsi’-i ticaret (ticaretin artırılması) nokta-i nazarınca 

da gerek memleket ve gerek ma’den-i hümâyunca bais-i 
fevaid ve muhassenat olacağı derkâr ise de bu hususda emr 
ü irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi her ne vechile şeref-

müteallik ve sudur buyurulur ise hikmet ve keramet anda 
olacağı muhat-ı ilm-i âli buyuruldukda ol-babda ve her halde 
emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

  
Fi 18 Şevval Sene (1)325 (24 Kasım 1907)  

Bahriye Nazırı Bende Hasan Hüsnü   



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

199 
 

 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

200 
 

Hû 

Nezâret-i Umur-ı Bahriye 
Bu kere Ereğli limanında kazazede vapur ve yelken sefaininin 

bir kıt’a cedvelidir. 
Vapurdan yekûn tahlisi 398 
Mülahazat 

Mürettebat 38 / Murettebatdan Gark (boğulan) 9 / Yolcudan 
tahlis (kurtarılan) erkek ve kadın 399 

Aded/Tonitolata/İsm-i sefain/Hamulesi 
(Yükü)/Bandrası/Taifesi/İsim ve sahib-i sefain / İsm-i 
Kapudanı  

1 / 572 / Kaplan Vapuru / Mahlut (karışık) / Devlet-i Âliyye 
/ 38 / İdare-i mahsusanın / Mustafa Kapudan  
2 / 442 / Seyyar Vapuru / Tehi (boş) / Devlet-i Âliyye / 15 

/ Gümüşyan / Marmaralı Yani Kapudan Kostanti  
3 / 858 / Siyar Vapuru / Kömür / Yunan / 20 / Korfu? 

Kapudan Yorgi / Kaşutli?Kapudan Mihal 
4 / 224 / İbra Vapuru / Kömür / Yunan / 17 / Kendi 
Kapudanı / Bireli? 

5 / 14 / Takyarhi Vapuru / Tehi (boş) /Yunan / 6 / Periklitin 
/ Aleksandros Kapudan / Kapudanıyla çarhçı ve bir taifesi 

mağruk (suda boğulmuş) taife 3 
6 / 33 / Livurpul Vapuru / Tehi (boş) / Fransız /8 / 
Bandırmalının / Bandıralı kapuda?kapudanı dörd taifesi 

gark (boğulmuş) 
7 / 430 / Kabuli / Birik?sefine / Devlet-i Âliyye / 8  /  Pavloli 
Alako / Marmaralı Apostol Kapudan 

8 / 81 / Mihnet Ramazan Temulet / Tehi (boş) / Devlet-i 
Âliyye / 5 / Mustafa Kapudan/Sarı Hüseyinoğlu Mustafa 

Kapudan 
9 / 51 /  İhsan Hadagulet? / Tehi (boş) / Devlet-i Âliyye / 5 
/ Tirebolulu Osman / Osman Kapudan 

10 / 70 / Hafız ül Rahman?...../Hatab (odun) / Devlet-i 
Âliyye/8/Alaplılı Hacı İdris/Kapudanı kendisi 
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11 / 32 / Selamet….. / Hatab / Devlet-i Âliyye / 8 / Hacı 

Emin Ağa’nın / Alaplılı Mehmed Bey oğlu kapudanı / Üç 
taifesi gark (boğulmuş)   

12 / 65 /……/……./Devlet-i Âliyye / 5 / Temürcioğlu 
Mustafa / Kapudanı kendisi 
13/25/Hüdavirdi …../Kereste/Devlet-i Âliyye/5/Hacı 

İbrahim oğlu Hüseyin/Abanalı Hacı Hüseyin oğlu İsmail 
14 / 32 / Hüdavirdi…… / Kereste / Devlet-i Âliyye / 5 / 

Tavukçuoğlu Osman  / Abanalı Sidekoğlu Ahmed 
15 / 230 / Esad……./ Hatab (odun) / Devlet-i Âliyye / 15 / 
Raşid Kethüdanın Hasan Efendi / Ağvalı Deli Hasan / İki 

taifesi gark (boğulmuş)  
16 / 8 / Salapurya ……/ Tehi (boş) / Devlet-i Âliyye / 3 / 
İngiltereli Vassil / Kapudanı kendisi 

17 / 32 / Ruba / Tehi (boş) / Devlet-i Âliyye / 1 / Saadetlü 
Cemal ve Şakir Beyler / Kapudanı Halil 

18 / 32 / Ruba/ Tehi (boş) / Devlet-i Âliyye / 1 / Saadetlü 
Cemal ve Şakir Beyler / Kapudanı İsmail 
Filan vapurunda mevcud olan nefer 

Erkek          317 
Kadın      49 

Taife-yi askeriye   32 
Mürettebat-ı vapur 29  
 

Ereğli ve Alaplı’da Daha Önce Yaşanan Deniz Kazaları: 
 
Alaplı bölgesi halkı odun, kereste ve kömür gibi maddeleri 

İstanbul pazarına deniz yoluyla ulaştımakta ve  dönüşte de 
bölgede ihtiyaç duyulan ürünleri alarak getirmekteydiler. Bu 

seyrü-sefer için Ereğli iskelesi de kullanılmıştır.  
 
Her hafta Çarşanba günleri İstanbul’dan hareket eden vapur, 

Ereğliye uğradıktan sonra Bartın'a gidiyordu. Cumartesi 
günü de Bartın'dan hareket ederek yine Ereğli iskelesine 

geliyordu. Alaplı'dan İstanbul’a gidecek yolcular da Ereğli 
iskelesinden vapura binmek zorundaydılar. Yaz aylarında, 
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havaların uygun olduğu zamanlarda gemiler, şirketin veya 

sahiplerinin izni ile Alaplı açıklarında yanaşarak kasabadan 
kayıklarla hareket eden yolcuları açıkda gemiye alınıyordu.  

 
Alaplı'dan/Ereğli’den İstanbul v e y a  ba ş k a  yerlere giden 
gemilerin savaş haricindeki en büyük riski tehlikeli 

rüzgarlarla karşılaşmaları, bazen içinde oldukları gemilerin, 
mavnaların, kayıkların takaların batması idi.  

 
1850’de Alaplı kasabası sakinlerinden Kara Halil oğlu Ahmed 
Reis Berberoğlu ve Sakaoğlu Ahmed bin Hasan ve Devrekli 

İbrahim bin Abdullah’ın içinde bulundukları filika Yeni 
Harman iskelesinden maden kömürü yüklemiş, Ereğli’ye 
giderken patlak veren fırtına nedeniyle gemileri batmış ve 

suda boğulmuşlardı.40   
 

I860'da, Ereğlili Ağdacıoğlu Mustafa Reis'in teknesi maden 
kömürü ile İstanbul’a giderken, Şile açıklarında çok şiddetli 
fırtınaya yakalanmış, yelkenlisi batmış ve kaptan dışında 

sekiz kişi ile on kadar da yolcu bayatını kaybetmiştir. 
1862’de de Ereğli’de Mart ayında büyük bir fırtına çıkmış, 

Kuruca Şileli Mehmed Kaptan’ın 5000 kilelik çekdirmesi ile 
Unkapanı tüccarından Horosoğlu Mehmed'in gemisi 
dalgalara dayanamayarak batmıştı.41 

 
7 Mart 1279 tarihli Tasvir-i Efkâr Gazetesinde Ereğli’de 
yaşanan fırtına  

                                                           
40 Takvim-i Vekâyi, No: 423, 1 Zilhicce 1266 s. 3 
41 Ruzname-i Ceride-i Havadis, No: 136 3 Zilkade 1277 s.1 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

203 
 

 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

204 
 

Ereğli’den tahrirat-ı mahsusa fi 15 Ramazan 1279 (6 Mart 

1863) 
 

Giçende burada şedid bir fırtına zuhur etmiştir. Mukaddema 
Kuruca Şileli Mehmed kapudanın 5.000 kilelik çektirme 
kapan-dakik tüccarından Hurus oğlu Mehmed Efendinin 

malı olmak üzere İbrail’den buğday ve pirinç yükledirek 
(yükleterek) buraya gelmişidi. Furtunanın zuhuru esnasında 

İstanbul’a gitmeğe müheyya (amade) bulunduğundan ber-
vecihle barınamayub karaya uğramış ve bütün bütün mahv 
ve telef oldukdan başka kapudanıyla bir nefer taifesi dahi 

gark olmuştur (boğulmuştur). Tüccardan Bağdadlı Ahmed 
Beğ’in malı olarak Tahir kapudanın süvar olduğu yedi sekiz 
bin kilelik sefinesi dahi karaya düşmüş ise de nüfusca bir 

gûna telefat vuku’u bulmamış ve sefinenin dahi ta’mir kabul 
etmesi me’mul bulunmuştur. Bunlardan başka Şile 

kayıklarından 400 kilelik bir sefine daha karaya uğrayub 
anda dahi nüfusça telefat vuku’a gelmemiştir. Bunda 
bulunan sair sefain dahi belayı geçiştirinceye kadar pek çok 

sıkıntılar çekmiştir. Hayli senelerden beru böyle şedid fırtuna 
görülmemiş idi.        

 
1885’de, Ereğli’nin Bababurnu mevkiinin onbeş mil açığında, 
dalgalarla boğuşan bir vapur imdad istemiş, acentacı 

Hüseyin Efendi hemen birkaç kayıkçı ile yardıma gitmişti. 
Ancak, bunun vapur olmadığı, yanmakta olan bir gemiye ait 
bulunduğu anlaşılmıştır. O sırada yardıma gelen maden 

yüklü bir gemi, yanan gemiyi yedeğine alın Ereğli iskelesine 
getirmiştir. Arması ve sahibi tesbit edilemeyen gemide yanan 

insanların kemikleri seriye kalmıştır.42 
 
1888'de, Ereğli yine büyük bir fırtınaya maruz kalmış, saat 

on civarında esmeye baylayan rüzgar gittikçe şiddetini 
artırmıştır. Bu esnada açıktaki şeref-efsan vapuruna kömür 

                                                           
42 Tarik, No: 661, 27 Kanun-i Sâni 1886 s.3 
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getiren kayıkla fırtınaya dayanamayarak batmıştır. Sadece 

bir kişi kurtulabilmiştir. Fırtına sadece Ereğli’yi değil Alaplı'yı 
da etkilemiş, bir mavna ile batmış üç denizci boğulmuştur. 

Bunun haricinde Ereğli’de başka gemiler de batmıştır. 
Bunlardan birisi de 5000 kıyye tuz yüklü bir bir gemidir. 
İskele yakınındaki bir bina da dalgalardan etkilenerek 

yıkılmıştır.43 
 

1890'da Şükrü Reis yelkenlisine kereste yüklemiş ve 
Alaplı’dan hareket ettikden sonra yolda fırtınaya tutularak 
batmıştır. Reisi bir direk parçasına tutunarak İstanbul’da 

Karaburun önlerine kadar gelmiş, Lloyd vapuru tarafından 
kurtarılmıştır. Mürüvvet Gazetesindeki beyanatına göre, 
Alaplılı Şükrü Reis kayık batarken yanınma bir miktar 

ekmek almış ve dört gün dört gece denizde bu şekilde hayatta 
kalabilmiştir.44  

 
1900’de eşine az ratlanır bir fırtına daha patlamış, Ereğli 
şirketinin 4.5 milyon Frank harcayarak meydana getirdiği 

mendirek bir gün içinde mahvolmuş, limanın yıkılmasıyla da 
şirket büyük zarara uğramış ve iflas etmişti.45 

 
İstanbul'a gidip-gelen deniz araçları modernleştikçe kaza 
haberleri azalmıştır. Ama buna rağmen Kefken-Ereğli 

arasında yine birçok gemi sulara gömülmüş, tayfaları ise 
boğulmuştur. 
 

 
 

 
 
 

 
                                                           
43 Mürüvvet No: 136, 27 Teşrin-i Sâni 1888, s.2 
44 Mürüvvet No: 79, 5 Rebiü’l-ahir 1308/1890, s.5 
45 Zonguldak Kömür Havzamız, Doğu Dergisi VII/39-40 (Mart 1946), s. 40 
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XIV.BÖLÜM 

ORMANIN EREĞLİ VE ALAPLI İÇİN ÖNEMİ 
 

Sakarya-Bolu-Zonguldak üçgeni içinde kalan sahalar tarihi 
dönemlerde sık erkanları ile her türlü ağacın yetiştiği yeşil 
alanlardı. Batı Karadeniz'in meşhur yağmurları nedeniyle 

yeşil örtü sürekli aynı durumda kalabilmişti. Bolu, Düzce, 
Akçaşehir, Devrek, Ereğli ve Alaplı ormanları her zaman 

özelliğini koruyabilmiştir. Ormanın sağladığı imkânlar ile 
Alaplı her zaman ekonomik durumunu korumuş, refah 
içinde yaşamıştır. Ağaç gemi inşasında kullanıldığı gibi 

yakacak olarak da kullanılan önemli bir doğal ürün olma 
özelliğini taşımaktadır. Özellikle kömürün bulunmasından 
önce alternatifi olmayan bir yakacaktı.  

 
Miri olarak tabir edilen devlet ormanlarından verilen izin ile 

ilk önce ısınma ve yakacak ihtiyacını yanı başındaki 
ormanlardan sağlamıştır. Orhan dağları ve bu sıradağa bağlı 
yerlerden kesilen odunlar, arabalar veya su yolu ile Alaplıya 

indiriliyor, burada kereste ve odunluk olanları ayrılıyor, odun 
ve kerestenin önemli bir kısmı para temini için deniz yolu ile 

İstanbul'a naklediliyordu. 
 
Odun işi zahmetli olduğundan bazen alan ve satan arasında 

mesele teşkil ediyordu. Topkapı Sarayı ve Eski Saray, Alaplı 
odunu ile ısınıyordu. 500 çeki46 odunun kaza ahalisi 
tarafından verilmemesi durumu ve ileri sürdükleri engeller 

üzerine bir tezkire yazıldı. 
 

Odunun hemen satın alınması ve Başkent İstanbul'a kadar 
götürülmesi için ikinci bir emir çıkarılması da lazım geldi. Bu 
yüzden Alaplı oduncuları, yeni bir teklif getirdiler ve bunu 

Voyvodaya ilettiler. Buna göre odunlar bulundukları yerden 
temin edilecek, araba veya Alaplı Çayı üzerinden denize 

                                                           
46 Çeki: Odun gibi ağır cisimleri tartmada kullanılan 250 kiloluk ağırlık ölçüsü. 
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kadar getirecekler ve iskelede hazır edeceklerdi. Bunun 

dışında odun kümeleri korunması ve bunun getireceği 
külfetlere de razı olmadıklarını beyan ettiler.  

 
İstanbul, Voyvoda kanalı ile aktarılan olup-bitenleri ve 
ahâlinin isteklerini kabul etmeye yanaşmadığından halkın 

yaptığı şikâyetlerin söz konusu edilmemesi yani dikkate 
alınmaması tenbih edilmiştir.  

 
Ahkâm-ı Tezâkir Defteri, Baş Muhasebe Kalemi’ne ait 1721-
1722 tarihli belgenin transkripsiyonu aşağıdadır.  

 
Bolu voyvodasına ve Samako nâm-ı diğer Alaplı kadısına 
ve a’yân-ı vilâyet iş erlerine hüküm ki, 
 

Saray-ı cedid-i âmirem ve saray-ı atik-i ma’murem ve 
ta’yinât-ı saire içün işbu bin yüz otuz dört senesinde kaza-i 

mezbûrdan mubaya’ası fermanım olan beşyüz çeki odun, 
mu’accelen kat’a ve bir gün mukaddem âsitâne-i sa'âdetime 
nakl ve İstanbul Ağası zîde mecdehuye teslim etdirilmek üzre 

bundan akdem emr-i âlişânımla mubâşir ta’yin ve irsâl 
olunmış idi. Lâkin kazâ-i mezbûre ahâlisi emr-i âlişânıma 

âdem-i itâ’at ile mübaya’ası fermanım olan odunu vermemek 
içün şirrete sâlik; ve iskelemiz mesâfemizdir deyu bir tarik 
(yol) ile mukaddema (önceden) yedlerine aldıkları emri ibraz 

ve bizler mu’af olduk deyu ilel ve bahane ve odunu edâ 
etmekden mâ’ada mübâşire i’lâm dahi vermeyüb, tehi dest 
avdet etdirmekle müstahıkkı itâb olmışsızdır. 
 

İmdi senki mevlânây-ı mumâ ileyhsin ve voyvoda ve a’yân-ı 
vilyetsiz, işbu emri celîlü’l-kadrim vardığı gibi, kat’a tehir ve 

tevakkuf olunmadan mubaya’ası (satın alınması) fermanım 
olan ol mikdar çeki odunu, mukaddemi (önceki) fermanım 
olduğu üzre kaza-i mezbûre ahâlisinden alâ eyyi hâl (her 

nasıl olsa) temâmen tedârük ve mubaya’asına ziyâde dikkat 
ve ihtimam edüb; bizler muafız, muâfiyet fermanımız vardır 
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deyu, bu babda bir ferde nâd ve muhalefet etdirilmekle, avk 

ve tehirine ba’is olur hâlâta (duruma) cesâretden be-gâyet 
ihtirâz ve ictinâb eyliyesiz. Şöyle ki, egerçi bu defa dahi 

mubâya’asına muhalefet eden olur ise o makuleler her kim 
olursa olsun adem-i itâatdan olunduğu içün, muhkem 
hakkından gelinmek üzre isim ve resimleriyle der-i 

sa’âdetime arz ve i’lâm edüb mugayır-i emr-i âlişânım vaz' ve 
hareketden tevakki’ ve mücânebet’ etmeniz ba-bında 

ferman-ı âlîşânım sâdır olmağın vech-i meşrûh üzre emr-i 
şerif yazılmak içün tezkire verildi. 
 

Fi 21 Zilkade Sene 1134 (2.9.1722) 

 
Odun gibi değerli kereste de aynı şekilde satılmakta, bazen 
kendi yelkenlileri ile birlikte "İstanbul'a sevk edilmekte idi. 

Bunlar genelde İstanbul'da Kereste Kayığı veya Ereğli Kayığı 
diye tanınmakta idi.  

 
Konuyla ilgili olarak 1617-1618 tarihli 92 Numaralı 
Mühimme Defteri’nin 128 ve 180. sayfalarında iki buyuruldu 

bulunmaktadır. Buyuruldularda belirtilen hususlar anılan 
tarihlerde Alaplı’daki yaşamın zorluğunu ortaya koyması 

açısından önemli belgelerdir. 
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Buyuruldu 

Samako kadısına hüküm ki: 
 

Kazi-i mezbûr ahâlisi südde-i sa’âdetûme arz ı hâl idüp ve 
adam gönderip, bunlar matbâh-ı âmireme odun ve tavuk 
virdüklerinden gayri, devr nâmı memâlik-i mahrusemde bil-

külliye merfû olup, “Beğlerbeği ve sancak beği adamları ve 
subaşıları devre çıkmayup, reâyâ vû berayadan kaftân-bahâ 
ve nal-bahâ nâmıyla ve sair bahâne ile akçaların almayup, 

bir vech ile rencide vü zulm ü ta'addî eylemeyeler" deyû etrâf-
ı memâlike (civar memleketlere) ahkâm-ı serîfem gönderilüp 

tenbîh-i hümâyûnum olmuş iken Bolu Sancağı beğleri 
tarafından ve subaşılarından bunların üzerine devr nâmıyla 
adam varup, ehl u iyalleriyle (bakmakla yükümlü oldukları 

kişilerle) sakin olduktarı evleri üzerine konup, müft ü 
meccanen yem û yemek ve koyun ve kuzu ve tavuk ve arpa 

ve saman ve otluk ve bunun emsâli me'kûlât ve zahirelerin 
alduklarından gayri: “Siz on başı ve yüz başısız ve cem'iyyet 
eylersiz” deyü karye kethûdâların ve imâmların tutup ve "Ehl 

ü evladınızı şetm etmediniz mi" deyû bahane eyleyip ve 
mahkeme-i şerifeye iletmedin taciz içün cebren ıtlak üzere 
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yemin virdirüp ve bad-ı hevâ ve kaftan-bahâ ve na'l-bahâ ve 

selâmetiyye ve ağırlık akçası nâmıyla "Elümde emrim vardur" 
deyü hilâf-ı şer u kanun ve mugâyir-i emr-i hümâyûn külli 

akçaların alup ve zulm u ta'addi eyledüklerin bildirüb emr i 
serifüm reca eyledükleri ecilden buyurdum ki; 
Vech-i meşruh üzere ilâ ahirihi derc olunmuşdur. 

Fi 1 Cumade’l-ulâ Sene (1)157 (12 Haziran 1744) 
 

Samako kazâsı ahalisinin yazı ile başvurup ve adam 
gönderip, kendilerinin matbah-ı âmireye odun ve tavuk 
verdiklerini, ‘devr’ Osmanlı ülkesinde tamamen kaldırılmış 

olup, "Beylerbeyi ve sancakbeyi adamları ve subaşıları 
halktan çakmasınlar, devre kaftan-bahâ, nal-bahâ (kaftan ve 
nal parası) adıyla ve başka ad altında para almasınlar, halkı 

hiç bir şekilde incitip baskı ve haksızlık yapmasınlar" diye 
ülkenin her yanına hüküm gönderilmişken Bolu Sancağı 

beyi ve subasılarının adamları gönderdiklerini, bunların 
çoluk çocuklarıyla oturdukları evlerinde konakladıklarını, 
bedelini ödemeksizin yem ve yemek, koyun, kuzu, tavuk ve 

arpa, saman, otluk ve buna benzer yiyecek ve azıklarına 
aldıklarını, ayrıca "siz onbaşı ve yüzbaşısınız, başı çekip halkı 

topluyorsunuz." diyerek köy kethüdalarını ve imamlarını 
yakaladıklarını  “çoluk çocuğunuza sövmediniz mi” diye 
bahane ederek mahkemeye iletmeden tedirgin etmek için 

zorla karılarını boşama üzerine yemin verdirdiklerini, bad-ı 
heva, kaftan-bahâ, nal-bahâ, selametiyye ağırlık akçası 
adıyla "elimde emir var" diyerek şeriate, kanuna ve emre 

aykırı çok miktarda paralarını alıp haksızlık ve yolsuzluk 
yaptıklarını bildirerek buyruk dilemeleri üzerine yazılmıştır. 

 
Samako kadısına gönderilen bu hükümde şikâyetlerin 
incelenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi emir 

buyurulmuştur. 
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Buyuruldu 
Bolu ve Samako kadısına hüküm ki: 

Sen ki Samako kadısının, sûdde-i sa'âdetüme mektûb 
gönderip, Samako kazası ahalisi meclis-i şer e varup, izhâr-ı 

tazallüm idüp (sızlanıp), devr (köyleri gezip dolaşmak) 
memnü' (yasak) iken hâlıyâ (halen) Bolu Sancağı mütesellimi 
muhafaza tarikiyle devre çıkup, karye be-karye gezüp ehl û 

iyâlleriyle sakin oldukları evleri üzerlerine konup, müft û 
meccânen beher karyeden yüz ellişer ekmek ve yirmişer keyl-
i İstanbuli arpa ve dörder aded koyun ve sekizer vukıyye yağ 

ve altışar keyl pirinç ve yirmişer akça-i ber (meyva, yemiş) ve 
yirmişer yük saman ve odun ve süriçi ve konakçı akçası diyu 

beşer yüz akçaların alup, ziyâde zulm ü ta'addî itmeleriyle: 
“Vâki" hâli Âsitâne-i Saâdete arz u i'lâm idivir" diyu ilhâh u 
ibrâm eyledüklerin emr-i şerîfüm recâsına arz eyledüğün 

ecilden “min bad devr memnû’dur, bundan böyle devre 
çıkmayalar, ol-vech ile reaya-yı rencide itmeyeler. Şöyle ki, ta'addi 

(zorbalık) iderler ise haklarından gelinür" diyü ferman-ı 
alişanum sâdır olmuştur. 
Buyurdum ki: 

İlâ âhirihi yazılmıştır. 2 Cumâde’l-ülâ Sene 1159 (23 
Mayıs 1746) 
 

Samako kadısının İstanbul'a mektup gönderip, adı geçen 
kaza ahalisinin kendisine başvurarak şikâyette 

bulunduklarını, devr yasaklanmışken hâlen Bolu Sancağı 
müteselliminin koruma bahanesiyle devre (etrafı dolaşmaya) 
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çıkıp köy köy gezdiğini, adamlarıyla birlikte çoluk 

çocuklanyla oturmakta oldukları evlerine gelip 
konakladıklarını, bedelini ödemeksizin her köyden yüz ellişer 

ekmek, yirmişer İstanbul kilesi arpa, dörder koyun, sekizer 
okka yağ, altışar kile pirinç, yirmişer akça meyva, yirmişer 
yük saman ve odun, ayrıca sürücü ve konakçı akçası diyerek 

beşer yüz akçalarını aldıklarını, böylece kendilerine çok 
haksızlık yaptıklarını bildirerek: “olan biteni İstanbul’a 

duyuruver” diye kendisini sıkıştırdıklarını arz etmesi ve 
buyruk dilemesi üzerine yazılmıştır. 
 

Bolu ve Samako kadılarına gönderilen bu hükümde, devr’in 
(gezip dolaşmanın) yasaklanmış olduğu bildirilmekle, 
bundan böyle devre çıkılmaması ve bu yolla köylülerin 

incitilmemeleri buyurulmakta, “yapmakla direnirlerse 
haklarından gelinir" denilmektedir. 

 
Alaplı ve civarı halkı çileli bir hayat yaşamıştır. İlk dönemler 
geçim kaynakları ağırlıklı olarak bostan ürünleri olan Alaplı 

halkının zamanla balıkçılık, gemi inşası ve orman 
ürünlerinin değerlendirilesi ile geçimini sağladığı 

görülmektedir. Alaplı ve civarı ormanları kereste olarak 
kullanılması yanında yakacak olarak da önemli bir doğal 
üründür. Bu ürün Alaplı halkının kendi ihtiyaçlarının 

yanında dışarıya da satarak gelir elde ettikleri katma değeri 
yüksek bir ürün olmuştur. Alaplı dahilindeki ormanlardan 
kesilen ve imal olunan kereste ve odun, on yıllarca gerek 

arabalarla gerek Alaplı’dan akan akarsu vasıtası ile Alaplı 
iskelesine ve diğer büyük iskelelere nakledilmiştir. 

 
Ormanlar 20.yy’ın başında da bu önemini korumuştur. 
Okunan birkaç arşiv belgesinde bu konuya ilişkin önemli 

bilgiler bulunmaktadır. 
 

14 Ağustos 1907 tarihli belgede İstanbul halkının kışın 
yakacağa (oduna) olan ihtiyacının temini için Kastamonu 
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vilayetinin Alaplı iskelesinden, Kandıra’nın Çanak iskelesine 

kadar olan sahil iskelelerinde toplam 76.200 çeki odun 
olduğu belirtilmiştir. Söz konusu odunun İstanbul’a 

getirilerek uygun fiyatla halka satılması amaçlanmıştır. 
Bunun haricinde Düzce, Adapazarı ve İzmit ormanlarından 
da odun temininin yolları aranmıştır.  

 
Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3124, Gömlek No: 

234280, Tarihi: 05 (B) Receb 1325 (14 Ağustos 1907), 
Konusu: Der-saadet ahalisinin mevsim-i şitada 
mahrukata olan ihtiyacatının temini zımnında 

Kastamonu vilayetinin Alaplı iskelesinden Kandıra'nın 
Çanak iskelesine kadar olan sevahil iskelelerinde min-
haysü'l-mecmu yetmişaltı bin iki yüz çeki hatabın Der-

saadet'e sevki. (Dahiliye; 228305) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Fi 4 Receb sene (1)325 ve fi 31 Temmuz Sene (1)323 (10 
Ağustos 1907) 

 
Der-saadet ahalisinin mevsim-i şitada mahrukata (odun ve 
yakacağa) olan ihtiyacının temini hakkında şeref-sadır olan 

irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi mantuk-ı münifine 
tevfikan ittihaz olunan tedabir cümlesinden olmak üzere 

İzmid sancağının Karasu ve Kandıra kazalarına gönderilen 
memur tarafından irsal olunan sureli melfuf cedvelin 
münderic olduğu vechile Kastamonu vilayetinin Alaplı 

iskelesinden, Kandıra’nın Çanak iskelesine kadar olan 
sevahil iskelelerinde min-haysü'l-mecmu (toplam) yetmiş altı 
bin iki yüz çeki hatab mevcud olduğu ve bunların havaların 

şu müsaid zamanlarında Der-saadet’e sevki içün vesait-i 
mümküne tedariki lazımeden bulunduğu orman meadin 

nezareti celilesinden izbâr olunmuş (yazılmış) ve Bahriye 
Nezaret-i Celilesine tebligat icra edilmiş olmağla bi’l-
muhabere tesri-i muktezasına himmet. 

Bâ-muceb-i işâret hazret-i müsteşâri.    
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Hû 
Orman ve Meadin ve Ziraat Nezareti 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
 

Şeref-bahş-ı fark-ı tazim olan 9 Temmuz Sene (1)323 (22 
Temmuz 1907) tarihli ve yüz otuz iki numerolu tezkire-i 
samiye-i cenab-ı sadâret-penâhilerine cevaben ma’ruzdur. 

Der-saadet ahalisinin mevsim-i şitada (kış mevsiminde) 
mahrukata (yakacağa) olacak ihtiyacının tehvini (ucuza 
temini) zımnında külli miktarda odun celbi hakkında şeref-

sudur buyrulan irade-i seniyye-i hazret-i şehriyâri 26 
Haziran Sene (1)323 (9 Temmuz 1907) tarihli tezkire-i 

samiye-i cenâb-ı vekâlet-penâhileriyle tebliğ buyrulması 
üzerine yüz bin çeki mikdarı odun tedarik ve celbi esbabına 
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teşebbüs olunarak bunun bedeliyle masarif-i kat’iye ve 

berren ve bahren (karadan ve denizden) ücret-i nakliyesi içün 
bir buçuk milyon kuruşu mütecaviz mebaliğin sarfı icab 

edeceği bi’t-tahmin keyfiyet arz ve istizan olunmuş ve yüz bin 
çeki hatabdan (odundan) elli bin çekisinin bi’l-münakasa 
ihalesi dahi icra kılınmış olduğu halde zikr olunan 9 Temmuz 

Sene (1)323 (22 Temmuz 1907) tarihli tezkire-i samiye-i 
fahimânelerinde iki yüz bin çeki odunun kat’ı ve celbine 

ibtidar olunması cümlesi muharrer olmasına nazaran odun 
mikdarı iki yüz bin çeki olmak lazım geldiği takdirde buna 
yüz bin çeki içün talep olunan bir buçuk milyon kuruşun 

dahi iki misline iblağı ile üç milyon kuruş olarak tahsisi iktiza 
edeceğinden ve emr ü ferman-ı hümâyûn-ı hazret-i 
pedişâhinin infazı zımnında tedarik edilen hatabların 

(odunların) bir an evvel Der-saadet’e nakli içün evvelce 
tahsisi arz olunan bir buçuk milyon kuruşun sarfına dahi 

mübaşeret kılınmış olduğundan hatabın mikdarı eğer iki yüz 
bin çeki ise üç milyon ve eğer yüz bin çeki ise bir buçul 
milyon kuruşun bilahare odun bedelinden yerine konulmak 

üzere mahalleri orman hasılatından sarfına usulen muktezi 
mezuniyetin itasına ve Karadeniz iskelelerinden ve İzmid 

körfezinden getürdilerek şehr emaneti celilesine devr 
olunacak bu hatabların (odunların) Der-saadet’e zaten 
mahrukat (yakacak) taşıyan merakib-i bahriyenin amed ü 

şuduna sekte gelmemek üzere vasıta-i aharı ile nakli 
maslahaten muktezi görülmüş olmasıyla bunların idare-i 
mahsusa vapurlarıyla nakli kararlaştırılıp bu babda idare-i 

mezkûre ile icra-yı müzakere etmek üzere gönderilen 
memurin ifadesine nazaran Karadeniz’den getirtilecek ikiyüz 

elli kilogramdan ibaret beher çeki odun içün sekiz ve İzmid 
körfezinden celb olunacak böyle bir çeki hatab içün altı 
kuruş ücret talep olunduğu anlaşılmış ise de bu suret odun 

bedelatının tehvinini temin edemeyeceği cihetle bu ücretin 
seyyanen beşer kuruşa tenzil ve tahdidi 12 Temmuz Sene 

(1)323 (25 Temmuz 1907) tarihli ve onbeş numerolu tezkire-
i çakeri ile bahriye nezaret-i celilesine iş’ar olunduğu halde 
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henüz bir cevap alınamayub işin ise menafi-i umumiyeye 

ta’alluku hasebiyle ücret-i mezkûrenin ol mikdar olarak 
kabulü hususunun dahi nezaret-i müşarün ileyhaya emr ü 

iş’arıyla keyfiyetin taraf-ı çakerâneme dahi irade ve inbasına 
bir an evvel müsaade-i celile-i cenâb-ı sadâret-penâhileri 
intizar olunmakda olduğu arz olunur. Ol-babda ve her halde 

emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
Fi 27 Cemaziye’l-ahire Sene (1)325 ve fi 25 Temmuz Sene 

(1)323 (7 Ağustos 1907)  
Orman ve Meadin ve Ziraat Nazırı Bende Selim     
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Hû 

Orman ve Meadin ve Ziraat Nezareti 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

 
Der-saadetin muhtaç olduğu mahrukat (yakacak) içün fazla 
odun celbiyle ihtiyacat-ı umumiyenin tehvini zımnında 

nezaret-i çekerice İzmid veya Ereğli civarındaki münasib miri 
ormanlarından bir kıt’a-i mahsusa tefrikiyle oradan kat’ ve 

buraya celb ettirilecek odunların şehremaneti celilesine devr 
olunarak emanet-i müşarün-ileyhaca ehven (uygun) fiy’atla 
halka füruht olunması (satılması) esbabının istikmali şeref-

telakki buyurulan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi 
icab-ı âlisinden olduğu beyan-ı âlisiyle ber-mantuk-ı emr ü 
ferman-ı hümâyun-ı şâhâne iktiza-yı halin müsaraaten 

(cabukca) ifası şeref bahş-ı fark-ı tazim olan 26 Haziran Sene 
(1)323 (9 temmuz 1907) tarihli tezkire-i samiye-i cenab-ı 

sadâret-penâhilerinde emr ü iş’ar buyurulması üzerine icab 
edenlere tebligat icra olunarak Düzce orman 
müfettişliğinden alınan telgrafnamede Düzce kazasının 

Akkaya ormanlarından elli bin çeki hatabın (odunun) ihracı 
kabil olduğu ve İzmid sancağı orman müfettişliğinden 

mevrud telgrafnamede dahi Adapazarının Karasu nahiyesiyle 
Kandıra kazası ormanlarından yetmiş dört bin ve Karamürsel 
kazasıyla Değirmendere ciheti ormanlarından da doksan bin 

çeki hatabın kat’ ve ihraç olunabileceği bildirilmesine binaen 
Düzce’ye azimetle elli bin çeki hatabın ihracı mu’amelatının 
ifası Kastamonu vilayeti orman ser-müfettişine ve 

Karamürsel kazasıyla değirmendere cihetlerine gidilerek 
salifü’z-zikr doksan bin çeki hatabın kat’ ve ihracına 

teşebbüs olunması İzmid sancağı orman ser-müfettişine 
yazıldığı gibi Karasu ve Kandıra ormanlarından çıkarılacak 
yetmiş dört bin çeki hataba aid muamele dahi o havalide 

bulunan orman muamelat müfettişlerinden saadetlü 
Karabet Efendi’ye havale olunmuş idi. Eğerci Karamürsel ve 

değirmendere cihetinden çıkarılacak doksan bin çeki hatab 
hakkında henüz netice-i kat’iye istihsal olunamamış ise de 
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Düzce ormanlarından çıkarılacak elli bin çeki hatabın beher 

çekisi ikiyüz kilo olmak üzere münakasaten (eksiltmeyle) 
takarrür eden (kararlaştırılan) beş kuruş otuz para bedel ile 

mahallinde zuhur iden talibine ihale ettirilerek kat’iyata 
başlattırılmış ve Karasu nahiyesiyle Kandıra kazası 
ormanlarından çıkarılacak yetmiş dört bin çeki hataba dair 

bu kere muma-ileyh Karabet Efendi tarafından alınan 19 
Temmuz Sene (1)323 (1 Ağustos 1907) tarihli telgrafnamede 

bundan karasu ciheti ormanlarından kat’ı mukarrer 
(kararlaştırılmış) olan elli yedi bin çeki hatabın kat’ ve 
nakline oradaki amele sevk olunduğu halde mahalli ticaretin 

hatab sevkiyetine te’sir ederek bu sevkiyatın mikdar-ı 
umumisinin tenakuzu mucib olacağından (bahsedilen 
mikdarın karşılanamayabileceğinden) naşi Karasu 

cihetinden idarece hatab tedarikinden sarf-ı nazarla mezkûr 
yetmiş iki bin çeki hatabın muahharen Kandıra 

ormanlarından tedariki maslahaten münasib olacağı ve 
Kandıra'nın Çanak iskelesine kadar olan mahallerde seksen 
bin çekiyi mütecaviz hatab (odun) bulunduğu muhakkak 

olduğu halde bu hatabların nakline kifayet edecek sefain 
(gemi) olmadığı cihetle havaların şu saat zamanında hatabın 

mikdar-ı mevcuduna göre sefain-i kafiyenin sevki esbabının 
istikmali izbar ve muahharen alınan 22 Temmuz Sene (1)323 
(4 Ağustos 1907) tarihli telgrafnamede dahi Kandıra’da zikr 

olunan yetmiş iki bin çeki hatabın nakli şerait-i makbule 
(kabul edilebilir şartlar) ve münasibe ile deruhde edecek 
kimse bulunamadığı ve fakat mevcudiyeti muhakkak olan 

dört bin kadar arabadan hükümet-i mahalliyece isti’mal-i 
nüfuz ve iltizam ve muavenet idilübde günde yalnız bin araba 

nakliyatda istihdam olunur ise günde iki bin beş yüz çeki 
hatabın iskelelere nakli ve odunun beher çekisinin beşden 
altı kuruşa kadar mübayaası mümkün olduğu ve eğerci 

hatabların bu vech ile doğrudan doğruya idare namına 
mübayaası halinde bazıların el altından ika-i suubet ve ve 

kura halkının imtina-i teşvik edecekleri melhuz ve mahsus 
ise de hükümetçe bu gibi ahvale meydan verilmediği takdirde 
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ber-vech-i ma’ruz arabaların kesreti (çokluğu) hasebiyle ol-

mikdar hatabın az zamanda kat’ ve nakil olunabileceği 
beyanıyla icra-yı icabı iş’ar olunmuş ve fi’l-hakika mahalleri 

hükümetlerinin bu işe muavenet teşvikat-ı mü’essiresi 
inzımam etmedikçe (ilave olunmadıkça) zikr olunan 
hatabların nakliyatı kesb-i suhulet etmeyeceği 

(kolaylaşmayacağı) gibi sefain (gemi) olmadıkça dahi Der-
saadet’e hatap (odun) sevkiyatı mümkün olamayacağı tabii 

bulunmuş olduğundan tafsilat-ı ma’ruzaya nazaran bu 
babda İzmid sancağı mutasarrıflığına icabı vech ile evamir-i 
mü’essire itasıyla iktiza iden (gereken) sefainin (gemilerin) 

oralara gönderilmesi mesailinin istikmali hususunun icab 
edenlere emr ü irade buyurularak keyfiyetin taraf-ı 
çakeriyede emr ü inbasına müsaade-i celile-i cenab-ı 

fahâmet-penâhileri şâyân buyrulmak babında ve her halde 
emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 27 Cemaziye’l-ahire Sene (1)325 ve fi 25 Temmuz Sene 
(1)323 (7 Ağustos 1907)   
Orman ve Meadin ve Ziraat Nazırı Bende Selim      
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XV.BÖLÜM 

KÖMÜRE DAİR 

 
 

Alaplı zengin orman örtüsüne sahip olduğundan orman 

ürünleri ahalinin başlıca geçim kâynağıydı. Ormandan elde 
edilen meşe odununun belirli işlemlerle elde edilen odun 
kömürü Alaplı’nın tercih edilen bir ürünü olmuştur.  

 
XIX.yy’da Ereğli ve çevresinde Uzun Mehmet vasıtasıyla 
ortaya çıkarılan maden kömürü yörenin kaderini etkilediği 

gibi memleketin kaderini de etkilemiştir.47 
 

                                                           
47 SAKAOĞLU, Necdet, Tarihe Yerleşen Hayal: Uzun Mehmed, Tarih ve Toplum, 
Sayı 10, (Ekim 1984), s.21-25 
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Sadrazam Halil Hamid Paşa zamanında 1784 yılına 

sadrazam, Yüzbaşı De La Feet Clive isimli biri yabancıyı 
Karadeniz sahilinde kömür aramakla görevlendirmiştir. Bu 

kişi yanında Türklerden de bir heyet olduğu halde Ereğli, 
Zonguldak, Amasra ve Sinop dolaylarını gezerek kömür 
aramıştır.  

 
II. Mahmud ve halefi I. Abdülmecid zamanında Ereğli ve 

civarında maden kömürü bulunmuştu. Kömürün bulunması 
ve işletilmesiyle ilgili en eski belge 28 Temmuz 1843 
tarihlidir. Sadrazamlıktan saraya yazılan arz tezkiresinde 

Ereğli ve Amasra’dan kömür çıkarıldığının Takvim-i 
Vekâyi’de ilan edilerek halkın bilgilendirilmesi 
amaçlanmıştır.  

 
Bulunan kömür İngiltere’den alınan kömürden daha 

kalitelidir. 1848’de Kapıcıbaşı Ahmed Nazif Ağa, ilk maden 
müdürü sıfatı ile hazine adına ilk işletmeyi kurmuş ve havza 
tespiti yapmıştır.48  

 
Bolu mutasarrıflığına ait bir yıllıkda verilen bilgiye göre 

Sultan Abdülmecid Han Hazretlerinin saltanatları sırasında 
özellikle Tersane-i Âmîre’ye gerekli kömürün Ereğli civarında 
bulunduğu anlaşılınca kömürün buradan tedariki için 

yapılması gerekenleri tespit etmek üzere özel bir heyet 
gönderilmiş, bu heyet vasıtasıyla mevâki (mevki) tayin ve 
tecdid edilen havza-i fahimedeki (verimli havzadaki) 

madenler imaliyle hükümete muktezi (gerekli) kömürün 
ihzarı (çıkarılması) için kömür kumpanyası namı ile bir şirket 

ilzâm (kurulması) suretiyle bu havalide madenciliğin temeli 
atılmıştır. Bu keşfiyat ve taharri (arama) neticesinde kömür 
damarlarının Ereğli’den Cide kazası hududunda vaki Kapu 

Suyu’na kadar sahilen mümted (uzayan) bir sahada 
münteşir (dağılan, yayılan) olduğu tahakkuk etmiştir 

                                                           
48 İMER, H.F., Ereğli Maden Kömürü Havzası Tarihçesi, Zonguldak 1944 
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(anlaşılmıştır). Havza-i fahimenin hududu Alaplı’dan Kapu 

Suyu’na kadar yaklaşık 120 km’dir.  
 

Böylece kömür olayından Ereğli ve Amasra arasındaki bütün 
merkezler faydalanmıştır. Bununla birlikte bölgelerde 
farkedilir bir sanayileşme başlamıştır. Alacaağzı, Kireçlik, 

Çatalağzı, Yeni Harman, Zonguldak ve Kilimli’de kömür 
çıkarılması, çıkarılan kömürün nakli ve iskelelerden 

İstanbul’a gönderilmesi işlerinde yabancı işletmeler yanında 
yöre insanının da bütçesine katkı sağlamaya başlamıştır.  
 

Ancak Alaplı’da kömür madeni olmadığı için bu nimetin 
imkânlarından mahrum kalmış ve kendi imkânlarıyla 
gelişmesini devam ettirmiştir.  

 
Kastamonu vilayeti salnamesi ve İstanbul gazetelerinin 

belirttiğine göre maden bölgesinden nakliyat yapan gemiler 
ve yelkenliler: Mukaddeme-i Nusret, Kayseriyye, Edremid, 
Babil, Şeref-Resan, Islahat ve Ereğli’dir. Kömür taşıyan 

küçük tonajdaki gemilere verilen ad ise Kömür Kayığı’dır. 
Islahat vapurunun süvarisi İbrahim Edhem, çarkçıları 

Yüzbaşı Ali ve Teğmen Aziz, Kâtibi Teğmen İbrahim ve diğer 
tayfalarıyla birlikte toplam 21 kişi idi.  
 

Kömür havzasında faaliyet gösteren şirketlerin bir kısmı 
Türk olmakla birlikte ekserisi yabancı imtiyaz sahipleriydi. 
Bunların en bilinenleri Karamanyan, Gürcü, Sarıcazadeler, 

Ereğli Kömür Maden-i Hümâyunu, Kozlu Kömür Madenleri 
Osmanlı Anonim Şirketi ve Maadin-i Osmanî şirketi’dir. 

 
Kömür havzalarında unutulmayan iki isim vardır ki bunlar 
Sultan II. Abdülhamid devri memurlarından Ereğli Maden 

Nazırı Dilaver Paşa ile Hasan Paşa’dır. Yedi bölüm ve 100 
maddeden oluşan Ereğli Ma’den-i Hümâyunu İdaresi 

Nizamnamesi Dilaver Paşa tarafından hazırlanmıştır. 
Nizamnamenin 21. Maddesinde, Ereğli’deki 14 köy 
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ahalisinden 13 ile 50 yaş arasındaki erkeklerin her yıl 6 ay 

süre ile kömür ocaklarında çalışma yükümlülüğü 
bulunmakta idi.  

 
10 Eylül 1920’ye kadar yürürlükte kalan nizamname 
süresince ocaklarda çok sayıda çökme ve grizü gazı patması 

yaşanmış ve çok sayıda insan ölmüştür.  
 

Kömürün memleketimiz için ne kadar önemli olduğunu 
gösteren 3 Ocak 1907 tarihli belgede askeri gemilerde 
kullanılan kömürün Londra’dan satın alındığı 

belirtilmektedir. Devamında ise bundan sonra gerekli 
kömürün Ereğli Maden-i Hümâyunundan sağlanması için 
yapılması gerekenler sıralanmıştır.  

 
Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 292, Gömlek No: 43, 

Tarihi: 18 (Za) Zilkade 1324 (3 Ocak 1907), Konusu: 
Londra'dan mübayaa olunan vapurların kömür 
ihtiyacının Ereğli Madeni-i Hümayunu'ndan 

karşılanması. 

 
Devletlü Efendim Hazretleri, 
 
Londra’dan bi’l-mübayaa (satın alınarak) nakliyat-ı 

askeriyeye tahsis buyurulmuş olan İbrudiyet ve Ustralazit 
vapurları derununda kömür ve safraları olmadığı cihetle 

alabanda (Gemilerde dümeni tam sancağa veya iskeleye 
kırma, yahut geminin bir tarafındaki toplara ateş etme 
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kumandası) halinde bir tarafa mütemayil (eğilimli) ve 

bunların sıklet-bahş-ı münazır olan şu vaziyetde bırakmaları 
gayr-i münasib olun indelhace (ihtiyaca göre) sefere kıyam 

edecekleri sırada kömür tedarik ve tahmili suretiyle esna-i 
vakt ve tonası ikiyüzelli kuruş derecesinde fiyat itası 
mecburiyetiyle de israf-ı nukud edilmiş (gereksiz para 

harcanmış) olmamak üzere bunların muhtaç oldukları 
beşbin ton kadar kömürün esmanı Ereğli maden-i 

hümâyununca istifa olunmakda bulunan temettu’ (gelir) 
vergisinden tesviye ve mahsub olunmak şartıyla ve 
mukavelenamesine tevfikan gayet ehven (daha uygun) fiyatla 

Ereğli maden-i hümâyunu ocaklarından mübayaa ve celbi 
(satın alınarak getirilmesi) kararlaştırılmış olduğundan zikr 
olunan kömürü ahz etmek üzere bunların Ereğliye irsalleri 

hakkında emr ü irade-i seniyye-i cenâb-ı padişâhi her ne 
vechile şeref sudur ve sunuh buyurulur ise mantuk-ı münifi 

infaz kılınacağı muhat-ı ilm-i âli buyuruldukda ol-babda ve 
her halde emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
Fi 18 Zilkade 1324 (3 Ocak 1907) 

Bahriye Nazırı Bende Hasan Hayri 
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XVI.BÖLÜM 

EREĞLİ-ÜSKÜDAR DEMİRYOLU HATTI 

 
 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Hasan Hayri, 1907 tarihinde 

hazırladığı raporunda Ereğli’den Üsküdar’a kadar bir 
şimendüfer hattı tesisinin gerekli olduğunu belirtmiştir.  
 

Raporunda başka konulardan da bahsetmiş ise de asıl olan 
Ereğli’den Üsküdar’a kadar bir şimendüfer hattı tesisiyle 
olan değerlendirmesidir. Değerlendirmesinde fırtınalı 

zamanlarda ve herhangi bir harb halinde nakliyatın 
sağlanabilmesi için faydalı olacağı belirtilmiştir.  

 
Bu tarihlerde şifendüfer hattı yapabilmek oldukça zor bir işti. 
Yabancı yatırımcılara tanınan imtiyazlarla beelirli hatların 

yapılması sağlanabiliyordu. Bazen bu da yeterli olmuyordu. 
Özellikle Karadeniz bölgesinde yapılacak şimendüfer hatları 

için Ruslara (Rus müteşebbislerine) imtiyaz hakkı verilmiş 
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olduğundan49 yapılması düşünülen hatlar için Rusya’nın 

direnciyle karşılaşılmıştır. Giresun ile Şebinkarahisar 
arasında yapılmasının çok faydalı olacağı belirtilmiş olan 

şimendüfer hattı, halkın tüm masrafı üstlenmiş olmasına 
rağmen yapılamamıştır.50 Ereğli üsküdar hattı da bu 
minvalde değerlendirilmelidir.  

 
Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 301, Gömlek No: 110, 

Tarihi: 20 (B) Receb 1325 (29 Ağustos 1907), Konusu: 
Ereğli Üsküdar arasına demiryolu döşenmesi. 

 

                                                           
49https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/12/29/tarihte-karadeniz-
simendufer-hatti-karahisar-i-sarki-giresun/ 
50https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/06/15/1910-yilinda-rumeli-
ve-anadoluda-yapilmasi-planlanan-demiryollari-hakkinda/  
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/11/karahisar-i-sarki-ile-
giresun-arasinda-insa-olunacak-simendufer-hatti/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/05/22/karahisar-i-sarki-ile-
giresun-arasinda-insaa-olunacak-simendufer-lokomotif-hatti-2/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/01/20/karahisar-ile-giresun-
arasinda-insaasi-dusunulmus-simendufer-hatti-3/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/11/karahisar-i-sarki-ile-giresun-arasinda-insa-olunacak-simendufer-hatti/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/11/karahisar-i-sarki-ile-giresun-arasinda-insa-olunacak-simendufer-hatti/
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Hû 

Nezaret-ı Umur-ı Bahriye 
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Me’muriyet-i haliye-i acizaneme bidayet-i tayinimde 

(tayinimin başlangıcında) şerefmend-i telakkisi olduğum 
iradat-ı hükümet-gâyât-ı hazret-i hilâfet-penâhi ahkâm-ı 

celilesini düstûr-ı harekât ve muamelat ittihaz ve huzur-ı 
hümâyun-ı mülükânede irad eylediğim kısmı o günki hükm 
ve kuvvetine asla halel gelmemiş olduğu halde son nefesime 

kadar muhafazayı vecâibden (vecibelerden) ad etmekde ve 
ba-husus fark-ı acizanemde mütevâliyen (aralık vermeden) 

şa’şa’a pirâ-yı zuhur olan envâr-ı tevcihat ve envâ-i teatufât-
ı seniyye-i veli-ni’met-i bi-minnet-i e’âzımînin eda-yı fariza-i 
şükranında lisan-ı ubudiyet dem-beste ve lal ve hatta bu 

eltaf-ı celilenin tadadı bile bir emr-i mahal olduğunu 
düşündükçe enfas-ı madude-i hayatımı (sayılı ömrümü) 
hidemat-ı fahire-i (fahri hizmet) hazret-i padişâhiye hasır 

etmek azm ve niyetine kot vermekdeyim her hal ve zamanda 
itiraf mecburiyetinde bulunduğum kemal-i aciz ile beraber 

mücedded teveccühat-ı meali gayat (gayeler) hazret-i hilâfet-
penâhi fuyuzat-ı mâlânihâyesine (sonsuzluğuna) istinaden 
donanmayı hümâyun-ı mülükânenin hal-i intizamda 

bulunması ve disiplinin muhafazasıyla ifrad-ı asakir-i 
şahânenin esbab-ı inzibatinin te’min ve bunları ameliyat-ı 

melahiye ve usul-ı harbiye (harp usulleri) ve feraiz-i diniyye 
(dini farzlar ve miras hukuku) ta’limi ve adeta harab bir hale 
gelmiş olan tersane-i Âmîre’nin ta’miri ve idare-i mahsusa ile 

Ereğli ma’den-i hümâyununun matlub-ı âli vechile ve imkân 
müsaid olduğu derecede istikmal-i esbab-ı terakkiyatı ve ba-
husus ma’den-i hümâyun-ı mezkûrca tezhid-i ihracat 

(ihracatın artırılması) ve Ereğli’den Üsküdar’a kadar bir 
şimendüfer hattı tesisiyle fırtunalı zamanlarda ve 

hüdanegerde (Allah göstermesin) bir harb zuhurunda bile 
te’min ve teshil-i nakliyat (nakliyatın kolaylığı) hususlarına 
sarf-ı efkâr ve tebdil-i mesai ve iktidar ediyorum. Netayiç-i 

hasenesinin pey-der-pey iktitafı (işin sonucunu alma) eltaf-ı 
elhiyeden me’mul olan (umulan) bu tasavvurat (düşünce) ve 

ikdamatdan (gayretten) kemafis-sabık (eskiden olduğu gibi) 
kelam-ı kadim tab’etmesine (basılmasına) ahiren müsaade-i 
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keramet-atade-i hazret-i hilâfet-penâhi şâyân buyurulan 

mazbata-i bahriyeye aid bir numune-i şükür-güzarı ve 
mebde-i saadet ve selamet-i mülk ve devlet olan cülus-ı 

hümâyun-ı meyamin-makrun-ı cenâb-ı padişâhiye müsadif 
olmak (rastlamak) şerefiyle es’adü’l-eyyam ve bu abd-ı 
memlük gibi isdika’-yı âbâd içün bir bayram olan ruz-ı 

firuzun (uğurlu günün) idraki ni’metini tebcilen (yüceltmek) 
ve tebriken bir destaviz-i ubudiyetkâri (küçük hediyem) 

olmak ve üç yüz kıt’asının kütüphane-i hümâyuna vaz’ına 
(alınmasına) ve yedi yüz nüshasının da mabeyn-i 
hümâyunda bulunmak şerefiyle mebahi-i bendegâne 

tevzi’ine müsaade-i seniyye-i cenâb-ı mülükâne sezavar 
buyurulmak üzere matbua-i mezkûrede bu kere tab’ ve 
temsil olunan (aynısı basılan) bin aded mushaf-ı şerif beş 

sanduka mevzuan arz ve irsal kılındığı muhat-ı ilm-i âli 
buyuruldukda ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-

emrindir.  
Fi 20 Receb Sene 1325 (29 Ağustos 1907) 
Bahriye Nazırı Bende Hasan Hayri 
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XVII.BÖLÜM 

EVLİLİKTE YAŞANAN SIKINTILAR VE EVLENDİRİCİLER 
CEMİYETİ  

 
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde bir uygulama olarak uzun 
yıllar uygulama alanı bulmuş, belki de halen bazı yerlerde 

uygulanmakta olan ve “başlık parası” olarak da bilinen 
dolayısıyla evlenecek gençlerin önünde engel olan batıl 

uygulama Kastamonu vilayetinin Ereğli kazası dahilindeki 
Alaplı nahiyesinde de damat adaylarının boynunu 
bükmekteymiş. Üstelik bu durum öylesine bir boyut 

kazanmış ki insanların tahammül sınırlarını aştığından 
yazılı şikâyet konusu olmuştur. 
 

Umum ahali adına Ali imzasıyla verilen dilekçede 6 seneden 
beri Alaplı’da dine aykırı olarak gelin adayları için kız ise 20 

lira dul ise 10 lira istendiğini bu nedenle evlenmek 
durumunda olanların nesi var nesi yoksa satmak 
durumunda kaldıklarını, bu durumun da yeni evlilerin 

yaşamlarını olumsuz etkilediğini dolayısıyla bı kötü adetin 
kaldırılması gerektiğini belirtmiştir.   Belge 1908 tarihli 

olduğundan ve uygulamanın 6 seneden beri uygulandığı 
belirtildiğinden demek ki 1900'den önce olmayan bu 
uygulama nasıl olduysa adet halini almıştır. 

 
Verilen bu dilekçe üzerine Kastamonu Valisi İsmail Fuad 
İçişleri Bakanlığı’na (Dahiliye Nezareti’ne) yazı yazmıştır. 

Yazısında evliliğin kolaylaştırılması ve neslin çoğalması için 
evliliğin kolaylaştırılması düğünlerde tarafların lüzumsuz 

masraflara girmemeleri, evlenecek kimselerin ailelerinin 
servetleri nisbetinde elbise ve ziynet bedeli olarak nihayet 
beşyüz kuruş kadar mehr-i müeccel takdir edilebildiği 

dolayısıyla bütün bunların yasaklanarak düğün 
cemiyetlerinde lüzümsuz masrafların önüne geçilmesinin 

Anayasa gereği olduğu belirmiştir.   
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Netice olarak evliliğe aracılık eden imam ve muhtarlar ile 

ailelerin uyarılarak aksine hareket edenlerin cezalan-
dırılacağı hususunda İçişleri Bakanlığı’na 24 Haziran 

1908’de bilgi vermiştir. 
 
Durumun vehametini gösterek diğer bir gelişme ise Ocak 

1910’da Ereğli’de “Evlendiriciler Cemiyeti” adıyla bir cemiyet 
kurulmuş olmasıdır. Cemiyetin kuruluş amacı adından da 

anlaşılacağı üzere şikâyet konusu hususların bertaraf 
edilmesi için çalışmak ve evleneceklere yardımcı olmak üzere 
bağış kabul etmektir. 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1274, Gömlek No: 
76, Tarihi: 05 (B) Receb 1326 (3 Ağustos 1908), Konusu: 

Kastamonu'nun Ereğli kazası dahilindeki Alaplı karyesi 
ahalisi tarafından evlenme durumlarında kız babasının 

istediği paranın kaldırılması taleb edildiğinden 
düğünlerde yapılan masraflar için tedbir alınamayacağı, 
fakat servet israfı memleket için iyi olmayacağından 

vilayet gazetesiyle bu hususta makaleler yayınlanma-
sının uygun olacağının bildirildiği. 
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Hû 

Kastamonu Eyaleti Mektûbî Kalemi 
Dahiliye Nezâreti Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri, 
 
Teshil-i teehhül (evliliğin kolaylaştırılması) ve teksir-i tenâsül 

(ve neslin çoğalması) emr-i ehemminin bir kaide-i mazbut ve 
masture (emrin yazılı hale getirilmesi) dairesinde hüsn-i 

hüsn-i deveranı lazım geleceği ve düğünlerde tarafeynin 
masarif-i zaide (lüzumsuz masraf) ihtiyarıyla bir takım 
duyuna griftar ve bu yüzden atiyyen muzayaka ve ihtiyaca 
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düçar olmamaları maksad-ı alisiyle neşr ve ilan kılınan 

evamir ve tebligat dahi bu uğurda vuku’bulacak masarifin 
mümkün olduğu kadar taklilini mutazammın bulunduğu 

halde yine bazı mahallerde bir takım masarif-i zaide 
ihtiyarına devam olunmakda bulunduğu cereyan eden 
muhazireden anlaşılmasına mebni bu babda meclis idare-i 

vilayetçe icra kılınan müzakere neticesinde teehhül edecek 
(evlenecek) kimselerin tarafeynin derece-i servet ve yesarları 

(zenginlikleri) nisbetinde (ölçüsünde) elbise ve ziynet bedeli 
olarak nihayet beşyüz kuruşa kadar mehr-i müeccel 
takdiriyle bunun münâkasat mazbatalarına ve izin-namelere 

derci ve başkaca başlık ağırlık ve sair namlarıyla kız babası 
veya velisi tarafından para alınmasının külliyen men’ u 
nehyine (men ve yasaklanmasına) ve velime cem’iyyetlerinde 

beyhude ısrafat vuku’una meydan verilmeyerek evamir-i 
evamir-i mülga ile düsturun (anayasa’nın) birinci cildinin 

yedi yüz on altıncı sayfasında münderiç ilanname 
hükmünün tatbik ve icrası ehem ve elzem görüldüğünden 
şayed işbu evamir ve mukarrerat (emir ve karar) hilafına 

mikdar-ı meyâmin-i mezkûrdan ziyade mehr-i muaccel namı 
veya namı aharla (başka adla) para aldıkları duyulursa 

istirdad edilmekle (geri alınmakla) beraber buna mücaseret 
(kalkışan) eden ulyâ-yı müteehhilin (evliliğin taraflarının) ve 
delâlet (aracılık) eden eimme (imamlar) ve muhtaranın 

evamir ve nizamat-ı şâhâne aksamına riayet etmemiş 
olacakları cihetle kanun-ı cezanın doksan dokuzuncu 
maddesiyle zeyli hükmüne tevfikan mücâzat edilmeleri 

(cezalandırılmaları) kararlaştırılmış ise de icabının te’min ve 
emr-i iş’arı hususuna müsaade-i celile-i cenâb-ı asâfâneleri 

şâyân buyrulmak babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-
emrindir.  
 

Fi 24 Cemaziye’l-ahire Sene (1)326 ve fi 9 Temmuz Sene 
(1)324 (24 Haziran 1908) 

Kastamonu Valisi Bende İsmail Fuad 
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Hû 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir, 
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Kastamonu vilayetine tabi Ereğli kazası dahilinde Alaplı 

karyesi ahalisinden bulunmakdayız. Altı seneden berü 
karyemizde bir adet-i mekruhe i’tiyad (şeriate aykırı 

alışkanlık) edinmiş şöyle bir erkeğin bir kız veya kadın ile 
izdivaç etmek arzu eyledikde pederi eğer kız ise yirmi lira dul 
ise on lira talep etmekde ve bu yüzden çokları arazi ve 

öküzlerini ve sığır ve hayvanatını ve nesi var ise satarak 
izdivaç eylemek ve griftar-ı duyun olarak bilahare perişan 

olmaktadır. Çoğuda teehhül edemeyerek (evlenemeyerek) 
tenasül-i İslamiye münkatı olmakda (müslümanları nüfusu 
artmamakda) bulunmuş olduğundan bu adet-i kerihenin 

(nefret edilecek adetin) lütfen men’iyle ahalimizi ihya 
buyurmaları müsterhamdır. Her halde emr ü ferman hazret-
i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 16 Temmuz Sene (1)324 (29 Temmuz 1908) Ali Kulları 
Fi 16 Temmuz Sene (1)324 (29 Temmuz 1908)  

Karyenin umum ahalisi namına Ali kulları       

 
Karadeniz Ereğlisi Evlendiriciler Cemiyeti Zabıtnamesi 
Umumi Temel Meclisi: 

Osmanlı ittihat ve Terakki Kulübü 
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Fi 4 Muharrem (1)328 - 3 Kanun-i-sani (1)325 (16 Ocak 

1910) 
Pazar gecesi, saat: 4 

Kaymakam Tunalı Hilmi Bey dün akşam kulüp’te bir 
konferans verdi. Kazanın hastalıklarına deva sırasında bu 
cemiyetten bahsetti. Birçok hemşehrilerin bugünkü 

istişaresi neticesi olarak içtima edildi (toplanıldı). 
 

Babaoğlu Halil Kaptan, Alay Emini Naci Bey, Mazlumcuzade 
Haydar Bey, Müddei-i Umumi (Savcı) Muavini Ramiz Bey, 
Kara Muhmudzade Mehmet Bey, Cıbırzade Hüseyin Efendi, 

Belediye Kalfası Kiyosinoglu Andriya Efendi, Yeni Mektep 
muallimlerinden Cerrahzade Hafız Tevfik Efendi, Hacıpiroglu 
Hüseyin Efendi, Odabaşızade Tahsin Efendi, Belediye Kâtibi 

Suyabakanzade Haşmet Efendi, Düyun-ı Umumiye Anbarcısı 
Şevket Efendi, Tahsildar Olacakoğlu Yakup Efendi, Banka 

Kâtibi Fahrettin Efendi, icra Memuru Neşet Efendi, Tahsil 
Memuru İsmail Efendi, Düyun-ı Umumiye Kâtibi Aziz Efendi, 
Hüseyinoglu Nazif Efendi. Orman Fen Meınunı Şevki Bey, 

Kâhya Kadir Efendi, Kolsuzoglu Mehmed Efendi, Tunalı 
Hilmi Bey mevcutturlar. Tahrirat Kâtibi Rıza Efendi, Ceza 

Reisi Ahmet Bican Efendi, Zabıt Kâtibi Eşref Efendi, Tapu 
Kâtibi Mehmet Efendi, Nüfus memuru İsmail Efendi, Nüfus 
Kâtibi Hasan Efendi, Orman Muamelat Memuru Mustafa 

Efendi, Belediye Reisi Hacı Musa Efendi, Zaptiye Eyüp 
Efendi, Berber Ahmetzade Hakkı Efendi, Cıbırzade Ali Bey, 
Balıkçı Ahmetzade Sami Efendi her ne kadar mazeretlerine 

mebnî bulunamamışlar ise de cemiyete iştirak etmiş 
olduklarından müessis azadandırlar. 

 
Tunalı tertip ettiği nizamnameyi okudukdan sonra bir kaç 
noktası tadil edilerek kabul edildi. 

 
Cemiyet bir takım çetin, çirkin hırslar, âdetler karşısına 

daima çıkacağından, kanun ise en birinci destek olduğundan 
hemen resmi bir mühür hakkettirilerek hükümete tasdik 
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ettirileceği gibi, cemiyetin kanunen tanınmış olması için de 

hemen hükümete müracaat edilecektir. 
 

İdare meclisi azasının intihabına (seçimine) başlandı; netice 
olarak, evlilerden Tunalı Hilmi Bey, Kara Mahmutzade 
Mehmet Bey, Kâhya Kadir Efendi, Kalfa Andriya Efendi, 

bekârlardan Mazlumcuzade Haydar Bey, Müddet-i Umumi 
Muavini Ramiz Bey, Orman Fen Memueru Şevki Bey 

ekseriyeti (çoğunluğu) kazandılar, aza oldular.  
 
Reis ile sandıkkâr intihabında: Tunalı Hilmi Bey reis, Haydar 

Bey sandıkkâr oldu. Meclis dağıldı Saat 5.10 
 
Evlendiriciler Cemiyeti Nizamnamesinin Maddeleri: 

  
Birinci madde: Külfetli düğünler yapmak, ağırlıklar istemek, 

yüksek pahalı nikâhlar kıymak, kızı kocaya değil de satıcıya 
vermek, imamlar, muhtarlar memurlar tarafından kanunun tayin 
ettiği miktardan fazla mihr hakkı, bahşiş istenmek; el-hasıl bir 

kızın evlenmesine engel olmak gibi hallerle, adetlerle çarpışarak 
bunları kazamızdan kaldırmak, düğün yapabilecek olanları 

düğüne hazır edecekleri para mukabilinde teşvik ile gelin, güveyi 
için mülk, tarla, satın aldırmak,  yahut o parayı hayıra, maarife 
vakfettirtmek; hele ana ata hakkı diyerek çürük, vahşi en taş 

yürekli bir insana bile kan kusturucu bir itikad ile kızının hakkını 
bir de son defa olarak yutmaktan vazgeçmeyen ana babalara 
alabilmeleri mümkün olluğu takdirde alacakları ağırlıktan 

geliniyle güveniye mal ettirmek, yahut o ağırlık hedelıiyle tarla, 
mal, mülk satın alınarak güveyi ile gelin üzerine yazdırtılmak, 

münasip ise güveyiye sermave edilmek, her türlü güzel ilâhi 
vesileler, sebepler arayarak, bularak evlenmeyi kolaylaştırmak, 
evlenmeye vasıta olmayı daima düşünmek, evlendirmeyi, 

evlendiriciliği ateşi sönmez sevdalarla daima emel edinmek; hasır 
sahiplerinden cemiyete vakıflar, hibeler kazandırmak, 

konferanslar vermek vazifeleri arkasından koşar bir cemiyet 
kurulmuştur. Adı Karadeniz Ereglisi Evlendiriciler Cemiyeti’dir. 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

239 
 

 

İkinci madde: Cemiyete giren yılda en azdan (beş) kuruş şerir. 
Girmediği halde bile yardım eden (fahri aza) sayılır. 

 
Üçüncü madde: Cemiyetin ilk işi kazanın her köyünde bir şube 
açmak, hiç olmazsa bir arkadaş edinmek olacaktır. 

 
Dördüncü madde: Cemiyetin merkezi (Ereğli) kasabasıdır. 

Beşinci madde: Cemiyet her yıl sonunda intihab edilir (seçilir), 
dördü evIi, üçü bekâr yedi azalı bir (meclis) ile idare olunur. Bu 
meclis hürdür, istediği gibi icraatta bulunur. Ancak her kararını 

ekseriyet (çoğunluk) reyi ile verir. Birinin işi için o yerdeki azadan, 
aza yoksa hemşehrilerden iki kişi meclise rey sahibi olarak dahil 
olur, bunlar o işe alakalı bulunmayacaklardır. Meclisin davetiyle 

altı ayda bir alelade, icabında olarak cemiyetin bütün azası 
toplanır, bir (umumi meclis) yapılır, hesaplar görülür, görülmüş 

işlerle gelen yıl görülecek temelli işleri için görüşülür, kararlar 
serilir, idare meclisi bu kararlar temelinden ayrılmaz. Cemiyeti 
reisiyle sandıkkârı umumi meclis intihab eyler (seçer), idare 

meclisi azası tekrar intihab edilebilir, bu meclis kitabet vazifesini 
kendi azasından birine verir. 

 
Altıncı madde Cemiyetle cemiyetin mührü hükümetçe, kanunca 
tanınmıştır. 

 
Yedinci madde: Cemiyet başka yerlerde kendi emelince, temelince 
kurulacak cemiyetlerle birleşmez, istiklâlini daima korur. Ereğli 

sınırlarından dışarıdaki hemşehrilerinin evlenme işleriyle de oya-
lanmaz. 

 
Sekizinci madde. Cemiyet ancak bir umumi meclis, fakat 
umumi azanın üçte iki reyi ile dağıtılabilir dağıtılınca nakdi, 

mallan, mülkleri, arazisi, vakıfları, her şeyi Ereğli maarif 
komisyonuna terk edilecektir.51 

                                                           
51 Toplumsal Tarih, Sayı 27, (Mart 1996), s.23-24  
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XVIII.BÖLÜM  

SEYYİD MUSTAFA FÂKİH VE MEZRASI 
 

Öncelikle Seyyid Mustafa Fakih’in, “fakih”liği Ferit 
Develioğlu’nun Osmanlıca sözlüğünde belirtildiği şekliyle din 
ilminin üstadı olmasından kâynaklanmaktadır. 

 
 

İncelediğim belgelerde Seyyid Mustafa Fakih Hazretlerinin 

nerede medfun olduğu belirtilmemekle birlikte Alaplı 
nahiyesinde adına mezra’a vakfı bulunduğu belirtilmektedir. 
Oysa Kemal Ümmi Hazretleriyle ilgili belgelerde Alaplı’da 

medfun olduğu belirtilmekteydi.  
 
Buna karşın Ereğli’nin Büyük Tekke köyünde türbesinin 

olduğu bilinmektedir. Türbesinin girişinde yazan levhanın 
fotoğrafı aşağıdadır. Bu konuda değişik kaynaklarda bilgiler 

de bulunmaktadır. Ancak bu bilgiler rivayetden öteye 
geçmemekte, Seyyid Mustafa Fakih’in gerçek kimliği 
hakkında bilgi elde edinilememektedir.52   

 

 

                                                           
52 ÇETİN, Recep, a.g.e. s.252-255 
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Mâşâ-Allah 

Lailahe illallah Muhammedün Rasulullah 
(Allah’dan başka ilah yoktur, Muhammed (sav) onun 

elçisidir) 
Haza makamı Seyyid Mustafa Kuddise sirruhu 

(Burada makamı bulunan Seyyid Mustafa’dır. Sırrı ve 

hakikatı muazzez ve müşerref olsun) 
Seyyid Ali Rıza Sene Hicri 1280/Miladi 186453 

 
Ayrıca Seyyid Mustafa Fâkih’in türbesinin içinde bir kitabe 
daha bulunduğu belirtilmektedir. Bu kitabe Ahmed Hoca 

isimli bir zata aittir. Her iki kitabenin yazımında dikkat çeken 
husus hatların çok iyi bir hattatın-hakkakın elinden 
çıkmamış olduğunun görülmesidir.  

 
                                                           
53 Fotoğraflar ve bilgiler Yrd. Doc. Dr. Mustafa Canbaz’dan temin edilmiştir. 
Kendisine teşekkür ederim. 
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Ziyaretten murad olan heman duadır 

Bugün bana ise yarın sanadır 
Merhum ve meğfur Ahmed Hoca 

Ruhuna Fatiha   Sene (12)11(1797) 
 
Burada çizgi gibi olan yazım Sene anlamındadır. Osmanlıca 

belgelerde tarih çoğu zaman kısaltılarak yazılmaktadır. Yani 
ilk bir veya iki sayı yazılmayabilmektedir. Burada da aynı 

durum söz konusudur. Bu durum unutkanlıkdan değil 
teamülden kâynaklanmaktadır.54 Dolayısıyla her iki yazının 
karakteristiği dikkate alındığında diğeri gibi 1200’lü yıla atıf 

olduğu şeklinde değerlendirilmelidir.  Bu durumda Ahmed 
Hoca Seyyid Mustafa Fakih’den önce vefat etmiş olmaktadır. 
 

Örnek 

 
Fi 5 (R) Rebiü’l-ahir Sene (12)77 (21 Ekim 1860) 

 
Diğer tarafdan Seyyidlikle ilgili birkaç cümle söylemek 
gerekirse, bu sıfatın bir dönem suistimal edildiği ve yerli 

yersiz kullanıldığı da bir vakıadır. Şöyleki: Seyyidlere tanınan 
hakların cezbediciliğinden hareketle bazı kişiler Seyyid 
olmadıkları halde Seyyid sıfatını kullanmışlardır. Bunun 

önüne geçebilmek için Nakibü’l Eşraf Teşkilatı kurulmuştur. 
Burada gerçek Seyyidler kayıt altına alınarak secereleri takib 

edilmiş kendilerine hüccetler (senet-vesika) verilmiştir. 
Aşağıda Nakibü’l Eşraf Teşkilatınca tutulan “Muhterem 
Efendi Defteri”nin kapak sayfasının örneği görülmektedir.  

                                                           
54 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/08/05/tirebolulu-alinin-uc-
yil-kurek-cezasina-carptirilmasi/ 
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Muhterem Efendi Defteridir 

 

Osmanlı devletinde Seyyidler öncelikle hukuki statülerini 
“Nakibü’l Eşraf” teşkilatı önünde ispat etmek zorundaydılar. 

Nakibü’l Eşraf’ın bir Seyyidlik veya Şeriflik iddiasının 
kabulünde aradığı iki temel şart ise, şahitlerin Seyyidliği veya 
Şerifliği doğrulaması ve aile üyelerinin elindeki hüccetleri 

ibraz etmeleriydi.  Şahitlerin ifadeleri de yeterli kabul 
edilmekteydi.  
 

Bu disipline gerek duyulmasının nedeni ise Seyyidlik 
kurumunu istismar ederek Seyyidlere tanınan  

ayrıcalıklardan istifade etmek isteyenlerin ortaya çıkmış 
olmasıdır. Bunun önüne geçebilmek için de zaman zaman 
Anadolu’da teftişler yapılarak söz konusu olumsuzluğun 

önüne geçilmeye çalışılmıştır. Zira Anadolu’da ve diğer 
yerlerdeki Seyyidlerin çokluğu ve buna bağlı olarak 

istismarcıların da artması sosyal dengeyi ve vergi 
gelirlerindeki azalmayı da beraberinde getirmişti. İşte bu 
noktada Nakibü’l Eşraf teşkilatının çalışmaları önem 

kazanmıştır. 
 
Teftişlerde karşılaşılan olaylarda Nakibü’l Eşraf’ın imzasının 

taklit edilerek düzenlenmiş hüccetlere dahi rastlandığı 
olmuştur.Türkler, Hz. Peygamberin yadigâri olarak 

gördükleri Seyyid ve Şeriflere her dönem saygı ve hürmet 
göstermişlerdir. Elbette bu ilişkiler neticesi akrabalık bağı da 
ortaya çıkmış olmalıdır.  
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Osmanlıda Seyyidlik ve Şeriflik için baba yeterlidir. Yani hem 

annenin hem babanın Seyyide (Şerife) ve Seyyid (Şerif) olması 
gerekmemektedir. Ancak her iki taraftan da Seyyid (Şerif) 

olanların derecesi daha yüksek olmaktadır. Bununla birlikte 
Şer’iyye Sicili ve Nakibü’l Eşraf defterlerinde anne cihetinden 
Seyyitlik ve Şerifliğin kabulüne dair çok sayıda hüccet de 

bulunduğundan bu hususu da dikkate almak 
gerekmektedir.55  

 
Bununla birlikte Arapça olan Seyyid kelimesi Türkçe’de 
“efendi, bey, ileri gelen baş, reis” gibi anlamlara da 

gelmektedir. Hadis-i şeriflerde bu ifade, “kabile başkanı, 
topluluğun ileri gelen seçkin kimseleri”  gibi manalarda 
kullanılmıştır. Seyyidler, bazı İslam coğrafyalarında habib, 

emir ya da mir olarak da adlandırılmaktadır. Osmanlı’da da 
pek çok kişiye Seyyid olmadığı halde bir saygı ifadesi olarak 

Seyyid diye sıfatlar verilmiştir. Örneğin kendisi Karahisar-i 
Şarki’nin İskefser kazasından olan Sadrazam Hasan Paşa’ya 
da Sadrazam Seyyid Hasan Paşa denilmiştir.56 

 
Keza Canik’de Hazinedarzade iken bilahare Trabzon valisi 

olan Süleyman Paşa da bir yazısında Seyyid yazan mühür 
kullanmıştır.57 

                                                           
55 Tosun, Murat Dursun, Çağırgan Baba, Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli 
Hazretleri, 2014, s.40-43  
56http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/24/sark-i-karahisarli-
sadrazamseyyid-hasan-pasa 
57 Hazinedar-zade Süleyman Ağa, Trabzon Valisi olduktan sonra kapıcıbaşısı olan 
Çeçen-zade Hasan Ağa’yı Trabzon’a kaymakam atamıştır. Çeçen-zâde Hasan 
Ağa’ya buradan vezaret verilerek Kars Muhafızlığına atanmış, bilahare de 
Trabzon Valisi yapılmıştır. 
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Bu bilgilerden sonra konuyu değerlendirdiğimizde Seyyid 

Mustafa Fakih’in durumunun farklı olduğu ve Seyyidliğinin 
sahih olduğu anlaşılmaktadır.  

 
Konuyla ilgili belgelere baktığımızda Seyyid Mustafa Fakih 
Mezra’ası Vakfı ile ilgili olarak okunan 3 dosyada 5 belge 

bulunmaktadır.  
 

Bunlardan 28 Ekim 1914 tarihli dosyada bulunan belgelerde 
Ereğli kazasının Alaplı nahiyesinde bulunan Seyyid Mustafa 
Fakih Mezra’ası Vakfı’nın bedele rabtı yani vergiye dahil 

edilmesi söz konusu edilmiştir. Bu zamana kadar vergi 
alınmayan vakıflardan vergi alınmasının başlıca nedeni 
belgenin tarihinden de anlaşılacağı üzere Birinci Dünya 

Savaşı’nın başlamış olması ve ekonominin savaş ortamında 
sıkıntılı olmasıyla ilgilidir. Aynı durumu Çorum’un 

Osmancık ilçesinde bulunan Koyun Baba Hazretleri 
Vakfı’nda görmüştüm.58 Dolayısıyla bu genel bir durum 
olmaktadır.  

 
Burada önemli olan diğer husus Melik karyesinde vakfa ait 

çiftlik yerinin olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Yerin 
büyüklüğü 12 çiftlik yer olarak belirtilmiş olup, mevzu Maliye 
Bakanlığı’nda görüşülmüştür. 
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15 Kasım 1914 tarihli dosyada bulunan belgede Ereğli’nin 

Alaplı nahiyesinin Melik köyünde Seyyid Mustafa Fakih 
Mezra’ası Vakfı'na ait olan 12 çiftlik yerin öşriye hasılatının 

(toprağın işlenmesinden elde edilen gelirin) bedele (rabtı) 
bağlanması konu edilmiştir.  
 

16 Kasım 1914 tarihli dosyada bulunan belgede bir detay 
daha bulunmaktadır, o da Kâtip Seyyid Mustafa Fakih olarak 

belirtilmiş olmasıdır. Bu kez konu Şûrâ-yı Devlet’te yani 
Danıştay’da görüşülmüş ve talep uygun bulunmuştur.    

 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 474, Gömlek No: 49, 
Tarihi: 08 (Z) Zilhicce 1332 (28 Ekim 1914), Konusu: 
Bolu'nu Ereğli kazası Alaplı nahiyesinde bulunan Mustafa 

Fakih Mezra’ası Vakfı'na bedel takdiri. (Maliye 21) 
 

 
Allah hâkimlerin hâkimi değil midir Tîn sûresi, 8. 
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Hû 
Şûrâ-yı Devlet’e mahsus müsvedde varakası 

Mazbata  
Fi 08 (Z) Zilhicce Sene 1332 ve fi 15 Teşrin-i-evvel Sene 
(1)330 (28 Ekim 1914) 
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Maliye nezâretinin Şûrâ-yı Devlet’e havale buyrulan 11 Eylül 

Sene (1)330 tarih ve 9253/154 numerolu tezkiresi melfufuyla 
maliye ve nafia dairesinde kıraat olundu. 

 
Mezkûr tezkirede Ereğli kazasının Alaplı nahiyesinde kain 
Seyyid Mustafa Fakih Mezra’ası Vakfı’nın bedele rabtı 

hakkında Bolu sancağı meclis idaresinden varid olan 7 Şubat 
Sene (1)316 tarihli tahmis mazbatası üzerine icra kılınan 

tedkikat (inceleme) ve muhaberat (haberleşme) neticesinde 
vakf-ı mezkûrun haric-i defter olunarak iki bin yüz otuz beş 
kuruş sülüsan (3/2) bedel ile muvazene olduğu 

(dengelendiği) anlaşılmakla ber-muceb-i kuyud-i hâkâni 
(tapu kaydında) vakf-ı mezburun sıhhat-i merbutiyeti 
tebeyyün iden (anlaşılan) Melik (Melek) karyesinde on iki 

çiftlik yerin hasılat-ı öşriyesinin bedele rabtı muvafık-ı 
ta’limat bulunduğu ve gayr-i ez tenzilat-ı nizamiye bin üç yüz 

otuz bir senesi Martından itibaren iki bin dört yüz seksen 
dört kuruşun bedel takdiriyle canib-i vakfa itası (ödenmesi) 
lazım geleceği kura ve mezari-i mevkufe (vakfa bağışlanmış 

mezraa) tedkik komisyonundan tanzim edilen 1 Eylül Sene 
(1)330 tarihli mazbatada beyan olunmuş ve matvisi hesab 

cetvelinde mevzuhan beyan olunduğu vechile vakf-ı mebhus 
ün anh (bahsedilen vakıf) bin üç yüz otuz senesi nihayetine 
kadar bakiye-i matlubi (kalan alacağı) üç bin altı yüz elli altı 

kuruşa baliğ olduğu tebeyyün eylemiş (anlaşılmış) 
olduğundan bahisle matlub-ı mezkûrun bin üç yüz otuz bir 
senesinden itibaren bedel-i mukadder-i seneviyesinin usul ve 

kavaid-i meriyyesi dairesinde tesviyesi içün bin üç yüz otuz 
bir senesiyle daha sonraki seneler büdçelerinde tahsisatının 

ana göre terkimi istizan olunmuş (yazılması sorulmuş) ve 
suret-i iş’ar muvafık-ı usul (usule uygun) bulunmuş olmağla 
o vechile icra-yı iktizasının nezâret-i müşarün-ileyhaya 

havalesi tezekkür (konuşulmuş) ve mezkûr cedvel leffen 
takdim kılınmış (ekinde gönderilmiş) olmağla ol-babda.  
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Hû 
Maliye Nezareti Muhasebe-i Umumiye-i Müdiriyet-i 

Umumiyesi Hesabat-ı Atika Kalemi 
Der-saadet Fi 11 Eylül Sene (1)330 (24 Eylül 1914) 

Huzur-ı sami-i cenâb-ı sadâret-penâhiye 
 
Hülasa: Bolu’da Ereğli kazasının Alaplı nahiyesinde kain 

Seyyid Mustafa Fakih Mezra’ası Vakfı’na bedel takdiri 
istizanına dair.  
 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir, 
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Ereğli kazasının Alaplı nahiyesinde kain Seyyid Mustafa 

Fakih Mezara’ası Vakfı’nın bedele rabtı hakkında Bolu 
sancağı meclis idaresinden varid olan 7 Şubat Sene (1)316 

tarihli tahmis mazbatası üzerine icra kılınan tedkikat ve 
muhaberat neticesinde vakf-ı mezkûrun haric-i defter olarak 
iki bin yüz otuz beş kuruş sülüsan (3/2) bedel ile dahil-i 

muvazene olduğu anlaşılmakla ber-muceb-i kuyud-ı hâkânî 
vakf-ı mezbura sıhhat-i merbutiyeti tebeyyün iden Melik 

(Melek) karyesinde on iki çiftlik yerin hasılat-ı öşriyesinin 
bedele rabtı müvafık-ı ta’limat bulunduğu ve gayr-i ez 
tenzilat-ı nizamiye bin üç yüz otuz bir senesi Martından 

itibaren iki bin dört yüz seksen dört kuruşun bedel takdiriyle 
canib-i vakfa itası (ödenmesi) lazım geleceği kura ve mezari-i 
mevkufe (vakfa bağışlanmış mezraa) tedkik komisyonundan 

tanzim edilen 1 Eylül Sene (1)330 tarihli mazbatada beyan 
olunmuş ve merbuten takdim kılınan hesab cetvelinde 

izahen gösterildiği vechile vakf-ı mezburun (bahsedilen 
vakfın) bin üç yüz otuz senesi nihayetine kadar bakiye-i 
matlubi üç bin altı yüz elli altı kuruşa baliğ olduğu tebeyyün 

etmiş (anlaşılmış) olduğundan matlub-ı mezkûrun bin üç 
yüz otuz bir senesinden itibaren bedel-i mukadder-i 

seneviyesinin usul u kavaid-i mer’iyyesi (geçerli kurallar) 
dairesinde tesviyesi içün bin üç yüz otuz bir senesiyle daha 
sonraki seneler büdçelerinde tahsisatının ana göre terkimine 

(yazılmasına, belirlenmesine) müsaade buyrulması babında 
emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
Maliye Nazırı Namına Bende  

 
Arşiv Fon Kodu: MV. Dosya No: 194, Gömlek No: 35, 

Tarihi: 26 (Z) Zilhicce 1332 (15 Kasım 1914), Konusu: 
Ereğli kazasının Alaplı nahiyesinde Seyyid Mustafa Fakih 
Mezra’ası Vakfı'nın Melik köyünde oniki çiftlik yerin 

öşriye hasılatının bedele raptı ile tahsisatının ona göre 
terakkisi. 
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Meclis-i Vükela Müzakeratına Mahsus Zabıt Varakasıdır 

Hülasa-i Meali 
Maliye nezaretinin Şûrâ-yı devlet’e muhavvel tezkiresi 

üzerine maliye ve nafia dairesinden tanzim olunan mazbata 
okundu. 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

252 
 

Kararı 

Ereğli kazasının Alaplı nahiyesinde kain Seyyid Mustafa 
Fakih Mezra’ası Vakfının bedele rabtı hakkında icra kılınan 

tedkikat neticesinde vakıf-ı mezkûrun haric-i defter olarak 
ikibin yüzotuzbeş kuruş sülüsan bedel ile dahil-i muvazene 
olub ber-muceb-i kuyud-ı hâkâniye vakfa sıhhat-i 

merbutiyeti tebeyyün eden Melik karyesinde oniki çiftlik 
yerin hasılat-ı öşriyesinin bedele rabtı muvafık-ı talimat 

bulunduğu ve gayr-i ez tenzilat-ı nizamiye binüçyüzotuzbir 
senesi Mart’ından itibaren ikibindörtyüzseksendört kuruşun 
bedel takdiriyle canib-i vakfa itası lazım geleceği ve vakf-ı 

mebhusun anh’ın binüçyüzotuzsenesi nihayetine kadar 
bakiye-i matlubu üçbin altıyüzellialtı kuruşa baliğ olduğu 
anlaşıldığından matlub-ı mezkûrun ve binüçyüzotuzbir 

senesinden itibaren bedel-i mikdar-ı senevisinin usul ve 
kavaid-i mer’iyyesi dairesinde tesviyesi içün binüçyüzotuzbir 

senesiyle daha sonraki seneler büdçelerinde tahsisatının ana 
göre terkimi (yazılması) zımnında icra-yı iktizasının nezaret-i 
müşarün-ileyhaya havalesi tezekkür kılındı.  

 
Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4321, Gömlek No: 

324014, Tarihi: 27 (Z) Zilhicce 1332 (16 Kasım 1914), 
Konusu: Ereğli kazasının Alaplı nahiyesinde Kâtib Seyyid 
Mustafa Fakih Mezra’ası Vakfı'nın bedele rabtı. (Maliye; 

İD/28) 

 
Allahın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Kasas, 77 
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Hû 
Daire-i Sadâret Umur-ı İdariye Kalemi 

Maliye Nezâret-i Vekâlet-i Celilesi’ne 
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Fi 27 Zilhicce Sene (1)332 ve fi 3 Teşrin-i-sâni Sene 

(1)330 (16 Kasım 1914) 
 

Makam-ı devletlerinin Şûrâ-yı Devlet’e muhavvel (havale 
edilmiş) 11 Eylül Sene (1)330 (24 Eylül 1914) tarihli ve 154 
numerolu tezkiresi üzerine maliye ve nafia dairesinden ita 

olunan mazbata meclis-i vukelâda lede’l-mütalaa Ereğli 
kazasının Alaplı nahiyesinde kain Seyyid Mustafa Fakih 

Mezra’ası Vakfı’nın bedele rabtı (tesbit edilen bedele ilavesi) 
hakkındaki tedkikat neticesinde vakf-ı mezkûrun haric-i 
defter olarak iki bin yüz otuz beş kuruş sülasan (3/2) bedel 

ile dahil-i muvazene olub ber-muceb-i kuyud-i hâkânîye 
(tapu kayıtlarına) ve vakfa sıhhat-i merbutiyeti (vakıfla 
ilişkisi) tebeyyün eden (anlaşılan) Melik karyesinde  on iki 

çiftlik yerin hasılat-ı öşriyesinin bedele rabtı muvafık-ı 
talimat bulunduğu ve gayr-i ez tenzilat-ı nizamiye bin üç yüz 

otuz bir senesi tarihinden itibaren iki bin dört yüz seksen 
dört kuruşun bedel takdiriyle canib-i vakfa itası lazım 
geleceği ve vakf-ı mebhusün anhın bin üç yüz otuz senesi 

nihayetine kadar bakiyye-i matlubu (kalan alacağı) üç bin 
altı yüz elli altı kuruşa baliğ olduğu anlaşılmasına binaen 

matlub-ı mezkûrun bin üç yüz otuz bir senesinden itibaren 
bedel-i mukadder-i senevisinin usul ve kavaid-i mer’iyyesi 
dairesinde tesviyesi içün bin üç yüz otuz bir senesiyle daha 

sonraki ki seneler büdçelerinde tahsisatının ona göre terkimi 
(yazılması) zımnında bi’t-tezekkür ol-babdaki cedvelin sureti 
leffen leffen irsal kılınmağla mucebince icabının ifasına 

himmet.  
 

Meclis-i vukelanın 2 Teşrin-i-sâni Sene (1)330 (15 Kasım 
1914) tarihli ve 438 numerolu zabıt-namesi üzerine. 
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Hû 

Şûrâ-yı Devlet Maliye ve Nafia 
Maliye nezaretinin Şûrâ-yı Devlet’e havale buyrulan 11 
Eylül Sene (1)330 (24 Eylül 1914) tarih ve 9253/154 

numerolu tezkiresi melfufuyla (ekleriyle) maliye ve nafia 
dairesinde kıraat olundu. 

 
Mezkûr tezkirede Ereğli kazasının Alaplı nahiyesinde kain 
Seyyid Mustafa Fakih Mezra’ası Vakfı’nın bedele rabtı 

hakkında Bolu sancağı meclis idaresinden varid olan 7 Şubat 
Sene (1)316 (20 Şubat 1901) tarihli tahmis mazbatası üzerine 
icra kılınan tedkikat ve muhaberat neticesinde vakf-ı 

mezkûrun haric-i defter olarak iki bin yüz otuz beş kuruş 
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sülüsan (3/2) bedel ile dahil-i muvazene olduğu anlaşılmağla 

ber-mucib-i kuyud-ı hâkânî (tapu kayıtları), vakf-ı mezbura 
sıhhat-ı merbutiyeti tebeyyün eden Melik karyesinde on iki  

çiftlik yerin hasılat-ı öşriyesinin bedele rabtı muvafık-ı 
talimat bulunduğu ve gayri ez tenzilat-ı nizamiye (nizami 
tenzilat hariç) bin üç yüz otuz bir senesi Martından itibaren 

iki bin dört yüz seksen dört kuruşun bedel takdiriyle canib-i 
vakfa itası lazım geleceği kura ve mezari-i mevkufe tedkik 

komisyonundan tanzim edilen 1 Eylül Sene (1)330 (14 Eylül 
1914) tarihli mazbatada beyan olunmuş ve matvi hesab 
cedvelinde muvazzahan (açıklanarak) beyan olunduğu 

vechile vakf-ı mebhusün-anh’ın bin üç yüz otuz senesi 
nihayetine kadar bakiyye-i matlubu üç bin altı yüz elli altı 
kuruşa baliğ olduğu tebeyyün etmiş (anlaşılmış) olduğundan 

bahisle matlub-ı mezkûrun ve bin üç yüz otuz bir senesinden 
itibaren bedel-i mukadder-i senevisinin usul ve kavaid-i 

mer’iyyesi dairesinde tesviyesi içün bin üç yüz otuz bir 
senesiyle daha sonraki seneler büdcelerinde tahsisatının ana 
göre terkimi istizan olunmuş (yazılması sorulmuş) ve suret-i 

iş’ar muvafık-ı usul (usule uygun) bulunmuş olmağla  o 
vechile icra-yı iktizasının nezaret-i müşarün ileyhaya 

havalesi tezekkür ve mezkûr cedvel leffen takdim kılınmış 
olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehül-emrindir.  
Fi 8 Zilhicce Sene (1)332 ve fi 15 Teşrin-i-evvel Sene 

(1)330 (28 Ekim 1914) 
Maliye ve Nafia Dairesi Reis-i Sanisi ve azalar 
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XIX.BÖLÜM 

1921 TARİHLİ RAPORDA BOLU’NUN YOL YAPIM 
PROĞRAMI 

1921 yılı itibarıyla Ereğli ve Alaplı Bolu sancağından ayrılmış 
ve Zonguldak’a bağlanmıştır. Ancak raporda belirtilen yıllar 
1331 ile 1335 yılları arasında yapılacak olan faaliyetleri 

ihtiva etmektedir. Özellikle 1331 (1913), 1332 (1914) ve 1333 
(1915) yılları arasında Düzce, Alaplı ve Ereğli yolunun 

düzenlenmesi söz konusu edilmiştir. Bu nedenle belgede 
bahsedilen bağlantı yolları Ereğli ve Alaplı için de büyük 
önem arzetmektedir.  

 
Arşiv Fon Kodu: DH.UMVM, Dosya No: 72, Gömlek No: 58, 
Tarihi: 25 (Za) Zilkade 1339 (31 Temmuz 1921), Konusu: 

Bolu sancağına ait beş senelik hususi yol yapım 
programı. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye ve Vilayet 
Müdiriyeti 

 
Nizam u hal müsaadesi nisbetinde tatbik olunmak üzere 
umur-ı husususiye-i liva içün tertip edilmiş beş senelik 

programın umur-ı nafia-ya müteallik olan kısmının suretidir. 
 

Nafia 
(1)331 Senesi: Nafia tahsisatı ve ahali muavenetiyle üç yüz 
otuz senesi zarfında tesviye halinde küşad ile bazı ahşap 

köprüleri ikmal olunan Mudurnu-Akgüvercin, Reşadiye-
Devrek. Devrek-Ereğli tariklerinin nevakıs (eksiklik) ve 
Devrek-Bartın tarikinin tesviye-i türabitesi (toprağın 

düzeltilmesi) ile Bartın-Zağferanbolu yollarının nevakısının 
(noksanlarının) ikmali ve Bolu-Gerede tarikindeki yedi 

kilometrelik kısmı ile Devrek, Zonguldak, Bolu-Beşler ve 
Bolu-Mudurnu tariklerinin küşadına ve Düzce-Alaplı-Ereğli 
tarikinin yalnız tesviyesine ibtidar olunacaktır 

(başlanacaktır). Ve Devrek-Zonguldak arasında “Kurtdere” 
köprüsü de inşa edilecektir.    

 
Taraklı-Nallıhan şosesi üzerindeki köprülerin tamiri (tarik-i 
umumiyeden olun nafia nezâretinden tahsisatı talep edilmek 

üzere yazılmış)   
 
(1)332 Senesi: Mudurnu-Dokurcun, Reşadiye-Devrek-Ereğli 

ve Devrek-Bartın ve Bartın ve Zağferanbolu ve Bolu- Gerede 
tarikinin yedi kilometrelik kısmına üç yüz otuz bir senesi 

zarfında na-tamam kalan ikametin ikmal-i inşasına ve 
Devrek-Zonguldak ve Bolu-Beşler, Bolu-Mudurnu Düzce-
Alaplı-Ereğli tariklerinin inşalarına devam edilecektir. 

 
(1)333 Senesi: Devrek-Zonguldak ve Bolu-Beşler ve Bolu-

Gerede ve Devrek-Bartın ve Bolu-Mudurnu ve Düzce-Alaplı-
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Ereğli tariklerinin nevakısı ikmal olunacaktır (eksikleri 

tamamlanacktır). 
 

(1)334 senesi: Gerede-Çerkeş ve Gerede-Kızılcahamam 
(Ankara hududu) tarikleriyle liva dahilinde nevahiyi kaza ve 
iskelelere rabt edecek diğer yolların küşadına (açılmasına) 

başlanacaktır. 
 

(1)335 Senesi: Gerede-Çerkeş ve Gerede-Kızılcahamam 
tariklerinin ikmaliyle diğer küşad olunan yolların ikmal-i 
nevakısına çalışılacaktır.  
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XX.BÖLÜM 

ALAPLI’DA BULUNAN VAKIFLARIN 1852 YILI KAYITLARI 
 

1852 tarihine aid Bolu ve civarındaki vakıfların kayıtları 
içinden Alaplı’ya ait olanlar ayrılarak okunmuştur. Bu 
bilgilerden yakın dönemde hangi köyde hangi ad altında 

vakıflar bulunduğunu öğrenmekteyiz.  
 

İlk kayıtta Alaplı’nın Danişmentler isimli köyünde İmam 
Mehmed Fâkih Cami-i Şerifi Vakfı’nın bulunduğunu ve bu 
vakfın gelirlerinden maaşı karşılanmak üzere Alaplı’nın 

Bölücek köyünde bulunan mezraanın idareciliğini Halil oğlu 
Ali’nin yaptığını öğrenmekteyiz.  
 

İkinci kayıt Melik divanı olarak belirtilen yerde olan Mir 
İbrahim Mezra’a Vafına aittir. Melik köyünü Kemal Ümmi 

Hazretleri’ne ait belgelerden hatırlıyoruz. Fakat ikisinin 
arasında bir bağ var mıdır bu tam olarak 
anlaşılamamaktadır. Ancak oradaki vakfın da mezra’a vakfı 

olması üzerinde düşünülmesi gereken bir ayrıntıdır. Öte 
yandan 1852 tarihli muhasebe kaydında Alaplı bahsinde 

Kemal Ümmi Hazretleriyle ilgili bir kayıt olmaması da dikkat 
çekicidir. Bu mezra’anın görevlileri ise iki kişidir. Bunlar 
İsmail oğlu Halil ve Mehmet oğlu Mehmet’dir. 

 
Üçüncü kayıt yine Alaplı’da bulunan Seraceddin Zaviyesine 
aittir. Bu zaviyenin geliri ise Bendereğli’ye (Benderekli) bağlı 

Söküler divanından elde edilmektedir. vakfın zaviyedarları 
ise Eş-Şeyh Ali ve Eş-Şeyh Ahmet’dir.  

    
Dördüncü belge Ereğli’ye aittir. Önemine binaen alınmıştır. 
Kayıtta Sultan Orhan Han Tabe Serahû (Allah kabrini 

nurlandırsın) Hazretleri Cami-i Şerifi’nden bahsedilmektedir. 
Cami-i şerif için vakıf kurulmuştur. Diğer bir ifadeyle cami 

vakıf camisidir. Vakfın mütevellileri Ahmet oğlu Mehmet (1/3 
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hissesi) ve (2/3) hissesine ise İsmail oğlu Halil ile Mustafa 

oğlu İbrahim’dir.  
 

Kayıtlardaki dikkat çeken diğer bir husus da Alaplı’nın 
Bolu’ya bağlı olduğu dönemde kaza olmasıdır. Bu konu 
ilerleyen bölümlerde ayrı bir başlık altında daha ayrıntılı 

olarak incelenecektir. 
 

Arşiv Fon Kodu: EV.d... Gömlek No: 14793, Tarihi: 27 (Za) 
Zilkade 1268 (12 Ekim 1852), Konusu: Bolu ve civarında 
bulunan kazalardaki vakıfların muhasebeleri. 

 

 
 

Nezâret-i evkaf-ı hümâyûna mülhak evkafdan Bolu’ya 
muzafe Alaplı kazasında vaki Danişmendler karyesinde 

müteveffa İmam Mehmed Fakih  Cami-i Şerifi Vakfından 
almak üzere vazife-i muayyene ile imamet ve hitabet ve 

yine kaza-yı mezburda Bölücek karyesinde vazife-i 
muayyene ile mezra’adarlık cihetlerine mutasarrıf olan Ali 
bin Halil nam kimesne ile vakf-ı mezburun iki yüz altmış yedi 

senesi Mart’ı ibtidasından sene-i mezbur Şubat’ı gayetine 
değin marifet-i şer’-i şerif ve meclis ve marifet-i çakerânemle 
ru’yet olunan bir senelik muhasebe defteri.  
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Nezaret-i evkaf-ı hümâyûn-ı mülükâneye mülhak evkafdan 

Bolu’ya tabi Alaplı kazasının Melik divanında vaki Mir 
İbrahim Vakfı dimekle mezra’aya yevmi bir akçe vazife ile 

evladiyet ve meşrutiyet üzere mezra’adarı olan Halil bin 
İsmail ve Mehmed bin Mehmed nam kimesneler ile vakf-ı 
mezburun ikiyüz altmış yedi senesi Mart’ı ibtidasından sene-

i mezbur Şubat’ı gayetine değin marifet-i şer’-i şerif ve meclis 
ve marifet-i çakerânemle ru’yet olunan bir senelik muhasebe 

defteri. 
 

 
 

Nezaret-i evkaf-ı hümâyûna mülhak evkafdan Bolu’ya 

muzafe Alaplı kazasında vaki merhum Seraceddin Zaviyesi 
dimekle maruf Bendereğli’ye (Benderekli) tabi Söküler 

divanında beş müddlük (iki avuç dolusu kadar tahıl ölçeği) 
mezra’asının it’am-ı taam-ı meşruta olarak zaviyedarlığına 
ba-berat-ı şerif mutasarrıflar olan Eş-Şeyh Ali ve Eş-Şeyh 

Ahmet nam kimesneler ile vakıf-ı mezburun ikiyüz altmış 
yedi senesi Mart’ı ibtidasından sene-i mezbur Şubat’ı 

gayetine değin marifet-i şer’i şerif ve meclis ve marifet 
çakerânemle ru’yet olunan bir senelik muhasebe defteri. 
 

 
 

Nezaret-i evkaf-ı hümâyûna mülhak evkafdan Bolu’ya 

muzafe Ereğli kazasında vaki merhum Sultan Orhan Han 
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Tabe Serahû Hazretleri Cami-i Şerifi’nin imamet ve 

hitabetine meşrut kaza-i mezkûrda vaki vakıf-ı şerifinin  üç 
hisse-i itibarıyla bir hissesine ba-berat-ı şerif mutasarrıf olan 

Mehmed bin Ahmed ve sülüsan hissesine dahi kezalik 
mutasarrıf olan Halil bin İsmail ve İbrahim bin Mustafa nam 
kimesneler ile vakıf-ı mezkûrun ikiyüz altmış yedi senesi 

Mart’ı ibtidasından sene-i mezbur Şubat’ı gayetine değin 
marifet-i şer’i şerif ve meclis ve marifet çakerânemle ru’yet 

olunan bir senelik muhasebe defteri. 
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XXI.BÖLÜM 

ARŞİV BELGELERİNDE ALAPLI’DA YAŞANANLAR 
 

Bu bölümde incelenen belgeler tarih sırasına göre dizilerek 
yorumlanmıştır. Tarihi kronolojik sıra olayların akışının 
anlaşılmasına imkân verdiği gibi yaşananların da daha iyi 

analiz edilebilmesine olanak tanımaktadır. Ancak diğer 
bölümlerdekinden farklı olarak birbiriyle bağlantısı olmayan 

belgeler bağımsız olarak yorumlanacaktır. 
 
6 Ağustos 1806 tarihli belgede Alaplı’nın (Samako’nun) 

Aydoğdular köyünden bahsedilmekte ve burada bulunan 
Hüsamettin mezra’asına mezra’adar tayin edilmesinden 
bahsedilmektedir. Bu ifadeden Hüsamettin mezrasında bir 

vakıf olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Aynı konuyla ilgili olarak 8 Mart 1841 tarihli bir belge daha 
bulunmaktadır. Bu da söz konusu vakfın aktif olduğunu 
göstermektedir.  

 
Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 532, Gömlek No: 

26880, Tarihi: 21 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1221 (6 Ağustos 
1806), Konusu: Bolu'ya tabi Samako kazasının 
Aydoğdular karyesindeki Hüsameddin mezra’asına 

mezra’adar tayini. 
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İşaretleri mûcebince tevcih olunmak buyruldu. Fi 21 

Safer Sene (1)221 (10 Mayıs 1806) 
İlamı mûcebince tevcih buyrulmak mercûdur. Ed-dâi 

Ahmed Esad ufiye ‘anhu 
 
Der-i devlet-mekine arz-ı dai-i kemine oldur ki; Bolu’ya tabi 

Samako Alaplı kazasında Aydoğdular karyesinde vaki 
Hüsameddin mezra’ası vakfının vazife-i muayyene ile 
mezra’adarlığına mutasarrıf olduğu Mehmed Sa’id Ağa bin 

Abdülhadi ve İsmail bin Abdullah ve cüzleriyle mütehakkık 
olan el-Hac Mehmed Emin halife hüsn-i rızasıyla erbab-ı 

istihkakdan işbu baisü’l-arz Üsküdari es-Seyyid Hafız 
Mehmed Sadık halife bin Süleyman’a ferağ ve kasr-i yed ve 
yedinde olan berat-ı mezkûresi teslim etmekle mezra’adarlık-

ı mezkûr fariğ-i mezburun kasr-ı yedinden merkûm Es-
Seyyid Hafız Sadık halifeye tevcih ve yedine berat-ı alişan 

sadaka ve ihsân buyurulmak babında istid’a-yı inâyet 
eylediği paye-i serir-i âlâya arz ve ilam olundu. Baki emr 
hazret-i veliyyü’l-emrindir. Hurrire fi’l-yevmi’s-salis aşer min 

Cemaziye’l-ula li-sene ihda ve işrin ve mi’eteyn ve elf. 
El-abdu’d-dai-i li’d-devleti’l aliyyeti’l-Osmaniyye 
Es-Seyyid Süleyman el me’mur bi-rü’yeti’l-evkaf 
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Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 435, Gömlek No: 

22035, Tarihi: 14 (M) Muharrem 1257 (8 Mart 1841), 
Konusu: Bolu muhassıllığına tabi Alaplı'da Aydoğdular 

karyesi Hüsameddin mezraası zaviyedarlığının 250 kuruş 
senelik maaşı. 
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Bolu Muhassılı Hacegânından Agah Efendi’ye 

14 (M) Muharrem Sene (12)57 (8 Mart 1841) 
 

Dahil-i daire-i idareleri olan Bolu muhassıllığına tabi Alaplı 
kazasında Aydoğdular karyesinde Hüsameddin mezrası 
zaviyedarlığının bedeli olan iki yüz elli kuruş beher sine 

(sene) Alaplı voyvodası bulunanların sarraflarından ahz 
olunmakda ise de Tanzimat-ı Hayriye usulünce müceddeden 

(yeniden) maliye hazinesine kaydı hususunu mezra’a-i 
mezkûre zaviyedarı Seyyid Mehmed Said Efendi ba-arzuhal 
niyaz ve meblağ-ı bedel-i mezburun ol vechile ita 

olunduğunu mübeyyin müteahhidi bulunan sarrafın bir kıt’a 
pusulasını ibraz etmiş olduğundan zaviyedarlık-ı mezkûr 
sahib-i arzuhal-i muma-ileyhin üzerinde olarak beher sene 

Alaplı voyvodaları taraflarından zabt olunub hariç ez defter 
olduğu vakıa mıdır? Ve muharrerü’l-mikdar bedele tahmili 

var mıdır? Erbab-ı meclis marifetiyle tahkik ve zahire ihraç 
olunarak elli altı (1256) senesi Martından itibaren Bolu 
sancağında vaki varidatı maliye hazinesine bil-kayd usul 

hazine vechile sene be sene (seneden seneye) muma-ileyh 
tarafına itası icra olunmak ve taraf-ı saadetlerine verilmiş 

olan mufradat sureti defterin top bedelatı yekününe zamm 
ve ilave kılınmak üzere keyfiyetin meclisce inha ve iş’arı 
hususu bundan akdem canib-i nezaret-i celilelerinden ba-

tahrirat bildirilmiş ise de henüz bir gûna cevabı vürud 
etmemiş ve muma-ileyh daima su’al etmekde bulunmuş 
olmağla muktezâ-yı kar-dani ve reviyyetleri üzere keyfiyetin 

meclisce bi’t-tahkik zahire ihracıyla (ortaya çıkarılmasıyla) 
ba mazbata inha ve iş’arı hususuna himmet eylemeleri içün 

te’kidi havi nemika-i mahsusa (özel mektup) tahrir ve tesyar 
kılındı (yazılarak yollandı).  
Yazılmışdır. Fi 14 Muharrem Sene (12)57 (8 Mart 1841)   

 
21 Haziran 1830 tarihli belgede Akçaşehir, Alaplı ve Bender-

i Kili iskelelerinde mübayaacı bulunan Silahşoran-ı 
Hassadan Abdülhalim Ağa'nın ahaliye zulüm yaptığı 
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belirtilmektedir. Halkın ızdırabının boyutları okadar fazladır 

ki üç iskelenin ileri gelen yaşlıları temsilci olarak gidip 
durumlarını arzetmişlerdir. 

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 610, Gömlek No: 29976 
B, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1245 (21 Haziran 1830), Konusu: 

Akçaşehir, Alaplı ve Bender-i Kili iskelelerinde 
mübayaacı bulunan Abdülhalim Ağa'nın ahaliye zulüm 

yaptığı. a.g.y.tt 

 
Devletlü, atıfetlü, re’fetlü, mürüvvetlü, seniyyü’l-himem, 
mekârim-şiyem sultanım hazretleri, 

 
Akçaşehir ve Alaplı ve Benderekli kazaları iskelelerinde 

mübayaacı bulunan Silahşoran-ı Hassadan Abdülhalim 
Ağa’nın derecesiz olarak ahali ü fukaraya zulm ve 
taaddisi feryadlarıyla bir takım ma’ruzat ile kazaha-i 

merkûm taraflarından ihtiyarları gelüb istirham iderek 
ma’ruzat-ı mezkûreleri işbu ariza-i senaveriye mevzuan 

takdim-i savb-ı âlileri kılınmağla manzur-ı sami buyrulur. Li-
ecli’l-istintak ihtiyaran-ı merkûme kulları matlub-ı âlileri 
buyrulur ise takımıyla hâk-ı pâye’ye irsale ibtidar 
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olunacakları malum-ı âlileri buyrulmak içün iş’ara ibtidar 

olunur efendim. 
 

20 Ekim 1846 tarihli belge bir dilekçedir. Dilekçenin sahibi 
ise Tophane-i Âmîre Gediklisi Osman’dır. Gedikli Osman 
dilekçesinde kendisinin Alaplılı olduğunu, memleketinde 

Deli Berzeoğlu Ömer’in kızıyla evli olduğunu, kendisinin 
memleketinde vergiye tabi birşeyi olmadığını, bu nedenle 

Bolu vilayetinde bulunan eşiyle kızının İstanbul’a yanına 
gelmesine izin verilmesini talep etmiştir.  
 

Bu durum o zamanlar herkes için geçerlidir. İsteyen istediği 
zaman istediği yere seyahate veya yerleşmeye (ikâmet 
etmeye) gidememekte, bunun için seyahat tezkeresi alması 

gerekmekteydi. Bunun sosyal ve ekonomik nedenleri vardı. 
Toplum tarım toplumu olduğundan, sahip oldukları 

toprakları ekerek vergi vermeleri amaçlanmaktaydı. Diğer 
neden ise tarımdan uzaklaşarak büyükşehirlere yığılacak 
işsiz gücsüz takımının kötü işlere meylederek sosyal 

sorunlar yaşatmalarına engel olmaktı. Osmanlı devletini 
onlarca yıl uğraştıran Celâli İsyanları’nın temelinde de 

yerlerini terkederek Marmara Bölgesine yığılan bu işsiz 
güçsüz takımının çete reislerinin vaadlerine kanarak onların 
peşine takılması bulunmaktadır.59 

  
Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. Dosya No: 52, Gömlek No: 57, 
Tarihi: 29 (L) Şevval 1262 (20 Ekim 1846), Konusu: 

Bolu'nun Alaplı kazasında bulunan hanımı ve çocuğunun 
İstanbul'a gelmelerine izin verilmesi hususunda, 

Tophane-i Âmire gediklilerinden Osman'ın arzuhali ve 
gerekli iznin verildiğine dâir Tophâne-i Âmire Meclisi'nin 
derkenârı. 

                                                           
59 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/kuyucu-murad-pasa-
alucradan-gecti/ 
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Hû 

İktizası Tophane-i Âmîre Meclisinden İlâma Himmet 
Buyrulmak 

 
Sahib-i arzıhal –i merkûm vilayetinde bulunan zevcesiyle bir 
nefer sagire kerimesinin (küçük kızının) Der-saadet’e celbi 

zımnında bir kıt’a emirname-i sami itasını niyaz ve istirhan 
eylediğinden muvafık-ı irade-i aliyyeleri buyrulur ise nizamı 

vechile bir kıt’a emirname-i samiyenin istihsali ve itası 
babında emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi Selh-i (29) Şevval Sene (12)62 (20 Ekim 1846) 

 
Devletlü, inayetlü, mezid-i merhametlü efendim 
sultanım hazretleri devlet-i ikbal ile daima sağ olsun  

Arzıhal-i kullarıdır ki; Fi’l-asıl (aslen) Alaplı kazasından isem 
de kaza-yı mezburda menzil ve emlağı ve virgü-yı seneviyye 

ve tekalif-i saireye dair bir şey olmayub fakat kaza-yı mezbur 
sakinlerinden Deli Berzeroğlu dimekle arif (bilinen) Ömer 
nam kullarının kerimesini akd u tezvic idüb (nikâhlayıp) iç 

güveyisi ta’bir olunur her ne kadar sakinler isek de kulları 
Tophane-i Âmîrenin mesbuku’l-hadika ve emekdar 

kullarından olub ve elyevm hidmet-i padişahide olduğumdan 
min-ba’d kaza-yı mezkûra azimetime müsaade mümkün 
olamayacağı ıyal-i evlad-ı acizaneme (bakmakla yükümlü 

olduklarımla) hasret aman efendim mübarek aziz eser-i 
devletleri sadakası ve virgü-yı seneviyye sair mani şer’iyyem 
olmadığı müddetce zevcem cariyeleriyle tahminen iki yaşında 

sabiyye kerimem cariyelerinin Der-saadet’e i’zam ve isrası 
zımnında Bolu eyaleti müşiri devletlü paşa ve sair lazım gelen 

mahallere bir kıt’a emirname-i samilerinin tasdiri niyazı 
babında ve her-halde emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-
emrindir. 

Bende Tophane-i Âmîre Gediklü Emekdar Osman Kulları  
 

14 Temmuz 1849 tarihli dilekçede Alaplı kazası halkının 
şikâyeti söz konusudur. Şikâyetlerinde eskiden beri 
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vermekte oldukları vergi oranlarının Alaplı kazası müdürü 

Bolulu Debbağzade Hasan Ağa tarafından hiçbir neden 
yokken artırıldığı belirtilmiştir. Üstelik bu artırma çok fahiş 

bir seviyede olduğundan ve peşin olarak ödenen vergilerinin 
tahakkuk eden vergi miktarından düşülmesini istediklerinde 
kabul edilmediği gibi kaza müdürü kime şikâyet ederseniz 

edin tarzında bir yaklaşımda da bulunmuştur. Halk içine 
düştüğü durum nedeniyle borçlanmış ve içinden çıkılmaz bir 

duruma düşmüştür. 
 
15 Kasım 1849 tarihli belge ise, Alaplı halkının şikâyet 

dileçesidir. Alaplı halkı bu şikâyetlerinde Bolulu Debbağ Hacı 
Hasan Ağa’nın haksız yere kendilerine zulmettiğini limana 
vergi karşılığı olarak götürdükleri nakliyelerin bedellerinin 

kendilerine ödenmediğini belirterek kendisiyle karşılıklı 
yargılanmalarını istemişlerdir.  

 
Bunun için İstanbul’a gelerek Pertev Paşa Hanı’nda 
kaldıklarını bunun içinde ayrıca bir mağduriyetleri 

bulunduğunu beyan etmişlerdir. 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 48, Gömlek No: 78, 
Tarihi: 23 (Ş) Şaban 1265 (14 Temmuz 1849), Konusu: 
Bolu'nun Alaplı kazasında 1262’de müdür bulunan Bolulu 

Debbağ Hasanzade Hasan Ağa'nın sebze ve meyve bedeli 
diye gayr-i nizami olarak aldığı meblağın tahsiline dair 
Alaplı ahalisinin arzuhali ve alacaklarını gösteren liste. 
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Bin ikiyüz altmış iki (1262) senesi müdir-i kazamız bulunan 

Bolulu Debbağ Hasanzade Hasan Ağa’nın kaza-i mezkûrun 
fukara ve ahalisinden ale’l-hesap tarikiyle virgü-yi 

mahsusamıza bedeli ahz u kabz ve hitam-ı muhasebede 
mevye huş ve sebze bedeli deyu virgü-yi (vergiyi) 
mahsusamıza mahsub etmeyüb yed-i zimmetinde kalmış 

olan doksan altı bin bu mikdar kuruşun zirde muharrer 
divan-ı mezkûrlar (zikredilen kurulllar) muhazatında 

(huzurunda) beyanı. 
 
Müdir-i muma-ileyhin kaza-i mezkûrdan kabz eylediği zahire 

öşrünün iskeleye naklinde icab eden araba kiraları beyanı. 
 

 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
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Bolu sancağı dahlinde Alaplı kazasının ahali-i fukara 

kullarından olub kadimü’l-eyyamdan beru (çok eskiden bu 
yana) tahsis olunan salyane-i tekâlifimizi (vergilerimizi) 

virmekde kusurlarımız olmayub bir tarafdan dahl olmağa 
(müdahale) icab etmez iken ikiyüz altmış iki tarihinde kaza-i 
mezburemizde müdirimiz bulunan Bolulu Debbağ 

Hasanzade Hasan Ağa tarih-i mezburda beher sene tahsis 
olan salyane-i tekaliflerimizi tahsil etmeksizin ale’l-hesap 

diyerek beher haneden yirmi beş kuruşdan yüz elli kuruşa 
kadar ahz u kabz eylediği doksan altı bin kuruş zimmetine 
teslim olunub mirilerimizin ru’yet-i muhasebe hitamında ahz 

eylediği ol-mikdar mebaliğ mahsub etmek murad 
eylediğimizde mugayir-i nizam-ı padişâhi ve mugayir-i rıza-yı 
âli meyva huş ve sebze bedeli ahz eyledim deyu hesabımıza 

mahsub etmeyüb ale’l-ilan merkûmun zimmetinde kalub ve 
vermediği bu defa Der-saadet'de Pertev Paşa Hanında 

misafireten sakin olduğundan defaatle talep olunmuş ise de 
virmekde mümanaat-ı güna gün….sülük kangi taş katı 
(kaldı) ise varın başınızı vurun deyu kat’i cevap bu vechile 

düyuna müstagrak (borca bgark olmuş, batmış) ve perişâne 
olmamıza badi olmağla merahim-i alilerinden mercûdur ki 

ahkâm-ı adliyede mir-i merkûm ile bi’l-muaccele terafu’ (bir 
an önce yüzleştirilerek) ol-mikdar haklarımız tahsil olunması 
babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 23 (Ş) Şaban Sene (1)265 (14 Temmuz 1849) 
Bende Alaplı kazası ahali-i fukara kulları 
 

Arşiv Fon Kodud: A.}DVN. Dosya No: 55, Gömlek No: 65, 
Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1265 (15 Kasım 1849), Konusu: 

Öşürlerin iskeleye nakli esnasında ahalinin araba 
kiralarını ödemeyen kaza müdürü Bolulu Debbağ 
Hasanoğlu Hacı Hasan Ağa ile murafaa isteyen Samako 

Alaplı kazası ahalisinin arzuhali. a.g.tt 
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Ma’ruz-i kullarıdır ki, 

 
Samako Alaplı kazası ahali-i fukara kullarından olup 

bundan akdem (önce) sabık müdirimiz bulunan Bolu 
debbağı Hasan oğlu Hacı Hasan Ağa’nın bi-gayri hak zulmen 
ve cebren ardiye ve meyve huş bedelatı ve öşür-i şer’iyenin 

iskeleye naklinde fukaranın araba kiraları ba-defter 
müfredatı doksan altı bin bu kadar kuruş haklarımız içün 
hâk-i pây-i seniyyelerinde şer’an ve kanunen terafu’ (şer’i ve 

kanunu hukuka göre karşılıklı dava görülmesi) olunmasına 
dair bir kıt’a arzuhal takdim etmişler ise de Meclis-i Vâlâ’dan 

eimme-i fukara (fukara ahali muhtarları) tarafından bir kıt’a 
vekil senedi götürdük ba’dehu sizleri terafu’ edelim deyu emir 
buyurulmuş ve ahali-i merkûmlar vilayet tarafına bir sai 

(cemaat başı) gönderüb kaffe fukaralar taraflarından bir-
vekâle bir kıt’a vekil hüccet-i şer’iyyesiyle bu kullarını 

ahkâm-ı adliye şûrâsında müdirimiz merkûm ile kanun-i 
münif (yüce kanun) mucebince ihkak-ı hak olunmak içün 
göndermiş oldukları sened-i mezkûremizi ol-vakit hâk-i pây-

i alilerine takdim olunmuş idi. Evvelinden bu ana değin han 
köşelerinde ve cami-i şerif havlılarında sefil-sergerdan kalmış 
olduklarımızın beyanı ifade-i hal malum rahimaneleri 

buyruldukda eltaf-ı kerimânelerinden mercûdur ki padişâh 
ve aziz başınız içün hasmamız merkûm ile hâk-i pây-i 

alilerinde terafu’-ı şer’i ihkak-ı hak olunmak niyaz ve 
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ricasında arzuhale cesaret kılındı. Ol-babda ve her halde emr 

ü ferman efendimindir.  
Bende kaza-i Samako Alaplı ahali-i fukara kulları  

 
Kaza müdürü yolsuzluklara tevessül eder de o kurumda 
buna tevessül eden başkaları bulunmaz mı? Daha önceki 

müdür Bolulu Debbağ Hasan Ağa hakkındaki şikâyetlerden 
sonra değiştirilmiş, ancak yerine Alaplı kazası müdürlüğüne 

gelen Ömer Bey’de gerekli dirayeti gösteremediğinden kâtibi 
Halit Efendi de yolsuzluklara karışmıştır.   
 

Alaplı halkı müdür Ömer Efendi’nin İstanbul’da olmasından 
faydalanarak vergi tahsilatını zimmetine geçirmekle, ayrıca 
bostan ve bahçe ürünleri daha çiçekte iken kendilerine 

tahminle vergi tahakkuk ettirmekle Halil Efendi’yi 
suçlamışlardır.  Alaplı halkı bu konuda da karşılıklı olarak 

yüzyüze muhakeme talep etmişlerdir. 
 
Arşiv Fon Kodud: A.}MKT.MHM. Dosya No: 17, Gömlek 

No: 3, Tarihi: 21 (L) Şevval 1265 (9 Eylül 1849), Konusu: 
Bolu'nun Alaplı Kazası Müdürlüğü Kâtibi Halit Efendi'nin 

yolsuzlukları. 
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Kastamonu Valisine 

Bolu sancağında Bahr-i Siyah sevahilinde vaki Alaplı kazası 
ahalisinin üzerlerine edası (ödenmesi) lazım gelen 
vergilerinin te’diyesinde (ödemesinde) kusurları yoğiken 
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kaza-i mezbur müdiri Ömer Beğ’in kâtibi Halil Efendi bi-

gayr-i hak kendilerinden tahsil ederek zimmetine geçirmiş 
olduğu mebani-i bi’d-defaat taleb eylemiş iseler de ahzına 

dest-i res olamadıklarından ve efendi-i muma-ileyh Der-
saadet’de bulunduğundan matlublarının istihsali hususu 
kaza-i mezkûr ahalisi tarafından ba-arzıhal istid’a olunmuş 

olduğundan keyfiyet meclis-i muhasebeye lede’l-havale 
kuyuda müracaat olundukda ashab-ı arzıhal yirmi yirmi beş 

nefer kesan ile efendi-i muma-ileyh meclise celb olunarak 
istintak olundukda efendi-i muma-ileyh ahali-i merkûmeye 
bir akçe vereceği olmadığını ifade eylediğinde ashab-ı 

arzuhal-i merkûmun cevaba tasaddi ile kendi nefslerine 
mahsus olarak haneler havlinde (etrafında) hasıl 
edegeldikleri marul ve salatalık gibi mahsullerinden ve bazı 

eşcarlarının semereleri meydana gelmeksizin çiçek üzerinde 
iken itibari (tahmini) olarak meyvelerinden müdir mir-i 

muma-ileyh kâtib-i muma-ileyhe tahrir ettirerek (yazdırarak) 
öşür tahsil etmiş ve müfredatı merbuten takdim kılınan 
pusulada muharrer mevaddan dolayı bir yük seksen bin 

kuruş kadar akçelerini almış olduğunu bi’l-beyan mir-i 
muma-ileyhin ru’yet-i muhasebe ve muhakemesiçün Der-

saadet’e ihzarı hususunu niyaz ve istirham etmiş ve efendi-i 
muma-ileyhin nahiye-i hal ve bazı mertebe ifadatından dahi 
tasdik-i suretleri anlaşılmış ve husus-ı mezburun mahalline 

havalesi teklif olunmuş ise de ashab-ı arzıhal-i merkûmun 
razı olmamış olmağla bu suretde hususat-ı merkûmenin 
ru’yet ve tesviyesi mahallince olacak şey olub buraca bilinür 

mevad (husus) olmadığından mezkûr pusulanın leffen 
tesyarıyla ahali-i merkûmenin mir-i muma-ileyhda idda ve 

muhasebeleri ne ise bi’l-muvacehe ber-vech-i hakkaniyet 
Bolu meclisinde ru’yet birle keyfiyyetin iş’arı (davanın 
görülmesi) tezekkür olunduğu meclis-i mezkûrdan bi’t-

tanzim maliye nazırı devletlü paşa hazretleri tarafından bi’t-
takrir takdim kılınan mazbatada iş’ar ve mezkûr pusula 

leffen tesyar kılınub husus-ı mezbure daire-i senâveri 
ağavatından Mehmed Ağa mübaşir tayin olunmağla ber-
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minval-i muharrer keyfiyetin güzelce bi’l-muvacehe 

(yüşleştirilerek) ru’yetiyle (davanın görülmesiyle) kararının 
izahen ba-mazbata iş’arı ve mübaşir-i muma-ileyh hakkında 

dahi muavenet ve teshilat-ı icabiyenin icrası hususuna 
himmet buyurmaları siyakında kaima.  
 

Maliye hazine-i celilesinin mazbut (belli-belirlenmiş) 
varidatdan Bolu sancağında kain Alaplı kazasının a’şarı 

varidatı geçen altmış dört ve işbu altmış beş senelerine 
mahsuben mahalli meclisinde müzayede olunduğu vechile 
senevisi altmış ikişer bin kuruştan niyetini bir yük yirmi dört 

bin kuruş bedelat ile kaza-i mezbur müdiri Ömer Bey 
uhdesine mahallince maktuan ihalesi bi’l-icra mezkûr altmış 
dört senesi bedeli olarak meblağ-ı mezbur varid olan 

cedvellere idhalen tamamen maliye hazinesi celilesine ısra 
olunmuş olduğu mukayyed bulunmuş ve zahire ve duhan 

(tütün) ve ebniye ve afyon ve zeytun ve kaffe-i mahsulat-ı 
arziyeden aynen onda bir öşür alınması ve mine’l-kadim 
ahaliye mer’a olarak terk olunan mahaller ile cibal-i mübaha 

ve balkandan (ormandan) maada (geri kalan) mahallerde 
husule gelen giyahdan (otdan) kezalik onda bir öşür ahz 

kılınması ve üzüm ve meyve makulesinden ve asıl 
hasılatından mahal meclisinin kararına tevfikan rayiç 
bedelle üzerinde bedelle veyahud aynen ve sebze ıtlak olunan 

mahsulatdan taravet (tazelik) zail oldukdan (gittikten) sonra 
ekl (yemeye) ve istimale salih olmayan (kullanıma 
yaramayan) ve salamura olamayan ve bostan ıtlak 

kılınmayan purasa ve ıspanak ve mülhiye (bir sebze çeşiti) ve 
ebegümeci ve semizotu ve salata ve marul ve sakız ve asma 

kabağı ve enginar gibi mahsulatdan muvakkaten (geçici 
olarak) öşür alınmayub maadasından kezalik onda bir olarak 
öşür istihsali ve buğday ve arpa ve bunlara mümasil 

mahsulatın a’şar hissesi rıza-yi tarafeyn bulunduğu halde 
usulüne tatbiken demet hesabıyla alınub kile ile itasını 

isteyenlerin öşürleri kile ile alınması ve derun-ı şehir ve 
kurada kain haneler havlısında bulunan eşcar mevyasından 
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(meyve ağaçlarından) öşür ahz ve tahsil olunması hususu bu 

kere bi’t-tanzim neşr ve i’lânı ve reviş-i tesviye bulunan 
tarifesinde tasrih u beyan kılınmış (açıklanmış) idiğü der-

kenardan müsteban olunmuş.   
 
21 Ekim 1851 tarihli belge de yine Alaplı kazası müdüründen 

şikâyet konusundadır ve halkın dilekçesidir. Bu belgede 
yazılan bir detaydan Alaplı kazası müdürünün 

Yazıcıoğullarından Yazıcıoğlu Ömer Bey olduğu 
anlaşılmaktadır. 
 

Daha önce bostan ve meyve ağaçlarına çiçekte iken vergi 
tahakkuk ettirildiğini görmüştük. Bu kez ekinlerinin de aynı 
şekilde harmanda daha sap halinde iken siz bukadar ürün 

elde edersiniz denilerek vergilendirildiğini belirtmişlerdir. 
Bunu fiilen tahsil için de Bolu’dan zabtiye getirterek zorla 

tahsil ettirmiştir.  
 
Halk Ömer Bey’in Bolu’da bulunan bazı nüfuzlu kişiler 

tarafından korunduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu nedenle 
kendilerine sahip çıkılarak haklarının korunmasını ve 

kendilerinden haksız yere tahsil edilen paranın Yazıcıoğlu 
Ömer Bey’den geri alınarak kendilerine iadesini talep 
etmişlerdir. Bunun üzerine yapılan değerlendirmede 

Yazıcıoğlu Ömer Bey’e zimmet çıkarılmıştır.  
 
Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 106, Gömlek No: 64, 

Tarihi: 25 (Z) Zilhicce 1267 (21 Ekim 1851), Konusu: 
Samako Alaplı kazası müdüründen şikayet. (10. Adi) 
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Arzıhal yazılmak içün varakadır. 
Kıymet-i para 30 

28.000 
  9.990 

37.990 
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Bina emini tarafından ahali-i fukaranın kereste fiyatlarından 

Ömer Beğ’in yedd-i zimmetinde olub Bolu defterdarı Baki 
efendinin zamanında da’va meblağ-ı mezburun emr i ali 

ısdariçün sadâret-penâhiye arz idüb arzının kaleminden 
niyaz buyrulmak bu dahi tersane-i amireden bi’l-ilam 
kendiye bi’l-vekâle Ömer Hilmi oğlu Ali Molla ef’al-i fukaranın 

meblağını arz idüb fukaraya virüb Ömer Beğ’e vermiş olduğu 
Baki efendi zamanında da’va emr-i âli ısdarıçün sadâret-

penâhiye arz kılınmadan der-kenar buyrulmağın. 
Otuzyedibindokuzyüzdoksan (37.990) kuruş ahali-i 
fukaranın Ömer Beğ’den matlubları. 

 
Ma’ruz-i kullarıdır ki, 
Bolu sancağına tabi Samako Alaplı kazası ahali-i fukara 

kullarının istirhamları şundan ibaretdir ki; Hâlâ kazamızda 
müdirimiz bulunan Yazıcıoğlu Ömer Bey geçen sene altmış 

üç ve altmış dört seneleri tâşiri (onda birini) ve kezalik bu 
senenin dahi uhdesinde olmaklığı vakt-i hasadda vezn-i keyl 
ederek ölçübde (ölçüp tartarak) onda bir öşre yine kani 

olmayarak sap iken harmanda şu yığın şu kadar keyl gelir 
diyerek tahmin-i fahiş ile (fazla fazla tahmin ederek) biri iki 

ve üç kat zâid (ilave) defterine kaydıyla döğe ve söğe ki 
ahalimizden haber kahrı (perişan ederek) zulmen (eziyetle) ve 
cebren (zorla) rayiç (piyasada geçerli) fiyatından aşuru fiyatla 

akçesini tahsil ve rüsumat bedeli deyu mugayir-i kanun fahiş 
tahsilatı bi-gayr-i hak (haksız yere) tagalluben (zorbalıkla) 
tahsil ile cümlemizin tohum ve öküzlerimizi sattırarak bi-

kudret bıraktığı sene-i mezbur altmış üç senesinin altmış iki 
bin kuruş bedel-i maktu’ıyla deruhde eylediği kaza-i 

mezburun a’şarı aynen tahsil etmeyüb ahali-i fukaraya 
virgü-yı misillü iki yük (ikiyüzbin kuruş) bu kadar bin kuruş 
tevzi’ (dağıtım) ve taksim ve emval-i miriye ilhaken ahali-i 

fukaraya ihâfe (korkutmak) içün Bolu’dan zabtiyeler celbiyle 
(getirterek) cebri kahrı fuzulen (gereksiz olarak) tahsilini 

kaim-makam-ı esbak (önceki kaymakam) Ahmed Muhdar 
Efendi zamanında ikan (bilinen) ve tahsilat-ı fahişesinin 
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istirdadı (geri alınması) memleketçe istirham ve da’va 

olunmuş ise de mir-i merkûm Bolu meclisinde teferrüdane 
(benzersiz) aza bulunan Alaybeyoğlu Mehmed Beğ’in 

tesâhub (dostluğu) ve himayesinde bulunduğundan ve bir 
sefine (gemi) inşası vuku’una mebni da’va-yı acizanemiz 
müstemir (devamlı) olamamış ve muahharen (sonradan) 

canib-i sadâret-penâhilerinden mübaşir tayiniyle Hamid 
Paşa zamanında dahi tazallüm-i hal kılındıkda bazı 

mahallere rüşvet takdimi ile ru’yet-i muhasebe ihkak-ı 
hakkımıza mani olarak kaza-i mezbur ahalisinden şu kadar 
nefer yolda han köşelerinde şiddet-i şitada (kuvvetli kışta) 

sefil aç biçare (çaresiz) kalarak da’va-yı mezburu çevirdüb 
ru’yet-i hesab kılınamamış ve hâlâ Hakkı Beğ’e dahi tazallüm 
olunsa ru’yet-i muhasebe muktedir olamayacağı derkârımız 

olmasıyla keyfiyet hal-i fukaranemiz bu vechile olduğu 
beyanıyla malum-ı muhat-ı ilm-i cihan arâ-yı âlileri 

buyruldukda irade-i adalet merhamet-reva-yı cenâb-ı âlem-
penâhide atmış iki bin kuruşluk ihalatdan iki yük bu kadar 
bin kuruş bedel-i emval virgülerimize ilhaken (dahil edilerek) 

cebren Bolu’dan zabtiyeler celbiyle (getirterek) tahsil olunan 
mebâliğ evvela bedelat-i fahişesine mahsub kusur baki 

(kalan) mebâliğ-i emval-i miriyeyi bakaya gösterilmesi mucib 
perişanü’l-ahvallerimiz diğergûn (başka türlü) 
olduklarımızdan müdir-i merkûmun mehin-i (hakir, perişan 

ve) fukara olduğu tebeyyün etmesi sebebinden kazamız 
müdirliğinden azliyle yerine diğer bir münasib zevatın müdir 
nasb ve ta’yin buyrulup kılınacak maaşının ahalici fukaraca 

suret-i tesviyesi ba-mazbata takdim hâk-i pây-i vekâlet-
penâhileri kılınacağından ol-vechile icrasına irade-i kerem-

ade-i sadâret-penâhileri erzanıyla griftar olduğumuz zulm ve 
taaddiyatdan rehâ ve da’vet-i hayriyelerimize mazhar 
buyrulmak babında emr ü ferman efendim hazretlerinindir.  

Bende Samako Alaplı Fukara Kulları  
 

22 Ağustos 1853 tarihli belge Alaplılı Ayşe Hanım’ın 
dilekçesidir ve vefat eden babası Terzioğlu Mehmet’in evi 
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içinde bulunan eşyası, arazisi ve hayvanlarının kardeşi 

Osman ile kendisine kaldığını ancak malların şer’i kurallara 
göre taksim edilmediğini kendisinin İstanbul’da 

bulunmasından da faydalanan  kardeşinin hepsini 
zaptettiğini, kardeşinin de vefatıyla bu malların kızı Emine’ye 
kaldığını, onun kocası İsmail’in malları sahiplendiğini, 

hissesini yazılı olarak istediğinde ise cüzi bir şey vermeye 
kalktığını bu nedenle Alaplı’da Mustafa’yı kendisine vekil 

tayin ettiğini ve meclis marifetiyle ve şer’i hukuk üzere 
hakkının alınmasını istemiştir.  
     

Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 91, Gömlek No: 31, 
Tarihi: 17 (Za) Zilkade 1269 (22 Ağustos 1853), Konusu: 
Terekeden kalan mirasa müdahale ve gasbın men'i isteği. 

 
 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Ereğli kaim-makamlığı dahilinde Alaplı kazası sakinlerinden 
iken bundan akdemce vefat eden babam Terzioğlu 
Mehmed’in mutasarrıf olduğu mülk-i menzil derununda 

cem’i-i eşyasıyla ve hayvanat ve arazi-i miri ve tereke-i sairesi 
karındaşım Osman ile bu cariyelerine müntakil (intikal 

etmiş) ise de marifet-i şer’ ile taksim olmayub bu cariyeleri 
Der-aliye’de sakin olduğum halde karındaşım merkûm zabt 
idüb muahharen ba’de’l-vefat kızı Emine hatunun zevci 

İsmail vaz-ı yed eylediğine mebni hisse-i irsiyyemi ba-mektup 
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talep eyledikde cüz’i şey üzerine sulh-i ibraya talib olub ve 

arazileri füzuli zabt etmek meramıyla gadr daiyesinde 
olmağla merahim-i aliyelerinden mercûdur ki mahallinde 

vekilim Mustafa ile meclis marifeti ve marifet-i şer ile terafu’ 
hisse-i irsiyyemin tahsiliyle ihkak-ı hak olunmak babında 
Ereğli kaim-makamlığına hitaben bir kıt’a emir-name-i sami 

ihsanı babında emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emr’ndir.  
Fi 17 Za Sene (12)69 (22 Ağustos 1853) 

Bende Ayşe cariyeleri 
 
4 Şubat 1856 tarihli belgeden hakkındaki onca şikâyete 

rağmen Yazıcıoğlu Ömer Bey’in görevde kaldığını anlıyoruz. 
Ancak Ömer Bey, rahatsızlanmış ve Napolili Doktor Karmalo 
Malyano’nun kendisine uyguladığı yanlış tedavi sonrasında 

vefat etmiştir. 
 

Hekim Karmalo Malyano bu olaydan sonra yakalanarak 
yargılanmak üzere Mehmet Reis yanına koruma olarak 
verilerek İstanbul’a yollanmıştır. 

 
Belgelerden birinde yapılan ayrıntılı açıklamada Karmalo 

Malyano hasta olan Ömer Bey’e solucanlarını dökmesi için 
bir şerbet içirmiş, iki üç saat sonra yemek yedirmiş, sonra da 
makatına 30’dan fazla sülük yapıştırmış, akşam biraz daha 

yemek yedirmiş, sonrasında İngiliz tuzu diyerek bir şerbet 
içirmiş, Ömer Bey’in bu arada fenalaşmış, bunun üzerine 
önceki ilacı keserek başka bir ilaç daha vermiş, bu şekilde 

bir günde 4 türlü ilaç uygulamış, neticede Ömer Bey o gece 
vefat etmiştir.    

 
Bu duruma Akşehirli Molla Ahmed ve Devrekli Mustafa Usta 
şahit olmuşlardır. Karmalo Malyano ise kaçmış sonra 

yakalanmıştır. Ancak kendisi anlaşılabilir şekilde Türkçe 
bilmediğinden, tercüman da bulunamadığından yargılanmak 

üzere İstanbul’a yollanmıştır. 
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10 Ekim 1856 tarihli belgede ise Alaplı kazası müdürü Ömer 

Bey'in zehirlenerek vefatına sebep olan Napolili Doktor 
Karmalo Maryano'nun İstanbul’a getirilişi sırasında firar 

ettiği belirtilmiştir. Yukarıdaki belgede Mehmet Reis’in 
gözetimine verildiğini belirtmiştik. Ancak son belgede Napolili 
Doktor Karmalo Maryano'nun İngiltere vapuruna bindirildiği 

ve yolda bir fırsatını bularak kaçtığı belirtilmiştir. Buradan 
Karmalo Maryano’nun yardım alarak kaçtığı gibi bir sonuç 

orata çıkmaktadır.  
 
İtalya (Sicilya) konsolosluğuna yazılan yazıyla durum 

hakkında bilgi verilerek Napolili Doktor Karmalo 
Maryano'nun yakalanması konusunda yardım istenilmiştir. 
Olayın akıbeti hususunda ise bilgi yoktur.60 

 
Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 223, Gömlek No: 

49, Tarihi: 27 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1272 (4 Şubat 1856), 
Konusu: Alaplı Müdürü Ömer Bey'in vefatına sebeb olan 
Napoli tebaasından hekim Karmalo Malyano'nun 

yakalanıp gönderildiği. 

 

                                                           
60 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/06/04/osmanlida-
tababetde-suluk-kullanimi/ 
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Hû 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Alaplı kazası müdiri müteveffa Ömer Bey’in nuş ettirmiş 
(içirmiş) olduğu şerbetden sebeb-i vefatı olan Napoli devleti 

tebasından Karmalo Malyano nam hekimin Ereğli 
limanından münasib sefineye irkâben (bindirilerek) irsali 
hususu Bolu kaim-makamı saadetlü Nebil Bey bendeleri 

tarafından ba-tahrirat iş’ar ve hekim-i merkûm dahi i’zam ve 
tesyar olunmuş olduğundan hekim-i merkûm mezkûr Alaplı 

kazası ahalisinden Mehmed Re’is’e terfikan (yanına katarak) 
bu babda liva-i mezkûr meclisinden mürur mazbata leffen 
merfu’-ı huzur-ı meali mevfur-ı sadâret-penâhleri kılınmış 

olduğu arz ve beyanı hakkında ariza-i kemteranem 
takdimine cesaret kılındı. Ol-babda ve her halde emr ü 
ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 27 Ca Sene (12)72 (4 Şubat 1856) 
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Bende Müdir Kaza-i Mezbur-i Maden-Ereğli 

Halil Kadri 

 
Hû 

Rabbimiz Te’ala ve Tagaddes Hazretlerinin ömr ve ikbal 
cenab-ı şâhâneyi ruz-i efzun buyursun Bolu kaim-makamlığı 
dahilinde kain Alaplı kazası müdiri Hacı Ömer Bey’e Napoli 

devleti tebasından Karmalo Malyano nam hekim bi’l-
münasebe oraya gelüb bir nevi’ şerbet nuş ettirdiği (içirdiği) 

anda mir-i muma-ileyh vefat etmiş ve şerbet-i mezkûre 
müteallik olduğu müteveffa-yı muma-ileyhin cenazesinden 
anlaşıldığı ve hekim-i merkûm derhal firar etmiş ise de 

mahallinden der-dest olunup tevkif kılındığı kaza-i mezbur 
meclisinden ba-mazbata inha ve iş’ar olunmakdan naşi şu 
halin hakikati oraca bi’l-etraf tahkik ve tedkik olunarak 

tekrar ba-mazbata iş’ar ile beraber li-ecli’l-istintak hekim-i 
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merkûmun Bolu’ya gönderilmesi hususu meclis-i mezbur ile 

hemcivar bulunan Ereğli kazası müdiri fütüvvetlü efendi 
bendelerine yazılmış olduğundan ol-vechile hekim-i 

merkûmun irsaliyle beraber muma-ileyh Ereğli müdiri 
bendeleriyle Alaplı meclisinden tevarüd eden inha ve 
mazbata meallerinde hekim-i merkûm mah-ı halin sekizinci 

Cumaertesi günü saat on kararlarında sol(u)can inzaliçün 
müteveffa-yı muma-ileyhe bir nevi ilaç vermiş ve iki üç saat 

mürurunda (geçince) taam ettirildikden (yemek yedirildikten) 
sonra makadına dahi otuzdan mütecaviz sülük 
yapıştırılmış ve akşam yine bir mikdar taam (yemek) verilip 

saat birde İngiliz tuzu diyerek bir şerbet içirüb ve artığını der-
akab (heman) dökmüş ve o halde müteveffa-yı muma-ileyh 
de bir fenalık ve kasyan zuhur ederek vafir (uzun) müddet 

uğraşub hekim-i merkûm dahi ilacını kesdirmeğe çabalamış 
ise de bir çare edemediğinden gece saat altı sularında şerbet-

i mezkûru kesdirmek içün bir ilaç daha vermiş el-hasıl bir 
günde dört dürlü ilaç bir araya geldiğinden ol-gece muma-
ileyh tebdil-i can-ı müstear eylediği dairesi halkıyla orada 

misafir bulunan Akşehirli Molla Ahmed ve Devrekli Mustafa 
usta naman kimesneler tarafından görülmüş ve hekim-i 

merkûm-ı muma-ileyhin ol-suretle olan vefatını gördüğü gibi 
karara firar idüb ba’dehu (sonradan) der-dest olunmuş 
(yakalanmış) olduğu ve kazaya vech-i meşruh üzere 

(açıklanan tarzda) olduğunu hekim-i merkûm dahi 
tamamıyla i’tiraf ve tasdik ettiği beyan ve inha kılınmış 
olmasına ve hekim-i merkûm meclis-i bendegânemize dahi 

celb ile keyfiyet ve yedinde bulunması lazım gelen ve diploma 
ta’bir olunan sened kendisinde bulunup bulunmadığı su’al 

olundukda zuhurat-ı mezkûrenin cümlesini beyan ve ikrar 
idüb nezdinde olmadığını ifade etmiş ve fakat mir-i muma-
ileyhin vefatını gördüğü gibi firar ettiğini inkâr eylemiş 

olduğundan gerçi şu halde müteveffa-yı muma-ileyhanın 
veresesinin ihzarlarıyla muhakemelerinin icrası lazımeden 

bulunmuş ise de bu tarafda zikr olunan dörd nevi ilacın 
biraraya gelmesi sehm hükmünü icra idüb etmeyeceğini 
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bilmeyecek hekim olmadığından başka hekim-i merkûm dahi 

layıkıyla Türkçe bilmediğinden ve devleti tarafından ise bir 
gûna konsolosu veyahud lisanını bilür bir tercüman 

bulunmadığından mahkeme-i mezkûrun icrası mümkün 
olamayacağına ve şu husus şâyân-ı dikkat-i mevaddan 
bulunduğuna mebni hekim-i merkûm hâk-i pây-i meal-i arâ-

yı vekâlet-penâhilerine i’zama (yollanmaya) cür’et olunmuş 
olmağla icabının icrası menut-ı emr ü iradeleri bulunmuştur. 

Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir.  
Fi 23 Ca Sene (12)72 (31 Mart 1856) 
Bende Kaim-makam-ı Liva Bolu Mehmed Nebil     

    
Arşiv Fon Kodud: HR.MKT. Dosya No: 162, Gömlek No: 
68, Tarihi: 10 (S) Safer 1273 (10 Ekim 1856), Konusu: 

Alaplı kazası müdürü Ömer Bey'in zehirlenerek vefatına 
sebep olan Napoli tebeasından Doktor Karmalo 

Maryano'nun Der-saadet'e getirilişi sırasında firar ettiği. 

 
Bolu kaim-makamına tahrirat-ı samiye 
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Bolu sancağında kain Alaplı Müdiri Ömer Bey’in memumen 

(zehirlenmiş olarak) vefatına sebep olan Napoli teba’sından 
Karmalo Malyano nam hekimin bu tarafa gönderildiğini 

mutazammın Bolu meclisinin fi 23 Ca (Cemaziye’l-evvel Sene 
(12)72 tarihiyle müverrahan (tarihli olarak) tevarüd iden 
mazbatası meali malumumuz olmuştur. Hekim-i merkûm 

Der-saadet’e hin-i vürudunda bir takrib (bir yolunu bularak) 
firar etmiş olduğundan buldurularak Bâb-ı Âli’ye teslim 

olunması cânib-i sefarete ba-müzekkere bildirilmiş olmağla 
ele geçtiğinde istintak olunub hakkında mücazat tertib ider 
ise icra olunacağı beyanıyla şukka.  

 

 
 
İki numerosu ve fi 9 (M) Muharrem Sene (12)73 tarihiyle 
Sicilyateyn sefaretine ita kılınan müzekkerenin suretidir. 

 
Bolu sancağında kain Alaplı kazası müdiri Ömer Bey’in 
devlet-i metbu’aları (tabi oldukları devlet) teba’sından 

Karmalo Malyano nam hekimin li-ecli’l-müdavat (tedavi 
etmek amacıyla) içirmiş olduğu şerbetden mesmumen 

(zehirlenerek) fevt olmuş (ölmüş) olduğundan şahıs-ı 
merkûm canib-i hükümetden celbi ve yanına bir kavvas 
terfik olunarak İngiltere vapuruna irkaben (bindirilerek) Der-
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saadet’e i’zam kılınmış (yollanmış) ise de merkûm bu tarafa 

vürudunda (gelirken) bir-takrib (bir fırsatını bularak) 
vapurdan firar etmiş olmağla bi’t-taharri (araştırılıp) 

buldurularak veyahud pasaport almak üzere sefaret-i 
mûteberelerine geldikde tevkif ettirilerek (tutuklanarak) li-
ecli’l-muhakeme (yargılanmak üzere) cânib-i Bâb-ı Âli’ye 

ihbar olunması (bildirilmesi) iltimasıyla işbu müzekkere 
tahrir ve tesyir-i (yazıldı ve yollanarak) su-yi dostaneleri 

kılındı.     
 
16 Ekim 1856 tarihli belge de bir dilekçedir. Dilekçede 

Tüccar İstefan Alaplı kazasında 15 seneden beri kereste alış-
verişi ile kayık inşa ettirip sattığını ancak kaza meclis 
azasından Hacı Tahir’in buna engel olduğu belirtmiş ve 

kendisine getirilen bu yasağın kaldırılmasını istemiştir. 
İstefan’ın dilekçesinden Alaplı’daki ticaretin canlı olduğu ve 

yabancıların da ilgisini çektiği anlaşılmaktadır.    
 
Arşiv Fon Kodu: A.)DVN. Dosya No: 17, Gömlek No: 80, 

Tarihi: 16 (S) Safer 1273 (16 Ekim 1856), Konusu: 
Tüccardan İstefan'ın Alaplı kazasındaki alış-verişine 

müdahele eden meclis azası Hacı Tahir'in müdahalesinin 
men'i. 

 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
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Çakerileri on beş seneden beri Bolu sancağında Alaplı 

kazasında ticaretle meşgul olup bazı kereste ahz ve itası ve 
bazen ufak kayıklar inşa ve füruhtutla (satışıyla) saye-i 

hazret-i şâhânede taayyüş etmekde olduğum halde bu aralık 
kaza-i mezkûr meclis azasından Hacı Tahir Ağa böyle ahz ve 
itayı bendegâneme mümanaat iderek (engel olarak) kullarına 

isal-i gadr ve hasar sevdalarına sülük etmekde bulunmuş ve 
bu ise ma’delet-i seniyye ve merhamet-i âliyyenin hilafı 

bulunmuş olduğundan merahim-i âlilerinden mutazarrıadır 
ki muma-ileyhanın ahz ve itayı bendegâneme olan 
müdahalesinin men’-i hususunu mutazammın Bolu 

kaimmakamı bendelerine hitaben bir kıt’a emirname-i sami-
i asâfâneleri ısdar ve ihsan buyrulmak babında ve her halde 
emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 8 Safer Sene (12)73 (8 Ekim 1856) 
Bende Arvat İstefan Kulları    

  
11 Ağustos 1857 tarihli dilekçesi ile Rıdvan oğlu Mehmet 
Bolu sancağının Akçaşehir kazasından olduğunu eşi Hanife 

Hanımın babasının 26 sene önce (1831’de) vefat ettiğini 
ancak kalan mirasının Alaplı Kazası Müdürü Halil Bey’in 

zimmetinde kaldığını ve aradan geçen zaman içinde tahsil 
edilemediğini, birkaç defa istenildiği halde işim var diyerek 
geçiştirdiğini şimdi de hanımının da vefat ettiğini ve varis 

olarak iki oğlu ile küçük kızı kaldığını belirtmiştir.  
 
Bunun üzerine Bolu Kaymakamlığına yazılan yazıda durum 

izah edilerek Alaplı Kazası Müdürü Halil Bey’in zimmetine 
geçirdiği mirası birçok kez istenilmesine rağmen sahibine 

vermekten imtina ettiği, bu arada varis’in de vefat ettiği ve 
onun varislerinin ortaya çıktığı, sorunun halli için 
mahallinde yüzyüze yargılanma yapılması istenildiği, bu 

nedenle meclis ve şer’i şerif uyarında yargılamanın yapılarak 
konunun çözüme kavuşturulması istenilmiştir.   
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 112, Gömlek No: 

91, Tarihi: 20 (Z) Zilhicce 1273 (11 Ağustos 1857), 
Konusu: Mehmed Ağa'nın karısı Hanife Hanım'dan kalan 

mirasın çocuklarına verilmesi. 

 
 

Bolu Kaim-makamına 

Mehmed Ağa’nın takdim eylediği arzıhalde zevcesi Hanife 
hanımın pederi bundan akdem vefat idüb hisse-i irsiyyesi 

biraderi vasisi  bulunan Bolu sancağına tabi Alaplı kazası 
müdiri Halil Bey zimmetinde kalarak defa’atle talep olunmuş 
ise de o da muhalefetle gadr daiyesinde bulunduğundan ve 

bu defa hanım-ı muma-ileyh dahi müteveffiye olarak (vefat 
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ederek) hisse-i irsiyyet-i mezkûra müteveffiye-i mezburenin 

terk eylediği iki nefer sagir oğulları ile bir nefer sagire 
kerimesine intikal eylediğiden mahallinde bi’t-terafu’ ihkak-ı 

hak olunması (karşılıklı muhakeme görülerek hakkının geri 
alınması) husus-ı istid’a olunan ve icrası hakkaniyet 
maddesi mülzem (lüzumlu) bulunmuş olmağla keyfiyet 

muvafık-ı inha (uygun) ise şer’i şerif ve meclis marifeti ile 
ru’yet olunarak (davası görülerek) tebeyyün edecek 

matlublarının (ortaya çıkacak alacaklarının) mir-i muma-
ileyhadan tamamen ve kâmilen bi’t-tahsil (tahsil edilerek) 
tarafına itası hususuna himmet eylemeleri siyakında şukka.    

 

 
 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Bolu sancağı dahilinde kain Akçaşehir kazası ahalisinden 
Mehmed Ağa’nın bundan yirmialtı sene mukaddem (önce) 

zevcesi Hanife hanımın pederi bi-emrihi te’ala (Allah’ın emri 
ile) vefat etmiş olduğundan terekesinden (bıraktığı 
mallarından) hissesine isabet iden akçesi (parası) biraderi ve 

vasisi bulunan sancağ-ı mezbur dahilinde Alaplı Kazası 
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Müdiri Halil bey zimmetinde bu ana kadar na-tahsil olub 

(tahsil edilemeyip) birkaç defa dahi istemiş ise de vaktim 
yoktur deyu iz’aç etmekde (can sıkmakta) bulunduğu ve 

hanım-ı muma-ileyha dahi vefat iderek tereke-i mezbure 
(bahsedilen miras) iki nefer oğulları ile bir nefer sagire 
kerimesine (küçük kızına) intikal eylediği cihetle Akçaşehir 

kazasında bi’l-muhakeme tereke-i mezkûre akçesi muma-
ileyhin zimmetinden tahsil olunması emr u tarik hazret-i 

sadâret-penâhilerinden Bolu kaim-makamına hitaben bir 
kıt’a emirname-i saminin tastir ve ihsan buyrulması 
(hazırlanarak gönderilmesi) banında ve her halde emr ü 

ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Bende Mehmed bin Rıdvan Mezbur Kulları   
 

22 Aralık 1857 tarihli belgede Alaplı’da bulunan Küçük 
köyünde bulunan Hacı Hasan Cami-i Şerifi’nin hitabet 

(vaiz) cihetinde bulunan Ali oğlu Abdullah vefat ettiğinden 
boşalan vazifeye büyük oğlu  1811 doğumlu Abdullah oğlu 
Halil’in söz konusu göreve atanması ve maaşının Benderekli 

kazası vergilerinden ödenmesi kararlaştırılmıştır. 
 

Sadece hitabet cihetinin bir kişiye verilmiş olması aynı 
camide bir de imamet (namaz kıldıran hoca) cihetinin 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca Hacı Hasan Cami-i 

Şerifi’nin vakıf camisi olması da muhtemeldir. Diğer bir detay 
da Alaplı’da Hacı Hasan köyü olduğu dikkate alındığında 
Küçük köyünün adının değişmiş olduğu da düşünülebilir.  

  
Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 379, Gömlek No: 

19202, Tarihi: 29 (S) Safer 1274 (19 Ekim 1857), Konusu: 
Samako Alaplı kazasına tabi Küçük karyesinde Hacı 
Hasan Camii'nde Benderekli Mukataası malından 

muhassas vazife hitabet cihetinin tevcihi. g.tt. 
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Hû 
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Hane numero 2 Çolak Seferoğlu uzunca boylu sarı sakallı 

Halil bin Abdullah mevlûdi (doğumu). Sene 1225 (1810-
1811) 

 
Mübarek ve mes’ud hâk-i pây-i hacet-reva-yı devlet-i 
âliyyelerine ma’ruz-i bendegânemdir. 

 
Benderekli mukatası malından olmak üzere yevmi yevmi iki 

akçe vazife ile Samako Alaplı kazasına tabi Küçük karyede 
vaki Hacı Hasan Cami-i Şerifi’nin hitabet (vaizlik) cihetine 
mutasarrıf olan Abdullah bin Ali bundan akdem (önce) vefat 

idüb yeri hali ve hizmet-i lazımesi muattal (boş) kalmakla 
cihet-i mezkûra müteveffa-yı merkumun sulbi kebir (öz 
büyük) oğlu olub ber vech-i bâlâ kaza-i mezkûrun nüfus-ı 

ceridesinde eşkal-i mahsusasıyla mukayyed (kayıtlı) 
olunduğu ve cümlesini asitane-i askeriyeyi tecavüz idüb 

(askerlik yaşını geçip) kaza-i mezkûrun mahallinde meclis-i 
şer’i enveride lede’l-imtihan (imtihanla) cihet-i mezkûreye 
ehliyet ve istihkakı nümayan olan (anlaşılan) işbu bais-i arz-

ı ubudiyet Halil halife kulları uhdesine cihet-i mezkûru 
tevcih ve yedine bir kıt’a berat-ı âlişân sadaka ve ihsan 

buyrulmak ricasına paye-i serir-i âlâya mazbata-i 
bendegânemiz arz ve ilâm olundu. Baki emr ü ferman inâyet 
ve ihsan hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 5 Ca Sene (12)74 (22 Aralık 1857) 
El-abdü'd-dai-i müvella kaza-i Samako Alaplı 
Bende Müddei-i kaza-i Samako Alaplı 

Bende aza kaza-i mezbur ve diğer üç aza  
 

14 Eylül 1861 tarihli belgede Bolu sancağı kazalarından 
olduğu belirtilen Samako Alaplı kazası ahalisi verdikleri 
dilekçede kazalarının az bir nüfusu olduğu Tuna 

caniblerinde denizde boğulup öldüklerini, bu nedenle 1.300 
haneden 1.000 haneye düştüklerini bununda 200 hanesinin 

vergi vermeye güçleri olmadığını ve kazalarının ödemeleri 
gereken vergilerinin yüksek olduğunu belirterek bunun 
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teniden belirlenmesini istemişlerdir. Ancak Tuna 

taraflarında boğulmaları meselesinde açıklık olmadığından 
ne denilmek istenildiği anlaşılamamıştır. Muhtemelen bir 

sefer emrine iştirak ederek oralarda vefat etmiş olmalıdırlar. 
 
Alaplılıların bu talepleri Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’ye havale 

edilerek görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmede daha önce 
de bu nevi talebin söz konusu olduğu ve vergi miktarında 

indirime gidildiği bu kez aynı yönde talepte bulunulmasının 
anlaşılabilir olmadığı belirtilmiştir. 
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 372, Gömlek No: 41, 
Tarihi: 09 (Ra) Rebiü’l-evvel 1278 (14 Eylül 1861), 
Konusu: Samako Alaplı kazası ahalisinin, vergilerinin 

ta’dil (değişiklik) ve tesviyesi talebi. (3. İstida) 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 
Maliye Nezareti Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri, 
 
Bolu sancağında Samako Alaplı kazasının virgüsü ziyadece 

(çokca) olduğundan bahisle ta’dili (değiştirilmesi) hakkında 
bazı ifade ve istid’a-yı (talebi) havi kaza-i mezkûr ahalisi 

tarafından rikâb-ı merâhim-me’âb hazret-i mülükâneye 
takdim olunub Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’ye havale buyurulan 
arzuhal leffen irsal kılınmağla (ekde gönderilmekle) ve siyak-

ı istid’a-ya (dilekçenin içeriğine) nazaran hazinece olan 
malumatın iktizasının (gereğinin) taraf-ı vâlâ-yı nezâret-
penâhilerinden iş’ar tezekkür olunmağla ol-babda olan 

malumat ve mütalaa-i aliyye-i nezâret-penâhilerinin iş’ar 
buyrulması babında emr ü irade hazret-i men-lehü’l-

emrindir.  
Fi 19 Cemaziye’l-ahir Sene (1)278 (22 Aralık 1861) 
Bende Kâmil  

 
Devletlü Efendim Hazretleri 

Müfad-ı iş’ar-ı sami-i sadâret-penâhileriyle arzuhal-i mezkûr 
müeddası (dilekçenin içeriği) kârin-i ikân-ı acizi olarak 
keyfiyet varidat (gelirler) muhasebesinden lede’l-sual liva-i 

mezkûr kazaları virgülerinin müteallik buyurulan irade-i 
seniyye mucebince altmış dört (1264) senesinden itibaren 
ta’dil ve tesviyesi (düzeltilerek ödenmesi) sırasında mezkûr 

Samako Alaplı kazasının virgü-yı mahsusu olan üç yük 
doksan bin dört yüz elli kuruşdan (390.450) elli bin dört yüz 

elli kuruş bi’t-tenzil üç yük kırk bin kuruş virgü tahsis 
olunmuş ve ahali-i merkûmenin şimdi yine tenzil-i virgü 
hakkında istid’a-ya teşebbüsleri ne sebebe mebni idiğü 

bilinememiş olduğundan keyfiyetin evvel emirde nizam ve 
ta’limatına tevfikan (bağlı olarak) mahalli meclis marifetiyle 

bi’t-tahkik (incelenerek) ba-mazbata iş’arı zımnında liva-i 
mezbur kaim-makamı efendiye tahrirat-ı acizi tastir ve 
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arzuhal-i mezkûr leffen savb-ı samilerine iade ve tesyir 

kılınmış (yollanmış) olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i 
men-lehü’l-emrindir.  

Fi 9 Ra Sene (1)278  (14 Eylül 1861) 

 
 

Şevketlü, mehabetlü, kudretlü, feyyaz-ı mutlak olan 

hazret-i cihandâri 
 

Kuduret-i umumdan (bütün kederlerden) masun ve mahfuz 
eyleyüb Bolu sancağı kazalarından Samako Alaplı kazası 
ahali-i fukara kullarının sıdk-ı arzuhal-i makalleridir ki; 

Kazamız kalil (az) cemaat olub berren ve bahren (kara ve 
deniz yoluyla) Tuna caniblerinde denize gark olub ve kahırda 
ecel mevudiyle fevt olmağla (ölmekle) kaza-i mezbur bin üç 

yüz hanenin üçyüzü görülüb bin haneden ibarettir. İki yüz 
hane dahi salyane virmeğe kudretleri kalmayub şimdik sekiz 

yüz haneden ibarettir.  Virgü-yı seniyyemiz üç yük kırk bin 
(300.040) kuruş olmağla ve a’şar bedelatı bir yük beş bin 
(105.000) kuruştur. Cem’an dört yük dokuzyüz kuruşa baliğ 

olmağla ve hane-i avarız kaza-i mezbur mukaddemadan 
(önceden) yüz on bir haneye bağlı olmakla aynen nefs-i nefis-

i hümâyûn içün beher hane başından şehinşâhiye kırkar 
makiyandır (tavuktur). El-mekin-i (saygın, güçlü) Tanzimat-ı 
Hayriye’de terk olmağla marru’z-zikr üç yük kırk bin kuruş 
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üç cenah olub bir yükü tersane-i âmîreye tahsis kılınub 

maadası mansure hazinesiyle celile-i şâhâneye tahsis 
kılınmağla Bolu sancağına iki defa in’am-ı şâhâne (padişahın 

ihsanı) olmağla bazı kazanın virgü-yı seniyyesi  kalil (az) ve 
bazı kazanın virgü-yı seniyyesi kesir (fazla) olmağla ve 
gelişme niyazında olduklarımızın istid’a ve birde in’amdan 

maada sancak üzere ta’dil ve tesviye üzere tarh ve tahammül 
olmayub ta’dil ve tesviye olunması niyazında ve ale’l-husus 

hidmet-i padişâhi vakt-i zamanıyla tersane-i âmîre 
hizmetlerinde kusur olmağla tahammüllerimiz kalmayub 
esteizü billah “La yukellifullahü nefsen illa vüs’aha” Ayet-i 

Kerimesine61 mâ-sadak (tasdik edilen) Ellezine ya rifunehu 
kema ya rifune ebnaehüm nazm-ı celilesinde62 mâ-sadak if’al 
mâ-yeşa’ ve yef’alü ve yahkümü mâ-yürid in’amında ol 

mefharu’l-Arab ve’l-Acem ve ma’denü’l-fazl ve’l-kerem ve 
şe’fi’u’l-enbiya ve’l-ünem olan Peygamberi zi-şan malum-ı 

şâhâneleri buyuruldukda eltaf-ı şâhânelerinden mercû ve 
manzurudur ki; bazı kazanın virgüsi ziyade ve bazı kazanın 
virgüsi hafif olmağla ve değişme hususuna müsaade-i tacdari 

in’amında olduklarımız bu vechile isticlab-ı da’vat-ı 
hayriyelerimize bais-i badi mine’ş şemsdir. İfade-i hal-i arz-ı 

hale cesaret kılındı. Ol-babda ve her halde emr ü ferman-ı 
şehinşâhi efendimizindir.  
Bende-i ahali-i Samako Alaplı fukara kulları   

 
9 Nisan 1863 tarihli belgede Bolu kazaları ahalisinin Bolu 
Kaymakamı Tevfik Bey'den şikayetleri söz konususudur. 

Kazalar ahalisi ortak bir müzekkere düzenleyerek maddeler 
halinde şikâyetlerini sıralamışlardır. Buna göre: 

 

                                                           
61“La yukellifullahü nefsen illa vüs’aha” (Bakara 286- Allah kimseyi gücünün 
yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz) 
62 Ellezine (ateynahümü’l kitabe) ya rifunehu kema ya rifune ebnaehüm (Bakara 
146) nazm-ı celilesinde mâ-sadak “if’al mâ-yeşa’(ü)”, “ve yef’alü ve yahkümü mâ-
yürid” (ve yef’alullahu mâ yeşâu İbrahim 27), (yahkumu mâ yurid Maide 1) 
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Daha önce Bolu’da kaymakamlık yapan Hamdi Efendi eski 

İzmit mutasarrıfı Hasan Paşa’nın bazı girişimleri üzerine 
görevden alınarak azledilerek değiştirilmiş ve yerine Tevfik 

Bey atanmıştır. Tevfik Bey aslen Ereğli kazasında Hacı 
İsmailoğlu diye bilindiği, kardeşi Mustafa Efendi Tersane-i 
Âmîre için inşa ettiği geminin bitiminde yanması üzerine 

sancak halkına çok zulmettikleri, bunu padişahın duyması 
üzerine  babalarının Ereğli’de vafat ettiği, buna rağmen 

Tevfik Bey’in Bolu kaymakamı olduğu, 
 
Tevfik Bey’in önceleri şeriate uygun davrandığı, halkın 

davalarını usulünce takip ettiği, ancak sonradan doğru yolu 
terkettiği, zalimliğiyle meşhur olan Alaybeyzâde Ahmed Bey’i 
meclis katibi yaptığı, onun hapse düşmesi üzerine İsmail 

Efendi’yi getirdiği, davaları diledikleri gibi gördükleri, 
komisyon üyelerinin de buna itiraz etmediği, haklı olanları  

haksız ve haksız olanları haklı çıkarılmakda oldukları,      
 
Tevfik Bey’in bazı kaza müdürlerini yanına çağırarak 

Alaybeyoğlu Ahmed Bey’in konağında misafir ettiği ve 
herbirine korku vererek haksız yere para aldığı, Dörtdivan 

kazası müdürü Kalınbıçakoğlu Halil Ağa’yı birkaç ay 
müdürlükden alarak yerine Abdülkadir Ağa’yı müdür atadığı 
birkaç ay sonra Halil Ağa’dan rüşvet alarak tekrar görevine 

iade ettiği, 
 
Cağa kazası eski müdürü Sandıkçıoğlu Edhem Ağa’dan 

rüşvet alarak görevinde bıraktığı, 
 

Alaplı kazası müdürü Yazıcıoğlu Ahmed Bey’den sahte 
şikayetciler vasıtasıyla korku verip, seni görevden alırım 
diyerek rüşvet aldığı ve yerinde bıraktığı, 

 
Dirgiz kazası müdürü Çolak Memişoğlu’nu korkuya düşürüb 

rüşvet aldığı ve yerinde bıraktığı, bu işler için Ahmet Bey’i 
kullandığı, 
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Mültezimden Bağçeköylü Hacı Mustafa Efendi’ye komisyon 

kâtibi İsmail Efendi’nin biraderi İzzet Ağa ile olan vergi 
hırsızlığından dolayı Hacı Mustafa Efendinin İzzet Ağa 

zimmetinde alacağı var iken azledilip borcunu inkâr ile sizi 
komisyona havale edeyim diyerek rüşvet aldığı, 
 

Davacı ve davalı olanlardan haksız yere resm adı altında 
paralar aldığı,  

 
Kirli işlerinde kullandığı Alaybeyzâde Hacı Ahmed ile 
Bostancıoğlu İsmail Efendiyi de  korkuya düşürüb para 

trafiğini yürüttüğü, aksi halde başka suretle terbiye 
olursunuz dediği,  
 

Anlatılanların gerçekte yaşananların yüzde biri olduğu, 
anlatılanların tamamının doğru olduğu belirtilerek  bu 

hususların araştırılarak uğradıkları zulmün engellenmesi 
istenilmiştir. 
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 651, Gömlek No: 38, 
Tarihi: 19 (M) Muharrem 1280 (6 Temmuz 1863), Konusu: 

Bolu Kaymakamı Tevfik Bey'den şikayet. (21. Anadolu) 
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Hû 
Bolu ahalisi fukara kullarının ifade-i halleridir ki; 
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Bundan akdem (önce) dört sene sancağımızda kaim-

makamlık eden hacegân-ı divan-ı hümâyundan faziletlü 
Hamdi Efendinin sabık İzmid mutasarrıfı saadetlü Hasan 

Paşa’nın kendisine olan bazı da’vatı cihetle kendisine bazı 
gûna da’vacılar tedarikiyle azl ve tebdil ettirmiş (görevden 
alınarak değiştirilmiş) olduğu halde birini kaim-makam nasb 

(atanan) ve ta’yin buyurulan rical-i devlet-i aliyyeden 
saadetlü Tevfik Bey an asıl (aslen) sancağımız dahilinde kain 

Ereğli kazasından Hacı İsmail oğlu demekle ma’ruf (bilinen) 
bir zat olub kable’t-tanzimat (Tanzimatdan beri) pederi Hacı 
İsmail Ağa ve biraderi Mustafa Efendi Ereğli sahasında 

Tersane-i Âmîre içün bir kıt’a batlık sefine inşa ve kable’l-
hitam her nasıl ise ihrak olarak sancağımız ahalisine atmış 
oldukları gûna gûn zulm-ı taaddileri tanzimat içinde sem-i 

şâhâneye vusulü (padişahın kulağına gitmesi) cihetle 
pederlerinin Ereğli’de vefatı ve biraderi Mustafa Efendi’nin 

bununla beraber Der-saadet’e nakilleri hususu ile Tevfik Bey 
kaleme devamı cihetle her nasıl ise Bolu kaim-makamlığını 
ihraz idegelmiş (elde edilegelmiş) ise de müdiriyle biraderi 

mesleğine sülük ederek sancağımız ahalisine etmekde 
olduğu zulüm ve taaddinin def ve ref’i (ortadan kaldırılması) 

niyazımız siyakında ifade-i hale ibtidar olundu. 
 
Muma-ileyh Tevfik Bey bundan dokuz ay mukaddem (önce) 

Bolu sancağında kaim-makam olub üç mah (ay) kadar mizab 
usulünde icra-yı me’muriyet birle herkese hüsn-i suret 
(iyilik) göstererek kendisine acındırmak üzere ahkâm-ı 

şer’iyyyeye gayet riayet edüb her bir da’avayı şer’-i şerife 
tevfiken ru’yet ettirmeğe (bağlı olarak gördürmeye) say ve 

ikdam (çalışıp, gayret) etmekde iken bundan birkaç mah 
mukaddem (önce) bu vechile tarik-i mustakimi (doğru yolu) 
terk ederek hükmi el-yevmil-kıyam baki olan şer’iat-ı 

Muhammediyyeyi taklid hükmüne koyub sancağımızda 
yalnız ehl-i İslamdan başka milel-i saire (başka millet) 

bulunmadığı halde komisyon isminde bir meclis teşkil ederek 
öteden berü zulm-i taaddisi meşhur olan Alaybeyzâde Ahmed 
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Bey’i meclis-i mezkûra reis ve bir müddedden beru tahrirat 

kâtibi olub da mahbusluğu cihetle bundan bir sene 
mukaddem (önce) tebdil olunan (değiştirilen) yerlüden İsmail 

Efendi’yi kâtib tayin ederek bunların avanelerinden çend 
(birkaç) nefer azadan müretteb (oluşan) bir meclis olub şer’an 
dahi da’vası olanları meclis-i mezkûre havale birle içlerinde 

canib-i şer’iatdan hiç kimse bulunmadığı halde muma-ileyh 
Ahmed Bey aklına geldiği ve bildiği ve dilediği gibi fasıl-ı 

da’ava ederek kâtib-i muma-ileyh ilamını yazub aza 
bulunanlar dahi komisyon kararı böyledir diyerek 
mühürlerini basmağa asla tereddüd etmeyerek bir takım 

haklı olanları  haksız ve haksız olanları haklı çıkarılmakda 
olduğu…       
 

Kaim-makam muma-ileyh sancak derununda bazı vakitli 
olan kaza müdirlerini celb ederek (çağırarak) muma-ileyh 

Alaybeyoğlu Ahmed Bey’in konağına misafir virüb 
herbirlerine bir gûna ihafeler (korkular) göstererek nahak 
(haksız) yere almış olduğu akçelerin (paraların) mikdarı 

Dörtdivan kazası müdiri olan Kalınbıçakoğlu Halil Ağa’yı 
müdirlikden birkaç mah (ay) azl ederek yerine ba-irade-i 

seniyye gelmiş olan Abdulkadir Ağa’yı müdir nasb idüb 
(atayıp) birkaç mahdan (aydan) sonra muma-ileyh Halil 
Ağa’dan celb ederek Hacı Ahmed Bey vasıtasıyla üçyüz 

vukiyye revgan-ı sade (tereyağı) ile altıbin kuruş akçesini 
alub yine kaza-i mezkûre müdir nasb eylediği… 
 

Cağa kazası müdir-i sabıkı Sandıkçıoğlu Edhem Ağa’dan 
ahali-i kaza ber-vechile istemişler iken yine muma-ileyh Hacı 

Ahmed Bey vasıtasıyla onüçbin kuruş akçesini alub yine 
Cağa kazasına müdir nasb eylediği…  
 

Alaplı kazası müdiri Yazıcıoğlu Ahmed Bey’e bila-muceb iki 
da’avacı bularak muma-ileyh Ahmed Bey’in konağına celb 

idüb (çağırıp) seni azl iderim nefy iderüm (görevden alırım-
sürerim) deyu bir takım ihafeye (korkuya) düşürüb onikibin 
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kuruş akçesini aldıkda yine müdirliğe ibka eylediği 

(bıraktığı)… 
 

Dirgiz kazası müdiri Çolak Memişoğlu nam kimesneyi bir 
takım ihafeye düşürüb yine muma-ileyh Ahmed Bey 
vasıtasıyla beşbin kuruş akçesini alub müdirliğe ibka 

eylediği (bıraktığı)… 
 

Mültezim takımından  Bağçeköylü Hacı Mustafa Efendi’ye 
komisyon kâtibi İsmail Efendi’nin biraderi İzzet Ağa ile olan 
öşr (1/10 vergi) sirkatinden (hırsızlığından) dolayı merkûm 

Hacı Mustafa Efendinin İzzet Ağa zimmetinde onikibin kuruş 
alacağı var iken azli celb idüb borcunu inkâr ile sizi 
komisyona havale edeyim diyerek sekizyüzelli kuruşunu 

alub badehu (sonradan) Hacı Mustafa Efendi’den dahi 
matlubunu (alacağını) tahsil etmeksizin resm namıyla ikibin 

kuruş akçe alarak iki adamı birbirine takub bu vechile ikibin 
sekizyüzelli kuruş na-hak (haksız) yere akçe aldığı… 
 

Meclis-i Vâlâ kararı üzere bir adamın bir kimsede alacağı 
olub da edasında tereddüd eylediği suretde hükümete da’ava 

eder ise tahsil olunduğu halde tahsilat-ı vakı’asından yüzde 
beş kuruş resm almakda ise de düvel-i saire teba’sından 
yüzde ikibuçuk kuruş alınageldiği cihetle ma’delet-i 

seniyyeye (adalete) münafi (aykırı) göründüğünden müsavi 
(eşit) tutularak teba-i devlet-i aliyyeden dahi yüzde ikibuçuk 
kuruş resm alması ba-emir-name-i sami-i hazret-i vekâlet-

penâhi emr ü iş’ar buyurulmuş iken keyfiyeti mülhak (bağlı) 
kazalara ilan idüb kendüsi ber-vechile amel etmeyerek değil 

hukuk-ı saire mültezimlerin a’şar ve rüsumat bedellerinden 
tahsiline muvaffak olamadıkları akçelerden dahi yüzde beş 
resm ve beş kuruş dahi hizmet-i mübaşiriye namıyla 

bunlardan sened ahzıyla yüzde on kuruş resm alub uşakları 
maiyetlerine zabtiye katarak bu vechile herkesin matlubunu 

tahsil bu ahvale vaz’ eylediği…     
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Bâlâda (yukarıda) ifade olunduğu üzere kaza müdiranından 

ahz eylediği (aldığı) akçeleri şu usul üzere almakda ki kable’t-
tanzimat (Tanzimattan beri) pederlerinizin benim pederime 

veyahud biraderime şu kadar kuruş borcu olduğu 
defterimizde mukayyeddir (kayıtlıdır) veyahud senedi vardır, 
lakin zayi’ olmuştur. Bunu sen ikrar ile ve (kabul ederek) 

akçeyi (parayı) bana teslim eyle deyu her birlerine bu cevhile 
cümle ve Alaybeyzâde Hacı Ahmed ile Bostancıoğlu İsmail 

Efendi bu adamları bir takım ihafeye (korkuya) düşürüb yani 
bu akçeyi bu vechile virmeyüb de muhalefet eylediğiniz halde 
bilahare suret-i diğerle (başka suretle) terbiye olursunuz 

diyerek herbirlerini dürlü dürlü ihafelere (korkulara) 
düşürüb akçeleri almakda olduğu… 
 

İşbu tahrir eylediğimiz mevad (husus) kaim-makam-ı muma-
ileyhin etmekde olduğu yolsuz ve uygunsuzluğun yüzde biri 

olmayub artık bunun ictisar eylediği (cesaret ettiği) zulm ve 
taaddiye ber-vechile ahali-i fukaramızın tab-aver (güçlü) 
olamayacakları şuradan istidlal olunur ki (delil getirilir ki) 

bundan akdemce (önce) saray-ı hümâyun lazımesiçün 
matlub-ı âli buyurulan çam tahtaların kat’iyesini 

(kesilmesini) muma-ileyh Ahmed Bey’e havale ederek Ahmed 
Bey’den dahi kendi hızarlarıyla sair birkaç avanelerinin 
hızarlarına takdim idüb ondan beru Bolu cibalinden 

(dağından) kat’ olunan tahtanın hızar önünde bir kuruş 
kat’iyesi (kesim bedeli) olduğu halde iskeleye nakliyesi iki 
misli olduğu mine’l-kadim miri (eskiden beri devlet) içün 

Bolu’dan nakil olunan tahtaların Der-saadet’de bulunan 
defterlerinde dahi mastur (kayıtlı) iken bu defa muma-ileyh 

Ahmed Bey kendi menfaatini ve fukaranın mazarratı 
(zararları) içün kendisine beher tahtaya altışar kuruş kat’iye 
(kesim bedeli) ve ahali-i fukaraya beherine iskeleye kadar 

üçer kuruş nakliye kararlaştırılması muma-ileyhin zararları 
Akçaşehir iskelesi otuz saat mesafe bulunduğundan bu 

husus külliyen ma’delet-i seniyyeye münafi (aykırı) ve Bolu 
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ahali-i fukara kullarının muceb-i perişaniyetleri olacağı ifade 

kılınur.  
 

Bâlâda (yukarıda) beyan olunan mevad kaffesi (bütün 
konular) sahih (hepsi doğru) olub hafi celi (gizli açık) tahkik 
buyurulmasını (incelenmesini) veli-nimetimiz şevketlü 

padişahımız efendimiz hazretlerinin ömr ü alilerine berekât 
vücud-ı hümâyunlarını ilâm-ı dünyeviyeden masun 

buyursun rica ve niyaz ideriz Bolu ve Der-saadet’e bir evrak  
mahallinden bu hususu mezkûrun tahkikine tebdilen bir zat 
gelüb her gün na-hak (haksız) yere aldıkları akçeleri ve 

gördükleri zulm ve taaddiyi refikle tahkik ve sual buyurulur 
ise daha buna mümasil çok yolsuz ve uygunsuz işler zuhura 
geleceğine (ortaya çıkacağına) iştibah (şüphe) olmayub ol-

babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 21 Zilhicce Sene 1279 (9 Nisan 1863) 

Bende-i Bolu ahali-i fukara kulları    
 
Tevfik Bey hakkındaki iddialar çok ciddi olmasına rağmen 

hakkındaki şikâyetden kısa bir süre sonra 29 Nisan 1863 
tarihinde Bolu kaymakamı olan Tevfik Bey, kendisinin bir 

anlamda terfi ettirilerek mutasarrıf yapılmasını istemiştir. 
 
Tevfik Bey, bu talebi için yaptığı açıklamada Bolu sancağında 

çok adam öldürme ve hırsızlık olayı olduğunu, kişilerin bir 
köyden diğerine gidemediği, yolcuların geçitlerde toplanarak 
geçmekte oldukları, Bolu’nun içinde dahi yaralama ve 

öldürmenin eksik olmadığını, hükümet konağının 
karşısındaki evlere bile hırsız girdiği, bazı öldürme 

olaylarının katilinin bulunamadığı, katillerin sağda solda 
rahatça dolaştığı, yol emniyetinin olmadığını ve daha pek çok 
olumsuzluğu sıraladıktan sonra kendisinin mutasarrıflıkla 

kayırılmasını istemiştir. Kendisi bir sancağın kaymakamı 
iken bu kadar olumsuzluğun yaşanmasından hicab 

duyacağına bir sürü olumsuzluğu saymıştır. Başarısının 
kanıtı olarak gösterdiği ve kendince terfi ettirilmesine gerekçe 
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gördüğü başarısı ise vergi gelirlerini artırmış olduğunu 

belirtmesidir.  Vergi gelirinin artırılması ise halka daha fazla 
baskı yapılması ve vergi oranlarının artırılarak zoraki tahsilat 

yapılmasıyla olacağı izahtan varestedir. 
 
Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 648, Gömlek No: 44, 

Tarihi: 10 (Za) 1279 (29 Nisan 1863), Konusu: Bolu 
Kaymakamı Tevfik Bey'in mutasarrıflık istidasına dair 

şukkası. (20 Anadolu) 
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Hû 

Makam-ı Celil-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki; 

 
Saye-i şevket-vaye-i hazret-i padişâhide emr ü ferman-ı 
sami-i hazret-i sadâret-penâhileriyle kaim-kamlığına me’mur 

olduğum Bolu sancağında kesret-i katl ve sarik (çok adam 
öldürme ve hırsızlık) cihetiyle bir ferd yalnız bir karyeden 

diğer karyeye gidemeyüb mârrin ve âbirîn (gelip geçenler) 
derbentlerde (geçitlerde) tecemmu’ ile mürur eylemekde 
(toplanarak geçmekte) ve nefs-i Bolu’nun içinde dahi cerh ve 

katl (yaralama ve öldürme) eksik olmayub hükümet 
konağının karşısında bulunan hanelere dahi sârik duhûl ile 
(hırsız girerek) gasb-ı emval (mal gasbı) vuku’u ve şehrin bir 

saat kurbunda (yakınında) olan kablucalara gider iken 
Hıristiyan familyalarının (ailelerinin) boyunlarından 

altunlarına varınca(ya) kadar alınması ve şehrin kenarında 
suda başı kat’ olunarak (kesilerek) müşâhâde olunan 
meyyitin (öldürülmüş olan kişinin) katili dahi tahkik 

olunamamış ve geceleri herkes hanelerinde yatmakdan gayr-
i emin olarak mal kâtibi gibi me’murin-i mahsus zabtiye 

alarak hanesinde beytutet (eylenmekte) ve sair nas dahi 
halince muhafazaları esbabıyla takayyüd-i katl (katil) ve kat’-
i tarik (yol kesen) takımları kura ve kasabada serbestçe geşt 

ü güzar ve hatta maktulün veresesi gözü önlerinde gezmekde 
olan katile bile bir şey demeğe cesaret olunamadığı müsbet 
ve ta’dat u beyanı (iyi işleri saymak) teksir-i sevadı (boş yere 

yazı yazmaya) muceb daha pek çok halat-ı mukaddere 
üzerine Bolu’ya gelinüb saye-i kudret-vaye-i cenâb-ı-riyâset-

penâhide bir zamanda müşahade olunmamış suretde 
emniyet-i tarik (yol emniyeti) ve mal ve can kaziyyesi istihsal 
olundukdan (sağlandıktan) başka Bolu’nun habishane 

firarilerinden üç sancakdan maada (kalan) cümlesi ve sair 
eşkıya ahz u girift olunarak (yakalanarak) istintak-ı 

muhakemeleri (sorguları) icra ile ikmal olundukça 
mazbataları takdim olunmakda olduğu mahsus (özel) 
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mazbatalar ile dahi pişgâh-ı âli-i sadâret-penâhilerine arz ve 

iş’ar olunmuşdu. Katl ve cerh takımından olub geçende ahz 
u girift ettirilmiş olan Mudurnu kazasından Koca Mehmed ve 

refiki Mehmed Ali bundan üç sene mukaddem Aracacıoğlu 
Mustafa’nın kendisi olmadığı halde hanesine leylen duhul 
ederek (evine gece girerek) emvalini sirkat (malını çalmış) ve 

muhallefatı cihetle merkûmun ıyalinin bir ayağını dahi kat’ 
ve ekser a’zasını dahi bıçak ile cerh ve altı aylık hamlinin 

vaz’ına ve beş yaşında bir çocuğu dahi ayaklarının altında 
kalub bi’l-ihafe (korkuyla) telef olmasından dolayı meclis-i 
livada akd olunan meclis-i şer’ide icra olunan 

mürafaalarında (yargılanmalarında) mezburenin ıyalinin 
sırtıyla kötürüm olarak getürülmesi ve karyelerinden bi’l-
vürud (getirilerek) ve tezkiye ile şahid-i adil olduğu tebeyyün 

ederek (ortaya çıkarak) cerh (yaralama) maddesinin hükm-i 
şer’-i lahık olub Hudâ âlîm (Allah bilir) şu mürafa’ada 

(yargılamada) meclis me’murlarının ve sair ulema takımı 
bana ederek vaktiyle bunlar tutulabilir miydi ve hatta iddia-
yı hukuk bilenler dahi şehadet eylemek muhal (imkânsız) gibi 

olmuş idi. Rabbim veli-nimet bi-minnetimiz padişâhımız 
efendimize ve zat-ı fahamet-simat âli-i hazret-i sadâret-

penâhilerine temiz ve tükenmez ömr ü ikbal ihsan buyursun. 
Lehü’l-hamd şimdi her bir şey hakkaniyetle icra olunuyor 
duasıyla ehl-i meclis cümleten serverlerinden ağlamışlardır. 

Husus-ı mezkûrun ilam ve mazbatası dahi fi 16 Şevval Sene 
(12)79 (6 Nisan 1863) tarihiyle takdim-i pişgâh-ı sami-i 
daverileri kılınub liva-i mezburun umur-ı maliyesine gelince 

çakerilerine altmış beş yük bin yüz doksan beş kuruş bakaya 
gösterilüb maliye hazine-i celilesine takdim olunan Kanun-i-

sani cedvelinde Bolu sancağında yirmialtı yük yetmişaltıbin 
dokuzyüz otuzdört kuruş eğerci bakaya görünüyor ise de 
Şubat cedvelince arkası alınmak üzere bunun dahi şimdiye 

kadar onaltı yüke karib (yakın) tahsilatı olarak havalat ve 
saireye bi’l-ifa şu tahsilatda kat’a tazyikat vuku’bulmayarak 

alub hakimane ile bi’t-tahsil hoşnudiyet-i ahali ise derece-i 
nihayete vasıl olmuş müdiranın sal muhasebesiyle beraber 
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kati muhasebe zımnında Bolu’ya celbleri yazılub mukaddem 

(önceden) maliye nezaret-i celilelerine iş’ar olunduğu üzere 
Hisarönü kazası müdiri esbak İbrahim Ağa’nın nasbında 

senedinde mührü olmaması ve iki seneden berü reis-i eşkıya 
olarak firarda olması cihetle kalacak bakaya bunun gibi 
şeylerden ibaret olacağı ve müdir-i merkûm dahi bu kere 

saye-i kerem-vaye-i cenâb-ı sadâret-penâhilerinde çend 
(birkaç) gün evvel ahz u girift olunduğundan 

(yakalandığından) keyfiyet nezaret-i celile-i müşarün-
ileyhaya der-dest beyan  bulunmuşdur. Yetmiş dokuz senesi 
adet-i agnam (koyun sayısı) ve rüsumat-ı sairesine bi’l-ikdam 

(gayretle) biryük altmış bir bin yüzseksenbeş kuruş hamaliye 
olub yetmişdokuz senesinin a’şarında yetmişsekiz senesi 
a’şarına nisbetle tutulan gayret-i bendegânemle beş yük 

kuruşdan ziyade zamma muktedir olunacağı eltaf-ı hüdadan 
kaviyyen me’mul bulunmuş yetmişsekiz senesi a’şarına 

sülüs ve sülüsan (3/2 hesabıyla) talib olmadığına dair 
vaktiyle buradan mazbata olunub açıkda kalarak izzetlü 
Numan Efendi ba-irade-i seniyye-i me’muren gelüb vakt dahi 

gayetinin ve çakerileri dahi me’mur-ı muma-ileyhadan yirmi 
gün evvelce gelmiş iken ne suretle şu a’şarın ihalesine 

muktedir olunduğu ve eğerci çakerilerinden başkası 
bulunmuş oldu. Evvelki mazbataları mucebince ihaleye 
mecbur olunarak Kengiri (Çankırı) sancağı a’şarının ihalesi 

misillü olacağı maslahattan bulunmuş şu hal lütfen muma-
ileyhe Numan Efendiden istifsarına (sorulmasına) müsaade-
i âliyye-i daverileri erzan buyurulursa tamamen iş’ar-ı 

acizanemi tasdik edeceği derkâr olub liva-i mezburdan 
Tersane-i Âmîre’nin mürettebatı olan keresteden Kebir ve 

Sağir (Büyük-Küçük) Hisarönü ve Ereğli ve Alaplı ve 
Akçaşehir ve sair iskelelere şimdiye kadar üçbin kıtadan 
mütecavizi nakl ve mevcud ettirilüb (naklettirilip 

hazırlatılmış) şu günlerde dahi sevk olunan me’murların 
ikdamıyla (gayretiyle) Devrek şehri ve iskelesiyle mezkûr 

Hisarönü iskelesine pek çok kereste naklettirilmiş Tophane-
i Âmîre ile Çırağan Sahil Saray-ı Hümâyunu kerestelerinin 
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tertib ve sür’at-i naklinde görülen ikdam (gayret) dahi 

meydanda olmasına binaen saye-i ulyayı asâfânelerinde bi’l-
cümle bendegân her türlü mükâfat-ı seniyyeye mazhar 

oldukları Takvim-i Vakâyi nüshalarında görülmekde 
olduğundan min gayr-i istihkak bu kadar emek ve hidmet-i 
çakerânem üzerine tasdi’a ibtidar kılındığından muvafık-ı 

emr ü ferman-ı sami-i sadâret-penâhileri buyurulur ise 
münasib bir mahal mutasarrıflığıyla kayırılmaklığım emrine 

irade-i âli-i adilânelerinin şeref-taalluk buyurulmak 
ma’ruzunda takdim-i arizaya ibtidar kılınmağla ol-babda ve 
her halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 10 Zilkade Sene (12)79 ve fi 16 Nisan Sene (12)79 (29 
Nisan 1863) 
Bende Kaim-makam-ı Bolu Es-Seyyid Mehmed Tevfik  

 
10 Ekim 1863 tarihli dosyada bulunan yazışmalar da Tevfik 

Bey’in mutasarrıflık talebiyle ilgilidir.  Burada dikkat çeken 
diğer bir husus ise Mehmet Tevfik Bey’in Es-Seyyid olarak 
bir sıfat kullanmış olmasıdır. Bu onun gerçek anlamda 

Seyyid olduğuna yani Hz. Peygamber torunu olduğuna işaret 
etmemektedir. Burada Es-Seyyid sayın veya bey anlamında 

kullanılmıştır. Bu husus daha ayrıntılı olarak Seyyid 
Mustafa Fâkih bahsinde inlenmiştir. 
 

Tevfik Bey, 13 ay önce göreve başladığını, şahsi menfaatlere 
kapılmadığını, halka baskı yapmadığını, işlerinde çok gayrek 
gösterdiğini, İzmid mutasarrıfı ile iyi ilişkiler kurduğunu, 

ancak bolu’nun rutubetli havasının kendisine yaramadığını 
belirterek kendisine bir başka yerde mutasarrıflık verilmesini 

yani terfien yerinin değiştirilmesini istemiştir.  
 
Aynı dosyadaki ikinci bir belgede ise Tevfik Bey, eşkıya 

takımının yakalanmasına muvaffak olarak sancağın 
asayişinin sağlandığını, İzmit’da bulunan ve bir zamanlar 

yatağını değiştirerek halkın mağduriyetine sebep olan Sarı 
Çayır Suyu’nu tekrar yatağına alarak yüzbin dönümden fazla 
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tarım arazisi kazandırdığını, Bolu sancağında faizciliği 

bitirdiğini, halkın kestiği ve hazırladığı kereste ve odunları 
istediği yerde satmasına engel olan tekelci tüccarları yola 

getirerek bu yasağın önünü aldığını halkın bunlara olan 
borçlarını bitirdiğini, vatiyle bu işi Meclis-i Vâlâ azasından 
Kastamonu Valisi Hamdi Paşa’nın dahi başaramamış 

olduğunu belirterek bir anlamda mutasarrıf olmayı hak 
ettiğini öne sürmüştür. Halkın anlattıklarıyla Tevfik Bey’in 

anlattıkları birbiriyle uyumlu değildir. Bu dikkat çekicidir.  
  
Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 658, Gömlek No: 67  

Tarihi: 26 (R) Rebiü’l-ahir 1280 (10 Ekim 1863), Konusu: 
Bolu Kaymakamı Tevfik Bey'in mutasarrıflık talebi. (22. 
Anadolu) 

 
Hû 

Makam-ı Celil-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki; 
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Saye-i ihsan-vaye-i cenâb-ı sadâret-penâhilerinde on üç mah 

evvel kaim-makamlığına me’mur olduğum Bolu sancağında 
vazife-i çakerânemin tamami-i icrasına hasr-ı evkat iderek ve 

öyle münafi zaiyye teksiri (şahsi menfaatler) arzusunda dahi 
olunmayarak her halde kavanin-i saltanat-ı seniyyenin ifası 
ve teb’a ve zir-i destanın her türlü taaddiyatdan vikâyeleriyle 

taraf-ı eşref-i padişahi içün cümlenin isticlab-ı da’vat-ı 
hayriyelerini mesağ olduğum umur-ı mesalihadan olarak 

bazı umurda görünen gayret-i ubeydanemi takdiren sırası 
düşdükde mazhar-ı mükâfat olacağı İzmid mutasarrıfı 
saadetlü paşa hazretleri tarafından sureti irsal buyurulan 

ferman-name-i samilerinde emr ü iş’ar buyrulmuş ve bu 
irade-i aliyye-i sadâret-penâhilerinin şeref-suduriyeti hakk-ı 
bendegânemde pek büyük mükâfat-ı seniyye bilüb bunun 

ifa-yı teşekkürü kabil ve mümkün olmadığı ve hususuyla 
bundan ilerisüne kat’a selahiyet ve istihkak-ı bendegânem 

olmadığı emr-i bâriz bulunmuş olub şukadar ki Bolu’nun 
mevsim-i şitada derkâr olan rutubeti bilad-ı saireye (diğer 
beldelere) makis (kıyas) olmadığından geçen sene pek çok 

müşkilat gördüğümden muvafık-ı emr ü ferman-ı daverileri 
buyurulur ise bir kat daha nail ve mazhar-ı mükâfat-ı 

seniyye olmaklığım içün lütfen ve merhameten bir mahallin 
mutasarrıflığıyla tahvil-i me’muriyet-i acizanem emrine ve bu 
suret hasbe’l-karar uyamadığı takdirde buraca şimdiden 

eser-i şita (kış etkisi) müşahadesiyle yine vücudca düçar-ı 
ızdırab olmakda olduğuma binaen kaim-makamlık-ı 
mezkûrdan afv-ı kemteranem hususuna müsaade-i aliyye-i 

hidivileri şayan ve erzan buyurulmak babında ve her halde 
emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

 
Fi 19 Rebiü’l-ahir Sene (12)80 ve fi 21 Eylül Sene (12)79 
(3Ekim 1863) 

Bende Kaim-makam-ı Bolu Es-Seyyid Mehmed Tevfik   
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Hû 

Makam-ı Celil-i Cenab-ı Riyaset-i Celile-i Meclis-i 
Vâlâ’ya 
Ubbehetlü, devletlü efendim hazretleri, 
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Bolu kaim-makamlığına me’mur olduğum günden beri 

ahval-i devlet-i aliyyenin tahsil ve teksiri ve eşkıya takımının 
ahz u giriftleriyle (yakalanmalarıyla) inzibat-ı livanın tamami-

i icrası ve İzmid sancağında olan Sarı Çayır Suyunun on beş 
sene evvel salub bu kadar haneleri hedm (yıkıp) ve herkes 
dağ başlarında kulubelerde iskân ile perişan eden suyu 

mahallinden mecra-yı kadimine alub bu yüz bin dönümden 
ziyade arazi-i münbitenin (verimli arazinin) meydana 

çıkarılmasıyla hazinece hasıl edilen menafi’ (fayda) rütbe-i 
bedahetde (başlangıçta) Bolu sancağının murabahacılık 
(faizcilik) keyfiyyatı ve ez-cümle sevahil (sahil) kazalarda kırıc 

ta’bir olunan kereste ve hatab (odun) ticaretinin bu ticareti 
usul-ı na-meşru’a’da isti’mal (kullanmak) ve icra ile kazanın 
kaffe-i meta’ını nısf-ı bahasından (yari fiyatından) noksan 

fiyatla yed-i vahid (tekel benzeri uygulama) usulünde ahz ve 
istihsal ve yirmi binden ziyade nüfus timurbaş (demirbaş) 

şeklinde istihdam ve pek fahiş baha (çok yüksek fiyat) ile tuz 
ve saire dahi bu biçarelere vererek her bir fukarayı bin beş 
yüzden on bin kuruşa kadar medyun (borçlu) eyledikden 

başka ekser fukaranın gözlerini değdikleri emlak ve 
arazilerini dahi duyunlarına (borçlarına) mahsuben bir 

mikdar bedel ile aldıkları ve şu kırıcılığın lagv ve imhası 
hususuna Meclis-i Vâlâ azasından sabık devletlü Hamdi 
Paşa Hazretleri Kastamonu eyaleti valiliğinde kömür ihracı 

zımnında sevahilde çend mah ikâmetlerinde fukaranın 
keresteyi istediği mahale füruht eylemesi içün bizzat kereste 
satılan mahallere giderek ve tüccardan haylice kesan habs 

ve prangalara koymuş iken muvaffak olamayub 
(başaramayıp) yine ibka olunmuş (yerinde bırakılmış) saye-i 

şevket-vaye-i hazret-i padişahide çakerileri kazalara gidüb şu 
ahvalin esasından bitirilmek üzere bir ferd habs 
olunmayarak kaffe kırcıların muhasebelerini teşkil olunan 

komisyonlar marifetiyle ru’yet ettirerek (gördürerek) hükmen 
ve sulhen ahalinin hakları o makule zalimlerden bi’l-istirdad 

ita ettirilüb (zalimlerden hakları geri alınıp) timurbaşlıkdan 
kâmilen ihraç ile herkes herdürlü meta’anın istediği mahalle 
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füruhtuna (satışına) başladılmış ve şu hallin tekrar iadesi 

mümkün olmayacağı fukaranın kırcılara bir akçe deyni 
(borcu) kalmamış olmasıyla dahi müdellel (delilli) ve 

çakerileri gibi suver-i asferin bu misillü umur-ı cesimeden 
(büyük işlerden) olan ve hususuyla vaktiyle bir vali-i zişanın 
uhdesinden gelememiş olduğu mevaddın (hususların) daha 

ilerisine varılarak tamamıyla icraya kudred-yab (güç bulmak) 
ve muvaffak olmaklığım mahza hakk-ı bendegânemde derkâr 

olan teveccühat-ı âli-i mün’imanelerinin asar-ı aleniyyesi 
idiğü ve şimdiye kadar bulunduğum me’muriyet cümleten 
saye-i ubbehet-vaye-i daverilerinde olduğu cümle indinde 

zahir ve bedidar (bilinmekte) ve bu babda taraf-ı sami-i 
cenab-ı müfettişiden vuku’bulan arz üzerine olunan tahsin 
ve takdir-i âli dahi lütf-ı celil-i riyaset-penâhileriyle olub 

bunun bi-hakkın edâ-yı teşekküründen lisan-ı çakerânem 
aciz ve kâsır bulunmuş ve Bolu’nun maaşı beş bin kuruş 

olarak me’muriyet-i saire misillü menfaat-i zatiyye-i 
bendegânemle uğraşılmadığından duyun-ı kesireye girilmiş 
olduğundan bir mutasarrıflık ihsanı evvel ve ahir (önce ve 

sonra) istirham kılındıkda vaad buyurulmuş ise de Bolu’nun 
senası mahal-i saireye makis (kıyas) olmadığından başka 

ziyade rutubetinden dolayı geçen sene pek çok ızdırab 
çekildiğine binaen kaim-makamlık-ı mezkûrdan afv-ı 
çakerânem ba-ariza makam-ı celil-i hazret-i sadâret-

penâhiden temenni kılınmağla icra-yı muktezası babında ve 
kaffe-i halde emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
Fi 26 Rebiü’l-ahir Sene (12)80 ve fi 28 Eylül Sene (12)79 

(10 Ekim 1863) 
Bende Kaim-makam-ı Bolu Es-Seyyid Mehmed Tevfik 

 
23 Şubat 1864 tarihli belgede İzmit Sancağı Mutasarrıfı Es-
Seyyid İsmail Maşuk, bir ay süreli olarak Tevfik Bey’in izinli 

olarak İstanbul’a geldiğini ve onun çalışmalarında padişahın 
rızasına uygun hareket ettiğini belirtilmiştir. Onun bu ifadesi 

Tevfik Bey’e referans vermek anlamı taşımaktadır. Tevfik Bey 
de bir yazısında İzmit sancağı mutasarrıfı ile koordineli 
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çalıştıklarını belirttiğinden aralarında bir dostluk olduğu 

belli olmaktadır. Bu nedenle ifadesi ne kadar objektiftir, 
bunu anlamak mümkün değildir. Diğer taraftan İzmit 

mutadarrıfının da Tevfik Bey gibi “Sayın” ve “Bey” anlamında 
“Es-Seyyid” sıfatını kullandığı görülmektedir. 
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 669, Gömlek No: 67, 
Tarihi: 15 (N) Ramazan 1280 (23 Şubat 1864), Konusu: 

Mezunen (izinli olarak) Der-saadet'e gelmiş olan Bolu 
Kaymakamı Tevfik Bey'den hoşnudiyete dair İzmid 
mutasarrıfının şukkası. (23. Anadolu) 

 
Hû 

Huzur-ı Meal-i Mevfur Hazret-i Vekâlet-penâhiye 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki; 
 

Bolu sancağı kaim-makamı saadetlü Tevfik Bey Efendiye bir 
mah müddetle ihsan buyurulan ruhsatı seniyyeye mebni 

Der-saadet’ e azimet etmiş ve mir-i muma-ileyh umur-ı 
me’muriyetini dil-hâh-ı âli’ye (padişahın rızasına) muvafık 
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(uygun) hareketle mihver-i layıkında ifa eylediği irade-i kaydı 

rakam bu misillü bendegân-ı sadakat-nişan haklarında 
taltifat-ı seniyye-i fehimaneleri şayan buyurulacağı 

müsellem-i âlem bulunmuş olmağın ol-babda ve her halde 
emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 
Fi 15 Ramazan Sene (1)280 ve fi 10 Şubat Sene (12)79 

(23 Şubat 1864) 
Bende-i Mutasarrıf Liva-i İzmid Es-Seyyid İsmail Maşuk 

 
30 Aralık 1866 tarihli belgede Ereğli Sancağı Kâymakamı Es-
Seyyid Ömer Cudi ve azaların yazdığı yazıda İzmit civarında 

ortaya çıkan eşkıyanın Bartın’da işbirlikçileri olan Barbayani 
ile oğlu ve Vanikli’nin yakalanarak İzmit’e gönderildiği, ancak 
oralarda yardımcılarının olabileceği değerlendirilmiştir.  

 
Hatta bu eşkıyalar, Bartınlı zenginlerden Hacı Ali Bey’in oğlu, 

Hacı Hüseyin Ağa’nın Bartın’daki evini basarak idam etmiş, 
mallarını yağmalamış olduğu belirtilerek mevcud zabtiyenin 
asayişi sağlamakda yetersiz kaldığı ifade edilmiştir.  

 
Belgede Ereğli’nin liva (sancak) olarak belirtilmiş olması da 

ayrıca dikkat çekicidir.  
 
Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 730, Gömlek No: 71, 

Tarihi: 22 Şaban 1283 (30 Aralık 1866), Konusu: Ereğli 
taraflarında dolaşan haydutların yakalanmasında hizmet 
verecek zaptiyenin derece-i kifayede olmadığına vs.'ye 

dair. 
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Hû 

Hâk-i pâ-yi sami-i peymay-i hazret-i vekâlet-penâhiye 
 

İzmid havalisinde teşekkül eden eşkıyanın Bartın’da 
yatakları bulunmuş olan Barbayani ile oğlu ve Vanikli’nin 
ba-emir-name-i müşir-i zabtiye (zabtiye müşiri) ahz u 

giriftleriyle makam-ı mezbura gönderildiğinin tafsil-i keyfiyeti 
fi 3 Receb Sene (12)83 ve fi 20 Teşrin-i-evvel Sene (12)82 (11 

Kasım 1866) tarihiyle hâk-i pây-i cenâb-ı vekâlet-
penâhilerine dahi arz ve beyan kılınmış idi. Merkum 
Barbayani’nin Bartın’dan dolayı eşkıya-yı merkûme 

kumpanyasına dehalet etmiş olmasına nazaran hayadiyed-i 
mahsusasında oralarda daha başka rufekası bulunacağı 
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maznun (şüpheli) olmağla saye-i şevket-vaye-i hazret-i 

padişâhide cem’iyetleri parekende ve perişan oldukları 
işitilmekde ve İzmid’in ise bu havaliye kurbiyeti (yakınlığı) 

mülasebesiyle zikr olunan parekendeler bu semtlere doğru 
gelecekleri mülahazadan gayr-i baid görünmekde 
(değerlendirmemeden uzak görülmemekte) olub hafi ve celi 

taharrilerinde (gizli ve açık araştırılmalarıyla) bulunmak ve 
bununla nevâhi-i merkûme (bahsedilen nahiye) taht-ı 

emniyete alınub matlub ve mültezim ita bulunan asayiş ve 
refah-ı ahaliye bir gûna halel getürilmemek içün mikdarı vafi 
(yeterli) zabtiyenin kazahayı mülhaka derun ve birunuyla (içi 

ve dışıyla) ve bununla beraber bazı mevaki-i maznunesinin 
biraz müddet cevalân ettirilmesi (dolaştırılması) lazım gelmiş 
ise de taht-ı istihdamda bulunan buranın zabtiye-i daimesi 

Ereğli’nin müdürlüğü evanında (zamanında) müretteb 
(sıralanmış) mevcudu yirmi neferden ibaret olmağla bunların 

kimi tahsilat-ı umur-ı  mu’tenasında ve kimi dahi kömür 
me’adin-i hümâyunu lazımesinden olan amele ve kiracıyan 
ve sütun-güşanın kesanın me’adin-i mezkûreye sevk ve 

irsalleri peşinde mütemadiye kazalarda bulunduklarından ve 
Bartınlı mütemevvil (zengin) Hacı Ali Bey oğlu nam Hacı 

Hüseyin Ağayı eşkıya-yı merkûme gelüb Bartın’da hanesini 
basub i’damıyla mal ve mevcudatını gasb u nehb ideceklerine 
dair olunan havadis-i dehşet cümleye raygan olduğundan ve 

bunun sıhhatli olduğu mekûm Barbayani’nin Bartın’da 
bulunan istintakında (sorgusunda) dahi tebeyyün 
eylediğinden (ortaya çıktığından) hüdanegerde (Allah 

göstermesin) böyle bir dahiyenin ta ki zuhuru sedne ve vuku’ 
halinde def’ ve izalesine kullanılacak köprüde fazla 

bulunamadığından naşi tezekkür (zikr) ve mütalaa olunub 
(değerlendirilip) bu işe ikiyüzsekseniki senesinin Kanun-i-
evvelinden bi’l-itibar onbeş kadar neferan-ı muvakkatenin 

tertib ve istihdamına şu hale binaen şiddet-i lüzum 
görülmekle kullanılmasının arz ve istizana muhtaç idiğü fi 23 

Cemaziye’l-evvel Sene (12)83 ve fi 21 Eylül Sene (12)82 (3 
Ekim 1866) tarihli ve ellibir numerolu şeref-pira-yı zuhur 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

325 
 

olan ferman-name-i cenâb-ı vekâlet-penâhileri iktiza-yı 

âlisinden bulunmuş olduğundan keyfiyet Kastamonu 
mutasarrıflığı cânib-i âlisine fi 19 Receb Sene (12)83 ve fi 15 

Teşrin-isâni Sene (12)82 tarihiyle (27 Kasım 1866) ba-
mazbata arz ve iş’arıyla şiddet-i ihtiyaca binaen müsaade 
buyurulması fevkalade niyaz kılınmış ise de nezd-i müşarün-

ileyhde be-câ (uygun) görülmüş ve halbuki şu babda havali-
i merkûme havalisinin asayiş-i refah ve rahatları ve ebna-yı 

sebilin dahi semt-i selamete isal ve te’mini tertib-i mezbur ile 
hasıl olabileceği cihetle keyfiyet-i meşruha şayan-ı merhamet 
görünmüş olub mezuniyet-i emr-i celilinin irsal ve bi-lüzum 

(lüzumsuz) sekiz mahı mütecaviz mezunen Der-saadet’de 
bulunan kaim-makamımız izzetlü Faik Bey bendelerinin dahi 
mahal-i me’muriyetine sür’at-i izamı lütf ve merhamet-i 

hazret-i vekâlet-penâhilerine vabeste ve muhtaç bulunmuş 
olmağla ol-babda ve her halde emr ü ferman hazret-i 

veliyyü’l-emrindir.  
Fi 22 Şaban Sene (12)83 ve fi 17 Kanun-i-evvel Sene 
(12)82 (30 Aralık 1866) 

Bende Ser-katib-i mal vekili kaim-makam-ı liva-i Ereğli 
Es-Seyyid Ömer Cudi ve diğer azalar 

 
9 Ekim 1890 tarihli belgede Bolu sancağına tabi Ereğli 
kazasının Alaplı nahiyesinden Hüseyin ve Ahmed imzalarıyla 

verilen dilekçede halkın verdiği arazide kurulan pazar yerinin 
mahalli hükümetçe satılmak istendiği belirtilerek buna engel 
olunması istenilmiştir.  

 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1769, Gömlek No: 

14, Tarihi: 24 (S) Safer 1308 (9 Ekim 1890), Konusu: 
Nahiyelerinde pazar kurulmak üzre ahali tarafından 
verilen yerin mahalli hükümetce satılması teşebbüsünün 

önüne geçilmesini isteyen Ereğli'nin Alaplı nahiyesinden 
Hüseyin ve Ahmed'in arzuhalinin, vilayetçe icabı icra 

olunmak üzre gönderildiği. 
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Kastamonu Vilayeti Celilesi Cânib-i Âlisine  

Fi 24 (S) Safer Sene (1)308 26 Eylül Sene (1)306 (9 Ekim 
1890) 

 
Bolu Sancağına tabi Ereğli kazası dahilinde vaki Alaplı 
nahiyesinde olan ve umumun menfaatine  mahsus olmak 

üzere canibi ahaliden mukaddema terk edilerek edilerek 
Pazar küşad edilmekde bulunan mahallin hükümet-i 

mahalliyece füruhtuna kıyam olunduğu mesmu’ları 
olduğundan (işitildiğinden) bahisle men’i istid’asını havi 
mezkûr nahiye ahalisinden Hüseyin ve Ahmed imzalarıyla 

verilen arzıhal leffen su-yi sami-i daverilerine takdim ve irsal 
kılınmış olmağla bi’t-tahkik ifa-yı muktezası (gereği) 
hususuna müsaade-i aliyye-i vilayet-penâhileri şâyân 

buyrulmak babında. 
 

16 Kasım 1892 tarihli belgede-dilekçede bahsedilen husus 
yukarıda bahsedilen belgedeki konuyla benzerlik 
arzetmektedir. Ali ve Muhammed Atıf Sadaret’e yani 

Başbakanlığa verdikleri dilekçede Ereğli kazasının Alaplı 
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nahiyesinde halkın yaptırdığı cami-i şerif ve mektebe 

kaymakamları tarafından müdahale edildiği bu 
nedenlemağdur edildikleri ve çocuklarının mektepsiz kaldığı 

belirtilerek soruna çözüm bulunması istenilmiştir. 
 
Dilekçeyi imzalayan şahıslardan Ali sıfat olarak Allah’ın kulu 

tanımını kullanarak mütevazi davranmıştır. Muhammed Atıf 
ise, Es-Seyyid sıfatını kullanmıştır. Kastamonu vilayeti 

dahilindeki Bolu sancağına bağlı Ereğli ve Alaplı’da idarecilik 
yapanların ve/veya ileri gelenlerinin Es-Seyyid “Efendi, Bey, 
Sayın” sıfatını kullanmaları sıkça görülmektedir. Tabi bu 

sıfat zaman zaman yanlış algılamalara da neden olmakta, 
hatta suistimal dahi edenler olmaktadır. 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2021, Gömlek No: 
15, Tarihi: 25 (R) Rebiü’l-ahir 1310 (16 Kasım 1892), 

Konusu: Kastamonu vilayeti Ereğli kazası Alaplı 
nahiyesinde ahalinin yaptırdığı cami-i şerif ve mektebe 
kaymakamları tarafından yapılan müdahale sonucu 

mektebsiz kalan çocukları için ne yapmaları lazım 
geldiğinin bildirilmesi talebi. 
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Hû 

Huzur-ı Hazret-i Sadâret-penâhiye 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
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Bu kullarınız Kastamonu vilayeti dahilinde kain Ereğli 

kazasına tabi Alaplı nahiyesi nefs-i kasabasında (içinde) 
bundan akdem (önce) ahali tarafından inşa olunmuş olan 

kargir cami-i şerif ile mektep mü’nifi ma’mur iken kaza-i 
mezkûrun kaim-makamı kendi efkârına (düşüncesine) tabi 
eylediği adamlar ile cami-i şerif-i mezkûrun musalla mahalli 

ile mektebde buradan kalkacak ve bunların arsaları bi’l-
müzayede (açık artırmayla satılarak) ahara (başkasına) 

verilecek ve bedeli maarif müdirine verilecek diyerek 
mektebin kiremitlerini aşağıya alub böyle bir hakaret etmiş 
olduğundan bundan dolayı geçende mahallinden götürmüş 

olduğumuz mahzar-ı umumi ile bir kıt’a arzıhalimiz üzerine 
vilayet-i mezkûreye 279 aded ile ve 27 Teşrin-i-evvel Sene 
(1)308 (8 Kasım 1892) tarihiyle vilayet-i mezkûreye bir kıt’a 

tahrirat tastir verilmiş ise de bunun cevabının vürudu birkaç 
mahda (ayda) karar verecek ve bu müddetde çoluk çocuk 

mektepsiz ve kiremiti alınan mezkûr mektebi dahi yağmur ve 
yağıştan heder olacağından ücuratı (ücreti) tarafımızdan 
verilmekle mi olur ve her ne vechile olur ise mutlak taraf-ı 

sadâret-penâhilerinden bir kıt’a acele bir telgrafname-i 
vekâlet-penâhiyi bu ahali kullarınız ziyade arzu ve niyaz 

eylediklerimizden merhameten mezkûr musalla mahallinin 
müzayedesinden men’ ve mektebin aşağı alınmış olan 
kiremitlerinin geriye alınması babında bir kıt’a telgrafname-i 

seniyyelerinin şeref-tastiri babında emr ü ferman hazret-i 
men-lehü’l-emrindir. 
Bende Alaplı kazası ahalisinden 

Bende-i Huda (Allah’ın kulu) Ali 
Es-Seyyid Muhammed Atıf 

 
Alaplılı Ali ve Muhammed Atıf’ın Başbakanlığa yazdıkları 16 
Kasım 1892 tarihli dilekçesi üzerine Başbakanlık tarafından 

Kastamonu valiliğine 19 Aralık 1892 tarihli yazı yazılarak 
şikâyetde belirtilen hususların tahkik edilmesi istenilmiştir.  
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Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2032, Gömlek No: 

18, Tarihi: 29 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1310 (19 Aralık 
1892), Konusu: Kastamonu'nun Alaplı nahiyesinde halk 

tarafından yapılan camiye ait bazı yerlerin müzayede ile 
başkasına verileceği haberinin tahkiki. 

 
Kastamonu Vilayet-i Behiyyesine 

Fi 29 (Ca) Cemaziye’l-ula Sene (1)310 ve fi 7 Kanun-i-
evvel (1)308 (19 Aralık 1892) 
 

Alaplı nahiyesinde ahali tarafından inşa olunan cami-i şerife 
aid bazı mahallerin bi’l-müzayede ahare verileceği haber 

alındığı beyanıyla icra-yı icabı istid’a olunması üzerine 
keyfiyet bi’t-tahkik iktizasının ifa ve inbası 5 Teşrin-i-sani 
Sene (1)308 (17 Kasım 1892) tarihinde telgrafla iş’ar 

kılınmıştı. Ahali-i merkûme tarafından bu kere dahi takdim-
i celil-i sadâret-i uzmâ-ya takdim olunub havale buyrulan 
arzıhal leffen irsal kılınmış olmağla mündericatına ve iş’ar-ı 

sabıka nazaran icabının müsara’aten ifa ve inbasına himmet 
buyrulması babında.  
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13 Kasım 1893 tarihli belgede belirtildiğine göre Alaplı’da 

şiddetli yağmur ve dolu yağmış ve bundan dolayı bir afet 
yaşanmıştır. Bunun üzerine Alaplı eşrafından Şakir Bey, 

yetkili mercileri durum hakkında bilgilendirmiş, bununla da 
yetinmeyerek afetden zarar görenlerin kurtarılması için canla 
başla gayret göstermiştir. Bu nedenle can kurmadaki 

gayretinden dolayı kendisine tahlisiyye (can kurtarma) 
madalyası verilmesi kararlaştırılmıştır. 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 168, Gömlek No: 5, 
Tarihi: 04 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1311 (13 Kasım 1893), 

Konusu: Ereğli Kazası'nın Alaplı Nahiyesinde şiddetli 
yağmur ve doludan meydana gelen telefatı bildirmesi ile 
can kurtarma hususundaki hizmetlerine binaen eşrafdan 

Şakir Bey'in tahlisiye madalyası ile taltifine müsaade 
talebi. 

 
Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadâret-penâhiye  
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Fi 4 Ca Sene (1)311 ve fi 1 Teşrin-i-sani Sene (1)309 (13 

Kasım 1893) 
 

Geçen Eylülün on altıncı günü Alaplı nahiyesine şiddedle 
nuzul eden bârân (yağmur) ve doludan nüfusça ve hayvan ve 
mahsulatça vukua gelen telefat ve zararın beyan-ı mikdaru 

derecesine ve nahiye-i mezkûre eşrafından Şakiri Beğ’in o 
sırada tahlis-i can hususunda ihraz-ı muvaffakiyet 

eylediğine (başarıya ulaştığına) dair Ereğli kazası kaim-
makamlığından meb’us tahriratının irsalini mutazammın 
Kastamonu vilayetinden varid olan 7 Teşrin-i-evvel Sene 

(1)309 (19 Kasım 1893) tarih ve ikiyüz numerolu tahrirat 
melfufuyla maan takdim kılınmış ve mir-i muma-ileyhin 
beyan olunan mesaisine nazaran tahlisiye madalyasıyla 

taltifi münasib görünmüş ise de icra-yı icabı vabeste-i 
müsaade-i celile-i hazret-i fahimaneleridir ol-babda.  

 
2 Nisan 1895 tarihli belgede Alaplı ile Ereğli arasında çalışan 
kayıkların olduğunu ancak bunlara bir müdahalenin söz 

konusu olduğunu anlamaktayız.   
 

Kayıkçılara getirilen kısıtlamanın nedeni ise belgenin 
detaylarında; bazı kayıkçıların asker kaçaklarını ve suçluları 
kaçırdıkları için önlem olarak belirtilmiştir. Ancak kayıkçılar 

kethüdalığı devreye girerek bu tedbirin-kısıtlamanın bütün 
kayıkçıların mağduriyetine neden olduğunu belirterek bu 
kısıtlamanın kaldırılmasını istemiştir.  

 
Bunun üzerine tedbir olarak limanda  polis ve nüfus 

memurları bulundurularak limanın kontrol altında 
tutulması bir anlamda hareket edecek kayıkların 
denetimden geçirilmesi ve kayıkçılara getirilen kısıtlamanın 

kaldırılması kararlaştırılmıştır. 
    

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 592, Gömlek No: 44382, 
Tarihi: 06 (L) Şevval 1312 (2 Nisan 1895), Konusu: Alaplı 
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ile Ereğli arasında nakliyat icra eden kayıklara müdahale 

edilmemesi. (Dahiliye; 35417) 

 
Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Fi 6 Şevval Sene (1)312 (2 Nisan 1895) 
 
Alaplı ile Ereğli arasında seyr ü sefer iden kayıkların asker 

firarisi ve ashab-ı cürm u kabayihi (suçluları) nakl etmekde 
oldukları azv (suçlama) ve isnad olunarak nakliyatdan men’ 

edildiklerinden bahisle istid’a-yı ma’deleti havi Alaplı iskelesi 
umum kayıkçıları namına akdemce (önceden) verilen 
arzuhalin leffiyle sebk iden tebliğ üzerine Alaplı iskelesinde 
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polis ve nüfus memurları bulunmak mülabesesiyle mezkûr 

kayıkların oradan doğrudan doğruya yolcu ve eşya nakil 
etmeleri mahzurdan salim olabileceği lede’l-muhabere 

Kastamonu vilayetinin tahrirat-ı havalesine telgraf ereğli 
kazası meclis idaresi mazbatasından gösterilmiş ise de bu 
surete icabat-ı hal ve maslahata muvafık olamayacağı vechile 

mezkûr kayıkların icra-yı faaliyet eylemelerine müdahale 
edilmeyerek usulu gayr-i marziye (hoşnutsuzluk oluşturacak 

durumun) vuku’unu men’ içün memurin-i mahalliye 
tarafından takayyüdat icrası lüzumuna dair bahriye nezaret-
i celilesinden varid olan 27 Ramazan Sene (1)312 (24 Mart 

1895) tarih ve dokuz numerolu tezkire-i cevabiye melfufuyla 
(ekiyle) ma’an (birlikte) savb-ı devletlerine irsal kılınmış 
olmağla mealine nazaran ifa-yı muktezasına himmet 

buyrulması siyakında. 
Bâ-işâret-i âliyye-i müsteşâri 

 
8 Temmuz 1895 tarihli belgede Ereğli’nin Alaplı nahiyesi 
köyleri halkının 105 imza ile verdikleri dilekçelerinde 

köylerinde sahip oldukları mezra’a ve meralarına tahrir 
(yazım) esnasında yüksek değer biçildiği, intikal harcının da 

buna göre alınmasından dolayı çok mağdur olduklarını 
belirterek eski tapu senetlerindeki fiyatların dikkate alınarak 
bahse konu arazilerine fiyat takdiri yapılmasını talep 

etmişlerdir. 
 
Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 651, Gömlek No: 48822, 

Tarihi: 15 (M) Muharrem 1313 (8 Temmuz 1895), Konusu: 
Emlak kıymetinin kahtlığından şikayeti havi Karadeniz 

Ereğlisine tabi Alaplı nahiyesi eimme (imamlar) ve 
muhtaranının yazısı. (Maliye) 
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Maliye Nezâret-i Celilesine Tezkire 

Fi 15 (M) Muharrem Sene (1)313 (8 Temmuz 1895) 
 

Karadeniz Ereğlisine tabi Alaplı nahiyesi dahilinde kain 
karyelerinde mutasarrıf oldukları mezra’a ve mer’alarına 
esna-yı tahrirde fahiş fiyat takdir edilerek intikal harcına 

göre istifa edilmekde olduğundan ve şu hal ise fevkalade 
mağduriyetlerini intac eyleyeceğinden (neticelendirece-
ğinden) bahis ve şikâyetle harc-ı mezkûrun eski tapu 

senetlerinde muharrer (yazılı) kıymet üzerinden tahsili 
veyahud yeniden kıymet takdiri istid’asına dair kura-yı 

mezkûra eimme (imamlar) ve muhtaranından yüz beş (105) 
mühür ile verilen mahzar leffen irsal kılınmış olmağla 
mealine nazaran icabının icra ve inbasına himmet 

buyrulması siyakında.   
Bâ-işâret-i âliyye-i müsteşâri 
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XXII.BÖLÜM 

EREĞLİ VE ALAPLI’NIN İDARI TEŞKİLATI 
 

Ereğli ile Alaplı’yı belgelerde kesin olarak birbirinden 
ayırmak mümkün olmadığından bazı konularda ikisi birlikte 
takip edilmektedir. Bu bölümde incelenen konuda öyledir. 

Zira Alaplı bazı dönemlerde Ereğli’ye bağlı kaldığından 
birlikte incelenmesi gerekmektedir. 

 
24 Ekim 1865 tarihli belgede Ereğli’nin Bolu’dan ayrıldığı 
belirtilmektedir. Detayında ise 19 kazadan oluşan Bolu 

sancağından Ereğli ile Devrek kazaları ayrılarak yeni kurulan 
Ereğli kaymakamlığına bağlanmıştır. Bu arada Viranşehir 
kaymakamlığından ayrılan kazalar da yeni kurulan Ereğli 

kaymakamlığına dahil edilmiştir.    
 

5 Kasım 1865 tarihli belgede de Ereğli ve Viranşehir 
kaymakamlıklarının kurulduğu ve kaymakamlarının yerinde 
bırakıldığı, bu arada 3 müdür yardımcısının açıkta kaldığı, 

bu nedenle söz konusu müdür yardımcılarının idaresine 
Alaplı, Yılanlıca, Dirgene, Hisarönü ve Mengen 

Kazaları'nın verildiği, daha önce görevli oldukları Devrek, 
Çarşamba ve Viranşehir Kazalarıyla ilgili devir teslim 
işlemlerini yapmaları istenilmiştir.    

 
8 Ocak 1866 tarihli belgede Ereğli Kömür Maden-i 
Hümâyunu adı ile bir kaymakamlık kurulmuş olduğu ve bu 

kaymakamlığa Alaplı, Çarşanba, Devrek ve Bartın 
kazalarının dahil edildiği anlaşılmaktadır. Bu arada 

Viranşehir’e bağlı iken Bolu’ya dahil edilmiş olan Çarşanba, 
Bartın ve Devrek kazalarının 1281 senesi Martından itibaren 
Ereğli’ye bağlandığı belirtilmiştir. Alaplı’nın ise zaten 

Ereğli’ye bağlı olduğu, ayrıca Çarşanba’ya bağlı Perşembe, 
Hisarönü, Zerzene?, Bartın’a bağlı Amasra, Gölpazarı, 

Devrek’e bağlı Yılanlıca, Dirgene ve Tafen Köy ve nahiyeleri 
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de Ereğli Maden-i Hümâyun kaymakamlığına dahil 

edilmiştir.   
 

1 Ağustos 1866 tarihli belgede daha önce Ereğli 
kaymakamlığından ayrılan kazaların yine Ereğli 
kaymakamlığına bağlandığı Kaptan Paşa’nın tezkeresinde 

belirtilmiştir.  Belgenin detayında ise daha önce Viranşehir 
ve Bolu sancakları idaresinde bulunan Alaplı, Yılanlıca, 

Dirgene, Yenice kazalarının Ereğli sancağına ilhakından 
bahsedilmektedir. Burada Ereğli sancağı ifadesinin 
kullanılmış olması Ereğli’nin sancak haline getirildiği ve 

sancak dahilinde de Maden-i Hümayun Kaymakamlığının 
kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. 
 

13 Kasım 1866 tarihli belgede Ereğli Maden-i 
Hümâyunu’nun daha iyi idaresi için bazı kazaların Ereğli 

kaymakamlığına bağlanması kararlaştırılmıştır. Bu belgede 
Ereğli Kömür Maden-i hümâyunu ifadesinin kullanılmış 
olması Ereğli merkez olmak üzere kömür madenin 

işletilmesine yönelik olarak bu kaymakamlığın kurulduğunu 
göstermektedir. Kaymakam da Faik Bey’dir. 

 
11 Ağustos 1872 tarihli belgede Ereğli kaymakamlığı 
tarafından idare olunan alaplı nahiyesinin müdürlük 

suretiyle idare edilmesine yönelik talep bulunmaktadır. 
Alaplı, daha önce Bolu sancağına bağlı iken kaza 
statüsündeydi. Ereğli’ye bağlandığında ise bu statüsü tenzil 

olunarak nahiye konumuna düşürülmüştür. Buradaki detay 
ise nahiye olmasına karşın Alaplı’nın doğrudan Ereğli 

kaymakamlığı tarafından yönetildiğidir. Bu durum hiç 
şüphesiz Alaplı halkına büyük zorluk getirmiş olmalıdır. Zira 
halk idareyle olan en küçük işleri için dahi Alaplı’ya 9 saat 

mesafede olan Ereğli’ye gitmek durumunda kaldığından yaz 
ve kış aylarında, ulaşım imkânlarının güçlüğünde Ereğli’ye 

gidip gelmek fiziken zor olduğu gibi madden de bir külfet 
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getirmiştir. İşte bu nedenle Alaplı halkı müdürlükle 

yönetilmek talebinde bulunmuştur. 
 

Bu durum sadece Alaplı için söz konusu olan bir durum 
değildir, devletin yapılanmasıyla ilgilidir. Aynı durum benim 
memleketim olan Alucra için de söz konusu olmuştur.63 

Alucra’nın Suşehri’ne bağlanması 1865 yılında olmuştur. 
Bundan muzdarip olan halk da Alaplı’da olduğu gibi bu 

durumdan şikâyetçi olmuşlardır. Şikâyetin bir nedeni de 
Alucranın daha önce kaza olmasına rağmen kazalığının iptal 
edilerek Suşehri’nde kurulan merkez kazaya bağlanmış 

olmasındandır. Alaplı’da Bolu’ya bağlı olduğu dönemde kaza 
konumunda iken aynı şekilde kaza statüsü lağvedilerek 
Ereğliye bağlanmıştır. Bu durumun açıklaması şu şekildedir:   

   
Islahat Fermanı sonrasındaki gelişmelerle birlikte Osmanlı 

vilayet yönetiminin yapısı da büyük ölçüde değişikliğe 
uğramıştır. 1864 yılında yayınlanan nizamname eyalet 
yönetimini düzeltme amacını taşıyordu.  

Bu nizamname, sınırları ve örgüt yapısıyla yeniden 
yapılandırılan Tuna Vilayetinde, Mithat Paşa'nın valilik 

görevini üstlenmesiyle uygulandı. Uygulamada başarı 
sağlanınca benzeri bir uygulamayı beş vilayette daha geçildi. 
1867 yılında ise, “Vilayet nizamnamesi” ile ülkenin 

tamamında uygulanmasına karar verildi. Böylece 18. 
yüzyılında yaygınlaşan 'derebeyleşme' eğiliminin önüne 
geçilerek, vilayetler merkezi hükümetin denetimine 

alınmıştır. Bu amaçla bir yandan, geniş toprakları kapsayan 
eyaletler bölünerek küçültülmüştür.  

 
Düzenleme ile eyalet adı vilayete, sancak adı livaya 
dönüştürüldü. Kaza, nahiye ve kariye (köyler ya da en az elli 

hanelik kasaba mahallesi) biçimindeki bölümleme ile 

                                                           
63https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/11/alucra-susehrine-
baglansa-ne-olur/ 
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yapılanma tamamlanıyordu. Ayrıca kaza müdürlüğü 

uygulaması sona erdirilmiş, kaymakam kaza yöneticisi 
olarak yerini almış, Livalara kaymakam yerine mutasarrıf 

görevlendirilmiştir.  
 
1871 yılında yeni bir 'Vilayet Nizamnamesi' yayınlanmıştır. 

Bu nizamnamenin temel özelliği, çeşitli memur ve meclislerin 
yetkilerini daha açıkça belirleyerek 1867 nizamnamesinin 

bazı bulanıklıklarını netleştirmektir. 1871'de kariye ile kaza 
arasında nahiye olarak yeni bir birim kurulmuştur. 1871 
Vilayet Nizamnamesi 1913 yılına kadar yürürlükte kaldı.  

 
1913 yılındaki yasal düzenleme, genel yönetimi açısından 
önemli bir değişiklik öngörmemiştir. Vilayet, liva, kaza ve 

nahiye mülki kademelerinin başı ve mercii sırasıyla vali, 
mutasarrıf, kaymakam ve nahiye müdürüdür. Vali her 

bakanlığın vekili ve temsilcisidir. Ayrıca yasanın 2. 
Maddesinde bir vilayete ilhak edilmemiş, bağlanmamış 
bütün müstakil livaların vilayet hükmünde olduğu 

belirtilmiştir.64 
  

26 Temmuz 1895 tarihli belgede bahsedilen husus 
gerçekten çok ilginçtir. Alaplı’dan köy olarak bahsedilmekte 
ve nahiye konumuna yükseltilmesi talep edilmektedir. 

Bunun yapıldığı takdirde Alaplı’nın gelişeceği ve fayda 
sağlayacağı karye ahalisinden olan Ali tarafından 
belirtilmiştir. Daha önceki belgelerde Alaplı’dan nahiye 

olarak söz edilirken ve hatta Bolu’ya bağlı olduğu zaman 
kaza konumunda iken nasıl oldu da köy konumuna indirildi 

bunu anlamak da zor. 
 
2 Aralık 1919 tarihli belgede Alaplı’nın stratejik önemi 

vurgulanarak Bağlıca nahiyesi merkezinin Alaplı’ya 
kaydırılması, Bağlıca köylerinin de Bolu, Düzce ve Alaplı 

                                                           
64http://www.arem.gov.tr/osmanli-tasra-y-netiminin-evrimi  
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arasında taksimi öngörülmüş, ayrıca Alaplı'daki karakol 

mevcudunun arttırılması da talep edilmiştir. 
 

Belgenin detayında ise 1919 itibarıyla Alaplı’da telgrafhane, 
liman idaresi, rüşdiye mektebi, orman idaresi, düyun-ı 
umumiye idaresi ve bir çok gemi yapım atölyesi, çarşısı ve 

ilerlemeye istidadı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca karakolunda 
4 jandarması bulunduğu, 50 köyü olan Alaplı’da bu 

jandarma mevcuduyla asayişin sağlanamayacağı, bu 
nedenle bu sayının artırılması istenmiştir. Yazının Bolu 
mutasarrıfı Ali Haydar Bey tarafından imzalanmış olması 

yine Ereğli, Alaplı, Bolu ilişkisini göstermektedir.  
 

19 Mart 1920 tarihli belgede Bolu’nun Ereğli kazasına bağlı 

Alaplı iskelesinin nahiye yapılması talep edilmiştir. Bu talep 
gerekçelendirilirken belediyesi, vergi ve düyun-ı umumiye, 

orman ve liman daireleri, telgrafhanesi, karantinahanesi, 
ibtidai mektebi, bir camisi, üçyüze yakın dükkânı olan bir 
çarşısı, işlek bir iskelesi olduğu ancak korsanların saldırısına 

maruz kaldığı bu nedenle iskelede bir nahiye teşkilinin 
yerinde olacağı Bolu mutasarrıfı Ali Hüseyin tarafından 

öngörülmüştür. Ayrıca 30 köyün de buraya bağlanması söz 
konusu edilmiştir.      
 

Burada da yukarıda incelediğimiz belgede olduğu gibi 
Alaplı’nın köy olma durumu söz konusudur. Bununla 
birlikte 300 dükkânı olan onun yanında telgrafhanesi ve 

diğer müesseseleri bulunan bir yerin köyden hallice Kasaba 
konumunda olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 

Şebinkarahisar’ın Tamzara köyü de bu örnekde bir 
kasabadır. Tamzara dokumasının gelişmiş olması nedeniyle 
çok sayıda atölye ve çalışan buranın gelişmesini sağlamıştır. 
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Bir dönem burada üç lisanla eğitim veren okul açılmış olması 

da Tamzara’yı tanımaya yardımcı olacaktır.65 
 

Alaplı’nın ve Ereğli’nin durumunu daha iyi anlamak için 
Osmanlı yer Adları Sözlüğü’ne bakmakda fayda 
bulunmaktadır. Buradaki bilgilere göre:  

 
Ereğli  Kaza …1530  Bolu…Anadolu Eyâleti 

Kaza …1865 Bolu…Kastamonu Vilâyeti 
  Kaza …1924 Zonguldak 
 

Alaplı  Kaza …1841 Bolu…Kastamonu Eyâleti 
  Nahiye  Ereğli…Zonguldak 
  Kaza …1990 Zonguldak66 

 
Yukarıdaki bilgilerde Alaplı’nın 1990’da kaza olduğu 

belirtilse de 1987’de ilçe olmuştur. Cumhuriyet döneminde 
Alaplı, Zonguldak vilâyeti dahilinde Ereğli Kazası’nın nahiye 
merkezi idi, 1970’den sonra Ereğli'nin kömür ve demir çelik 

tesislerinin katkısıyla sanayi kenti haline dönüşmesi ile 
Alaplı da bundan olumlu yönde etkilenmiş gelişme 

göstermiştir. Neticede Osmanlı zamanında Bolu sancağına 
bağlı olduğu dönemdeki gibi kaza merkezi olmaya hak 
kazanmıştır. 

 
TBMM’de, 3392 sayılı kanun 19 Haziran 1987’de, mevcut 
ilçelere ilaveten “103 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun” 

kabul edildi. Madde: 101 
 

Ekli 101 sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak; Merkezi 
A1ap1ı Bucak Merkezi olmak üzere, Zonguldak ilinde Alaplı 
adı ile ilçe oluşturulmuştur. 

                                                           
65https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/26/karahisar-i-sarki-
tamzara-rum-mektebi/ 
66 Sezen Tahir, Osmanlı Yer Adları, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Yayın Nu: 21, Ankara 2006, (Alaplı ve Ereğli- Alfabetik Sıra)  
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İlçe olma kararı Resmî Gazete’de 4 Temmuz 1987 günü 

yayınlandı.  
 

ALAPLI KÖYLERİ ( 1967, 1977) 
 
Alaplı, 1967’de Zonguldak iline bağlı Ereğli îlçesi nahiyesi 

(bucağı) iken, Ereğli’nin idâri yapısı Merkez, Ormanlı-
Başveren ve Alaplı Nahiyelerinden meydana gelmekte idi. 

Alaplı’nın 33 köyünün isimleri ise şunlardı.  
 
1-Alioğlu    18-Hüseyinli 

2-Aşağı Dağ    19-İsa Fakılı 
3-Aşağı Tekke   20-Kabalar 
4-Aşağı Doğancılar  21-Kılçak 

5-Alaplı Bölücek   22-Kasımlı 
6-Alaplı Ortaca   23-Küçük Kaymaz 

7-Alaplı Ömerli   24-Küçük Tekke 
8-Bektaşlı    25-Kayalı Dere 
9-Büyük Tekke   26-Musa Beyli 

10-Çay    27-Osmanlı 
11-Çatak    28-Okçular 

12-Çamlıbel   29-Sabırlı 
13-Çiçekli    30-Yedigelli 
14-Durhanlı   31-Alaplı Koca Ali 

15-Gökhasan   32-Aşağı Dağ Köy 
16-Hacı Hasan   33-Yeni Doğancılar 
17-Hasanlı     

 
1977 yılına ait köy listesi ise şöyledir: 

 
İli: Zonguldak, İlçesi: Ereğli (Karadeniz Ereğlisi) Nahiyesi 
(Bucağı): Alaplı 

 
1-Alaplı    20-Geredeli 

2-Alaplı Bölücek   21-Gök Hasan 
3-Alaplı Koca Ali   22-Gümeli 
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4-Alaplı Ortacı   23-Hacı Hasan 

5-Alaplı Ömerli   24-Hüseyinli 
6-Alioğlu    25-İsa Fakılı 

7-Aşağı Dağ Köy   26-Kabalar 
8-Aşağı Doğancılar  27-Kasımlı 
9-Aşağı Tekke   28-Kılçak 

10-Aydın Yayla   29-Kıran 
11-Bektaşlı    30-Küçük Kaymaz 

12-Belen    31-Küçük Tekke 
13-Büyük Tekke   32-kürkçüler 
14-Çamlıbel / Kefken  33-Musa Beyli 

15-Çatak    34-Okçular 
16-Çengelli    35-Osmanlı 
17-Çay Köy    36-Sabırlı 

18-Çiçekli    37-Yedigelli 
19-Durhanlı67 

      
Osmanlı döneminde Düzce, Konurapa idari bölgesinde 
küçük bir köy iken 1871’de kaza olmuştur. 1871-1923 

arasında (Osmanlı Dönemi) Kastamonu Vilâyeti ve sonra 
Müstakil Bolu Mutasarrıflığına bağlı kaza idi. 1934 yılına 

kadar Akçaşehir nahiyesi ve Tığlıca Nahiyesi Ereğli ile 
dolayısıyla Alaplı ile komşu olmuştur. Cumhuriyet 
döneminde 1934’de Akçaşehir, Akçakoca adı ile kaza 

yapılınca, Ereğli-Alaplı sınırı devam etti. 
 
9 Aralık 1999'da, ise Kanun Hükmünde Kararname ile Bolu 

iline bağlı Düzce il oldu.68 Ereğli'nin sınır olarak Düzce ile 
sınır olma durumu daha önce sona ermişti. Zira 1987'de 

Alaplı buçaklıktan ilçeliğe yükseltilmişti. Arazisi batıdan ve 
güney-batıdan Akçakoca, Düzce merkez, Yığlıca ile 
çevrilmiştir. Bu yeni teşkilatlanmada Zonguldak İli, Alaplı 

İlçesi arazi ve köy kaybına uğramıştır. Örneğin okuduğumuz 
                                                           
67 Türkiye Mülki İdare Bölümleri: Belediyeter-Köyler, Ankara 1977, s.829-830 
68 T.C Resmî Gazete, sayı: 23901, 9 Aralık 1999 s. 1-23 
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belgelerde Kabuliç (Gülüç) Alaplı’ya bağlı görünür iken şimdi 

Ereğli’ye bağlıdır. 
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 714, Gömlek No: 77, 
Tarihi: 03 (C) Cemaziye’l-ahir 1282 (24 Ekim 1865), 
Konusu: Bolu'dan ayrılarak teşkil olunan Ereğli 

Kaymakamlığı'na bağlanan Ereğli ve Devrek Kazaları ile 
hey'et-i sabıkasıyla ibka olunduğu bildirilen kendisinden 

bazı kazaların ayrıldığı mülga Viranşehir Kaymakamlığı 
kayıtlarının tatbiki. (2. Anadolu) 

 
Taraf-ı zi-şeref-hazret-i riyâset-penâhiden maliye 

nezaretine 
Bolu sancağının havi olduğu ondokuz kazadan yalnız Ereğli 
ve Devrek kazaları tefrik olunarak teşkil olunan Ereğli kaim-

makamlığına ilhak olunacağı misillü mülga Viranşehir kaim-
makamlığından tefrik olunub ilhak olunan kazalar dahi 
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kaim-makamlık-ı mezkûrun hey’et-i sabıkasıyla ibka 

olunduğuna dair gönderilen emir-name-i samiye cevaben 
Bolu meclisinin bâlâsı defterlü varid olub Meclis-i Vâlâ-yı 

Ahkâm-ı Adliye’ye havale buyrulan mazbata leffen tesyir-i 
savb-ı âlileri kılınmağla ve suret-i iş’ara nazaran bunların 
kaydlarıyla tatbiki lazımeden bulunmağla icabının icrası 

babında emr ü irade efendimindir. 
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 715, Gömlek No: 10, 
Tarihi: 15 (C) Cemaziye’l-ahir 1282 (5 Kasım 1865), 
Konusu: Ereğli ve Viranşehir Kaymakamlıkları'nın teşkil 

ve ibkası dolayısıyla açıkta kalıp üç müdür vekilinin 
idaresine verilen Alaplı, Yılanlıca, Dirgene, Hisarönü ve 
Mengen Kazaları'nın ayrıldıkları Devrek, Çarşamba ve 

Viranşehir Kazaları'yla devir muhasebelerinin görülerek 
tahsilatın engellenmemesi. (2. Anadolu) 
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Ereğli Viranşehir ve bi’t-tasarruf Bolu kaim-

makamlıklarına 
 

Ereğli ve Viranşehir kaim-makamlıklarının teşkil ve ibka 
olunmasından dolayı açıkda kalub alınan me’zuniyet üzerine 
yekdiğeriyle birleştirilerek üç müdir vekili idaresine verilen 

Alaplı ve Yılanlıca ve Dirgene ve Hisarönü ve Mengen 
kazalarının tefrik olundukları Devrek ve Çaharşanba ve 

Viranşehir kazalarıyla devr-i muhasebeleri icra ve defatir-i 
lazımenin itası tarafınıza yazılmış ise de henüz icabı icra 
kılınmadığı ve bu suret emr-i tahsilata sekte vermekde 

bulunduğu ifadesine dair Bolu kaim-makamlığının 11 
Teşrin-i-evvel tarihiyle vürud eden (gelen) telgrafnamesi 
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’ye lede’l-havale bu makule 

mesalihin ta’vik ve te’hiri (ertelenmesi) gayr-i caiz idiğünden 
ahvali vechile devir teslim kaidesinin icra ve lazım gelen 

defatirin itası hususunun tarafınıza bildirilmesi tezekkür ve 
Viranşehir kaim-makamlığına dahi tebligat-ı lazıme icra 
kılınmağla ifa-yı muktezasına müsara’ateylemeniz siyakında 

şukka.  
 

Bolu’ya tasarruf 
Ereğli ve Viranşehir kaim-makamlıklarına bildirilmesi 
tezekkür ve icabı icra kılınmağla bi’l-muhabere ifa-yı 

muktezasıyla emr-i tahsilatının hiçbir vechile 
sektelendirilmemesine mezid-i i’tina eylemeniz siyakında 
şukka.   

 
Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 717, Gömlek No: 76, 

Tarihi: 20 (Ş) Şaban 1282 (8 Ocak 1866), Konusu: Ereğli 
Kömür Maden-i Hümayunu Kaymakamlığı'na Alaplı 
kazasıyla Çarşanba, Devrek ve Bartın kazalarının ilhakı. 

(3. Anadolu) 
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Hû 

Taraf-ı zi-şeref-i cenâb-ı sadâret-penâhiye 
 

Makam-ı âli-i cenâb-ı sadâret-penâhileri buyurulduğu 
vechile Ereğli kömür madenlerinin geremi-i imali kaza-i 
mezkûrun kaim-makamlığa bi’t-tahvil tevsi’-i dairesine 

muvaffakat olunmasına mebni mülga Viranşehir kaim-
makamlığından Bolu’ya ilave edilmiş olan Çaharşanba ve 

Bartın kazalarıyla, Devrek kazasının müteallik buyurulan 
emr ü ferman-ı hazret-i hilâfet-penâhi iktiza-yı âlisince 
seksenbir senesi martından i’tibaren Ereğliye ilhakıyla 

idaresi kaim-makamlık ittihazı içün bu hususa dair 
mukaddema makam-ı çakeriden takdim-i pişgâh-ı meal-i 
iktinah-ı vekâlet-penâhileri kılınan tezkirede Alaplı kazası 

zaten Ereğli’ye mülhak bulunduğu vechile bundan bahs 
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olunmadığı gibi marru’z-zikr Çaharşanba kazası 

mülhekatından bulunan Pençşenbe ve Hisarönü ve Zerzene 
ve Bartın’a tabi olan Amasra ve Gölpazarı ve Devrek’e mülhak 

bulunan Yılanlıca ve Dirgene ve Takin kura ve nevahisi işbu 
kazalar dairesi idaresinde olduğundan bunların 
mülhakatıyla beraber kaim-makamlık-ı mezkûra ilave 

olunacağı tabii bulunmasına mebni isimleri?tasrih 
olunmamış ise de nezâret-i celile-i maliyeden kaim-

makamlık-ı mezkur tarafına meb’us tahrirat mealine 
nazaran mezkûr kazalar mülhekatı her nasıl ise başka başka 
kaza i’tibar olunub hey’et-i hazırasıyla Bolu ve bu kere ibka 

olunan viranşehir sancakları canibinden idare olunmak 
üzere bunlara terk olunduğu anlaşılmış ve Ereğli kazasının 
kaim-makamlık ittihazından maksad hakiki ise ma’denlerin 

gerimi-i i’mali içün luzumu olan amele ve hayvanatın 
marru’z-zikr kazalar ile mülhekatından suhuletle celb ve 

istihsali kaziyyesi olub mülhekat-ı merkûmenin zikr olunan 
kaim-makamlar idarelerinde kalmasında ma’denlerin 
ilerülmesi hakkında olan tasviratın fiile çıkarılamamasından 

başka idare-i haliyesi dahi bütün bütün bozulacağı bedihi 
bulunmuş olmağla ma’den-i mezkûr işine sekte gelmemek ve 

saye-i kudret-vaye-i hazret-i padişâhide emr-i idaresi derce-i 
matlube isal kılınmak üzere mezkûr Alaplı kazasıyla marru’l-
zikr üç kazanın mülhekatının dahi kaim-makamlık-ı 

mezkûra ilavesi hakkında müsaade-i seniyye-i mülükânenin 
istihsali mütevakkıf-ı re’y-i rezin-i isâbet-karin-i hidiv-i 
ekremileri bulunduğu muhat-ı ilm-i âli-i asâfâneleri 

buyruldukda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
Fi 17 Şaban Sene (1)282 ve fi 23 Kanun-i evvel Sene 

(12)81 (5 Ocak 1866) 
Bende Hilmi        
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 723, Gömlek No: 39, 
Tarihi:  19 (Ra) Rebiü’l-evvel 1283 (1 Ağustos 1866), 

Konusu: Ereğli Kaymakamlığı'ndan tefrik olunan 
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kazaların, yine ilhakı ve saireye dair Kaptan Paşa'nın 

tezkiresi. (4. Anadolu) 
 

 
 

Taraf-ı zi-şeref-hazret-i riyâset-penâhiden maliye 
nezâretine 
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Ereğli kömür ma’den-i hühâyununun germi-i i’mali zımnında 

Viranşehir ve Bolu sancakları idaresinde bulunan Alaplı ve 
Yılanlıca ve Dirgene ve Yenice kazalarıyla sair malumu’l-

esami kazaların Ereğli sancağına ilhakı ifadesine dair 
ubbehetlü, devletlü kapudan paşa hazretlerinin Meclis-i 
Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’ye havale buyurulan tezkiresiyle 

beraber olan layiha leffen tesyir-i savb-ı âlileri kılınmış saye-
i muvaffakiyet-vaye-i hazret-i şahane mezkûr ma’den 

idaresinin ıslahı akçesinin vücuduna (paranın olmasına) 
mutevakkıf idiğü müsellematdan (bağlı, umumiyetle kabul 
edilmiş işlerden) olduğundan ve layıhanın birinde gösterildiği 

üzere tertibi iktiza eden akçenin mikdarı onbeşbin kise akçe 
raddesinde olduğundan mezkûr Ereğli kaim-makamlığına 
kadimden merbut bulunan ve şimdi Bolu ve Viranşehir 

mulhakatından olub Ereğli’ye rabtı istenilen kazaların 
mecmu’ varidatı (gelirlerinin toplamı) bu mikdara baliğ 

olduğu halde izn ve olduğu suretde civar sancak ve kazalar 
emvalinden onbeşbin kisenin Tersane-i Âmîre 
muhassasâtından mahsubu icra olunmak üzere heman 

Ereğli ma’deni içün tertib olunarak havalesinin icrasıyla 
keyfiyetin ve mezkûr kazalar rabtı hakkında vuku’bulacak 

re’y-i âlilerinin serian iş’arı hususunun savb-ı samilerine 
bildirilmesi  meclisce tezekkür olunmuş olmağla icabının 
müsara’aten icra ve ifadesi babında emr ü irade 

efendimizindir.   
 
Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 728, Gömlek No: 22, 

Tarihi: 5 Receb 1283 (13 Kasım 1866), Konusu: Ereğli 
Maden-i Hümayunu'nun iyi idaresi için bazı kazaların 

Ereğli Kaymakamlığı'na ilhakına dair. (5. Anadolu) 
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Hû 

Makam-ı sami-i hazret-i kapudaniye 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki; 

 
Ereğli kömür me’adin-i hümâyununun kerimi-i i’mali 
zımnında Viranşehir ve Bolu sancaklarından malumu’l-

esami kazaların  Ereğli’ye ilhakına ve müteferriatına dair 
tezkire-i âliyye-i kapudanileri üzerine maliye nezâret-i 

celilesiyle muhabereli tezkire iktizasının iş’ar buyurulması 
zımnında 29 (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene (12)83 (9 Ekim 1866) 
tarihinde cevab-ı sami tahririyle savb-ı vâlâ-yı asâfânelerine 

gönderilmişdi. Buna dair henüz bir gûna iş’ar-ı âlileri 
vuku’bulmamış olduğuna ve Ereğli kaim-makamı izzetlü 
Faik Bey bu işin neticesine intizaren merkez me’muriyetine 

avdet etmeyerek bu tarafda bulunub merkezin böyle tul 
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(uzun) müddet kaim-makamdan hali (boş) kalması cihetle 

mesalih-i  devlet ve ibadın yüz üstüne kalarak 
sektelenmesini ve bilahare ahalinin sızlanmalarını mevzu 

olacağına binaen icra-yı icabının cânib-i vâlâ-yı asâfânelerine 
lüzum-ı iş’arı meclisce tezekkür olunmağla (görüşülmekle) 
icabının icra ve iş’ar buyurulması babında emr ü ferman 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 5 Receb Sene (1)283 ve fi 1 Teşrin-i-sâni Sene (1)282 

(13 Kasım 1866) 
Bende Mehmed 
 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki; 
Mantuk-ı iş’ar-ı vâlâ-yı asâfâneleri karin-i ıtla’-i acizi olub bu 
husus hakkında fi 6 Receb Sene (12)83 (14 Kasım 1866) 

tarihiyle yazılan cevab-ı acizi takdim olunmuş ve muma-ileyh 
Faik Bey bu işin neticesine intizaren merkez memuriyetiyle 

avdet etmemesi oraca vekili bulunduğu vechile mesalih-i 
devlet ve abadı sektedar etmeyeceği derkâr ise de muma-
ileyhin bir an evvel merkez me’muriyetine iade ettirilmek 

üzere bu babda olan iş’ar-ı acizanemin sür’at-i icrası menut-
ı himem-i âli-i daverileri bulunmuş olmağla emr ü ferman 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 13 Receb Sene (12)83 ve fi 9 Teşrin-i-sani  Sene (12)82 
(21 Kasım 1866) 

 
Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 1641, Gömlek No: 10, 
Tarihi: 06 (C) Cemaziye’l-ahir 1289 (11 Ağustos 1872), 

Konusu: Ereğli kaymakamı tarafından idare olunan Alaplı 
nahiyesinin müdürlük suretiyle idare edilmesi talebi. 

(Kastamonu 1) 
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Hû 

Makam-ı Âli-i hazret-i Sadâret-i Uzmâ-ya 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

 
Fi 18 Zilkade Sene (12)88 tarih ve iki yüz yirmi üç 
numerosuyla murakkamen (rakamlı) şeref-varid olan emir-

name-i sami-i cenâb-ı sadâret-penâhilerinde Ereğli kaim-
makamlığı tarafından idare olunmakda bulunan Alaplı 
nahiyesinin müdürlük suretiyle idaresi ahali tarfından istid’a 

olunduğundan bunun haliyle ibkasında (mevcut haliyle 
bırakılmasında) ahalice mazarrat (zararlar) ve müdirliğe 

tahvilinde menfaat olub olmadığının bi’t-tahkik inhası emr ü 
ferman buyrulmakdan naşi keyfiyet Bolu mutasarrıflığından 
lede’l-istilâm nahiye-i mezkûr merkez kaza olan Ereğli’ye 

dokuz saat mesafede vaki olub şimdiye kadar hüsn-i idare 
edilmekde olduğuna ve alâ hâlihi ibkasında (mevcut haliyle 

bırakılmasında) bir gûna mahzur olmadığına dair vürud iden 
(gelen) tahrirat-ı cevabiye ile mahalli mazbatası leffen arz ve 
takdim kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i 

men-lehü’l-emrindir.  
Fi 28 Rebiü’l-evvel Sene (12)89 ve fi 24 Mayıs Sene (12)88 
(5 Haziran 1872)     
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Hû 
Bolu Sancağı Mutasarrıflığı Canib-i Âlisine 
Meclis İdare-i Kaza-i Ereğli 

 
Ereğli kaim-makamlığı tarafından idare olunmakda bulunan 
Alaplı nahiyesinin müdürlük suretiyle idaresi istid’a 

olunmuş ise de nahiye-i mezburun haliyle ikasında (olduğu 
gibi bırakılmasında) ahalice mazarrat (zararlar) ve müdirliğe 

tahvilinde menfaat olup olmadığının bi’t-tahkik ba mazbata 
iş’arı bâlâsı taraf-ı zi-eşref-i sami-i hazret-i sadâret-i uzmâ ve 
vilayet-penâhiden mevrud evamir-i âliye suretiyle müzeyyen 

(süslenmiş, değerlenmiş) ve dört yüz doksan yedi 
numerosuyla murakkam (numaralı) enmile pirâ-yı tekrim 

olan emir-name-i hazret-i ekremilerinde emr ü iş’ar 
buyruldukdan naşi keyfiyet rehin-i ikan-ı acizanemiz 
olmuştur. Husus-ı mezkûr nahiye-i mezbur zabıt memuruna 

dahi ayrıca iş’ar olunmuşdu. Bu kere cevaben varid olan 
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şukkada keyfiyet muhtaran ve meclis-i ihtiyar ile ahaliye 

tefhim (bildirilmiş) ve işâret kılınub bir cevabda 
bulunmadıkları iş’ar olunmuş ve olunan tahkikatdan hasıl 

olan malumata nazaran nahiye-i mezburun en bu’d (uzak) 
mahalli mezkûr kaim-makamiye beş saat mesafede olub 
nefs-i Ereğlinin ise dokuz saat mesafede bulunan karyeleri 

hüsn-i idare olmakda iken nahiye-i mezburun alâ-hâlihi 
(mevcut haliyle) kalmasında bir mahzur olmayub bunun 

müdürlük suretiyle idaresinin suret-i istid’ası nahiye-i 
mezkûrun bazı ileri gelirlerinin teşvik ve iğvâsıyla (baştan 
çıkarmasıyla) olduğu ve müdürlüğe tahvili halinde menâfi 

(fayda) görülemeyeceği bedihiyatdan bulunduğu anlaşılmışve 
bu ise nefsü’l-emre muvafık görünmüş olmağla ifa-yı 
muktezası babında ve her halde emr ü ferman hazret-i 

veliyyü’l-emrindir.  
Fi 15 Safer Sene (12)89 ve fi 11 Nisan Sene (12)88 (24 

Nisan 1872) 
Kaim-makam-ı Ereğli İsmail Tevfik ve azalar     
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Hû 

Kastamonu Vilayet-i Celilesine 
Saadetlü Efendim Hazretleri, 
 

Ereğli kaim-makamlığı tarafından idare olunmakda olan 
Alaplı nahiyesinin müdürlük suretiyle idaresi ahalisi 

tarafından ba-mahzar ve mazbata istid’a olunduğundan 
ba’dehu (bundan sonra) icabına bakılmak üzere bunun 
haliyle ikasında (mevcut haliyle bırakılmasında) ahalice 

mazarrat ve müdürlüğe tahvilinde menfaat olup olmadığının 
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tahkik ve iş’arı fi 17 Zilhicce Sene (12)88 tarihli ve sekiz yüz 

yetmiş dokuz numerolu şeref-varid olan emir-name-i vilâyet-
penâhileri bâlâsında sureti mastur bulunan emir-name-i 

sami-i hazret-i sadâret-penâhide emr ü ferman buyrulmuş 
ve mucebince keyfiyet kaim-makamlık-ı mezkûrdan istilâm 
olunub cevaben bi’l-vürud aynen ve leffen takdim kılınan 

mazbatada nahiye-i mezburun merkez kaza olan Ereğli’ye 
dokuz saat mesafede hüsn-i idare edilmekde olarak alâ-

hâlihi ibkasında (olduğu gibi bırakılmasında) mahzur 
olmadığı beyan ve istid’a-yı vakıa ilerü gelen bazı kesanın 
eser-i teşvikiyle olduğu ityan (delillenmiş) olunmağın ifade-i 

hale ibtidar kılındı. Ol-babda ve her halde emr ü ferman 
hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
Fi 27 Safer Sene (12)89 ve fi 23 Nisan Sene (12)88 (6 

Mayıs 1872)   
Bende Mutasarrıf-ı Liva Bolu Es-Seyyid Mehmed Nuri 

 
İdare Meclisine 
İşbu tahrirat ve melfufu mazbatanın leffiyle bu madde 

hakkında şeref-varid olan emir-name-i samiye cevab-name-i 
vilâyet-penâhilerinin tastiri tezekkür olunmuştur. Ol-babda 

emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 18 Receb Sene (12)89 (21 Eylül 1872)  
Mühür: Meclis-i İdare-i Vilayet-i Kastamonu 

 
Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 1658, Gömlek No: 21, 
Tarihi: 03 (S) Safer 1313 (26 Temmuz 1895), Konusu: 

Ereğli kazasına tabi Alaplı karyesinin nahiyeye tahvili. 
(Kastamonu 2) 
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Hû 
Kastamonu Vilayeti Mektûbi Kalemi 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
Devletlü Efendim Hazretleri, 

 
Ereğli kazasına tabi Alaplı karyesinin nahiyeye tahvili 
halinde husule gelecek fevaid (fayda) ve muhassenatdan 

(güzellikten) bahisle icra-yı icabı istid’asını havi karye-i 
mezkûre ahalisinden Ali mühr ve imzasıyla takdim olunan 
arzıhalin irsal kılındığı beyan-ı alisiyle iktizâ-yı halin arz ve 

inbası şeref-varid-i fark-ı ta’zim olan 19 Kanun-i-evvel Sene 
(1)310 tarihli ve üç yüz otuz altı numerolu tahrirat-i aliyye-i 

nezâret-penâhilerinde emr ü iş’ar buyrulmakdan naşi Bolu 
mutasarrıflığından istifsar-ı keyfiyet olunmuşdu. Cevaben 
varid olan tahriratda mezkûr Alaplı mevki’i muntazam bir 

kasaba olub düyun-ı umumiye ve rüsumat ve orman 
memurlarının dahi bulunmasına v eleb-i derya’da vaki’ ve 
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fenn-i mi’mariye muvafık bir çarşı ile elli üç karyeyi havi 

olmasına nazaran mahal-i mezkûrun nahiyeye tahvili fevaid 
ve muhassenatı mucib olacağı iş’ar olunmuş ve ifa-yı 

muktezâsı vabeste-i irade-i celile-i cenâb-ı nezâret-penâhileri 
bulunmuş olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-
lehü’l-emrindir.  

Fi 17 Ramazan Sene (1)312 ve fi 2 Mart Sene (1)311 (14 
Mart 1895) 

Vekil-i Vali Mektûbî Bende Süleyman Faik   

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 
Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
 
Ereğli kazasına tabi Alaplı karyesinin nahiyeye tahvili 

istid’asını havi ahali-i mahalliyeden Ali mührüyle verilen 
arzıhal üzerine sebk iden istilama cevaben karye-i 

mezkûrenin  haiz olduğu mamuriyet ve ehemmiyetden dolayı 
nahiyeye tahvili fevaid ve muhassenatı mucib olacağı Bolu 
mutasarrıflığından bildirildiğine dair Kastamonu 

vilayetinden alınan 2 Mart Sene (1)310 tarih ve bir numerolu 
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tahrirat leffen takdim kılınmağla icra-yı icabı merhun-ı re’y-i 

sami-i cenâb-ı vekâlet-penâhileridir. Ol-babda emr ü ferman 
hazret-i veliyyü’l emrindir.  

Fi 5 Şevval Sene (1)312 ve fi 19 Mart Sene (1)311 (1 Nisan 
1895) 
Nazır-ı Umur-ı Dahiliye Bende Rıza 

 
Hû 

Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi Dördüncü Şubesi 
Şûrâ-yı Devlet Riyâseti Vekâlet-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri, 
 
Ereğli kazasına tabi Alaplı karyesinin nahiyeye tahvili karye-

i mezkûrenin  haiz olduğu mamuriyet ve ehemmiyetden 
dolayı fevaid ve muhassenatı mucib olacağı hakkında 

Kastamonu vilayetinin iş’arına atfen dahiliye nezaret-i 
celilesinden gönderilen tezkirenin irsal kılındığı beyanıyla ol-
babdaki mütalaa-i askeriyenin izbarına dair makam-ı âlî-i 

asâfânelerinden varid olan fi 18 Şevval Sene (1)312 tarihli ve 
yedi numerolu tezkire üzerine sebk iden tebligata cevaben 
hassa-i ordu-yı hümayun müşiriyet-i celilesinden varid olan 
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tezkirede karye-i mezkûrenin nahiyeye tahvilinde cihet-i 

askeriyece bir gûna mahzur görülememiş idiğü bildirilmiş 
olduğundan savb-ı devletlerine iş’arı erkân-ı harbiye 

dairesinden ifade ve evrak-ı mezkûre leffen iade kılınmış 
olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 11 Muharrem Sene (1)313 ve fi 22 Haziran Sene (1)311 

(4 Temmuz 1895)   
Ser-asker Bende Rıza 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 653, Gömlek No: 32, 
Tarihi: 02 Kanun-i-evvel 1335 (2 Aralık 1919), Konusu: 

Alaplı'nın stratejik önemine binaen; Bağlıca nahiyesi 
merkezinin Alaplı'ya kaydırılması, Bağlıca köylerinin 
Bolu, Düzce, Alaplı arasında taksimi ile Alaplı'daki 

karakol mevcudunun arttırılması talebi. (Bolu) 

 
Dahiliye Nezâreti Celilesine 
 

Numero iki arz-ı sabık vechile kaim-makam-ı kaza ile 
jandarma kumandanı müstashiben (birlikte) Alaplı’ya 
geldim. Alaplı sahil-i bahr’de telgrafhaneyi liman dairesini 
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bir mektep-i rüşdiyi rüsumat-ı orman, düyun-ı umumiye 

idareleri bir çok gemi dest-gâhları güzel bir çarşuyı havi 
müsta’idd-i terakki (ilerlemeye istidadı olan) bir 

kasabadır. Merkezdeki karakol mevcudu dört jandarmadan 
mürekkeptir. Elliyi mütecaviz karyenin mahreci (çıkış yeri, 
dışarıya açılan mahalli) olan böyle mühim ve ticaretgâh bir 

mahalde bu kadar cüz’i bir kuvvet ile muhafaza-i asayiş 
adeta na-müstahberdir (asayişin sağlandığı işitilmemiştir). 

Jandarma ve şüc’an-ı ahaliden mürekkep iki müfreze tahrik 
edilmiş (yola çıkarılmış) olduğundan kariben (yakın 
zamanda) muvaffakiyyet-i mühimme (önemli başarı) elde 

edileceği şüphesizdir. Alaplı’da bir nahiye teşkili derece-i 
vücubdadır (çok lüzumludur). Halbuki kabiliyet-i…  

 
…terakki ve ehemmiyet-i mevki’iyeden mahrûm Bağlıca 
nahiyesinin şerait-i hazıra dairesinde idamesinden bir faide 

me’mul olmayub Alaplı’nın ehemmiyet-i mevki’iyesi livanın 
bir iki nahiyesi istisna edildiği takdirde kaffesine faik (üstün) 

bulunduğu cihetle mücavir bulunan Bağlıca nahiyesi 
merkezinin derhal Alaplı’ya nakli ve Bağlıca kurasının Bolu 
ile Düzce ve Alaplı arasında arasında taksimi ve karakol 
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mevcudunun beş süvari ve yedi piyade olmak üzere on ikiye 

iblağı elzem görüldüğünden mütalaat-ı acizanemin heman 
tatbikine müsaade buyrulması…  

Fi 2  Kanun-i-evvel (1)335 (2 Aralık 1919) 
Alaplı’da Bolu Mutasarrıfı Ali Haydar  
  

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM.EK. Dosya No: 92, Gömlek No: 
78, Tarihi: 28 (C) Cemaziye’l-ahir 1338 (19 Mart 1920), 

Konusu: Bolu'nun Ereğli kazasına bağlı Alaplı İskelesi'nin 
nahiye yapılması talebi. 

 
Hû 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
Devletlü Efendim Hazretleri, 
 

Belediye ve rüsumat ve düyun-ı umumiye orman ve liman 
daireleriyle telgraf ve karantinahaneyi ve bir mektep-i 
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ibtidai’yi (ilk ve ortaokul) ve bir cami-i şerif ve üçyüze karib 

(yakın) dükkândan müteşekkil muntazam bir çarşıyı cami 
bulunan ve aynı zamanda mühim bir ticaret iskelesi olan ve 

birkaç ay evvel vaki olduğu üzere deniz  korsanlarının 
taarruz ve tecazüzatına ma’ruz bulunduğundan teşkilat-ı 
idareye ve inzibatiyeye şiddetle muhtaç bulunan Ereğli 

kazası muzafatından Alaplı iskelesinde nahiye teşkili 
hakkında geçen sene meclis-i umumi-i livaca ittihaz ve 

makam-ı devletlerine arz olunan karardan bir semere hasıl 
olamadığı cihetle keyfiyyetin bu kere de te’kiden arz ve 
istirhamı bu sene in’ikad iden (toplanan) meclis-i umumide 

karargir olunmağla Ereğli kazasına merbut bulunmak ve 
merkezi Alaplı iskelesi olmak ve civar ve münasebetdar otuz 
karyeyi ihtiva etmek üzere bir nahiye teşkili hususuna 

müsaade-i nezâret-penâhileri hasseten istirham olunur. Ol-
babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 8 Mart Sene (1)336 (8 Mart 1920)  
Bolu Mutasarrıfı Bende Ali Hüseyin 
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XXIII.BÖLÜM  

1905’DE GİRESUN VE ORDU’DAN DÜZCE VE 
AKÇAŞEHİR’E GÖÇ 

 
1901 tarihli dosyadaki iki belgede Giresun ve Ordu’dan kendi 

insiyatifleriyle bulundukları yerleri terkederek Düzce ve 
Akçaşehir (Akçakoca) ile civar yerlere göçettikleri 
belirtilmektedir.  

 
Ancak bu göçden rahatsızlık duyulduğu da anlaşılmaktadır. 
Bunun nedeni bu göçlerin birkaç senedir armış olması ve 

gelenlerin ormanları tahrip ederek kendilerine yer açmaları 
ile yerli halk üzerinde baskı unsuru oluşturmaları olarak 

gösterilmiştir. 
 
Anılan tarihte bir yerden bir yere göçetmek kişinin isteğine 

veya kendi iradesine bağlı olmakdan ziyade ancak izin 
alınarak ve mürur tezkeresi denilen seyahat belgesine sahip 

olunduğu takdirde yapılabilmekteydi. Bununla ilgili olarak 
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Giresun ve Ordu’dan göçedenlerin Trabzon vilayetinden 

alınmış mürür tezkerelerinin (seyahat izin belgelerinin) 
olduğu da belirtilmiştir ki Trabzon vilayetinin de bu göçe 

itirazının olmadığı anlaşılmaktadır. 
 
Netice olarak Düzce ve civarında çok sayıda Karadenizlinin 

olduğu bilinmektedir. Bunların buralara gelişlerinin hikâyesi 
de belgelerin işaret ettiği gibi 1900’lü yıllara yani 20.yüzyılın 

başına kadar uzanmaktadır.  
 
Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 1666, Gömlek No: 10, 

Tarihi: 28 (N) Ramazan 1318 (19 Ocak 1901), Konusu: 
Giresun ve Ordu kazaları ahalisinin kendi kendine Düzce, 
Akçaşehir ve sair mahal ormanlarına nakl-i hane ederek 

iskan ve ormanları tahrip ve ahali-i kadimeyi tazyik 
etmekte olduktlarından bahisle, bu babda olunacak 

muamelenin istifsarı. (Kastamonu 2) 
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Hû 

Telgrafname suretidir. 
 

Trabzon vilayetine tabi Giresun ve Ordu kazaları ahalisinin 
iki üç seneden beri hod be hod (kendi başlarına) Düzce ve 
Akçaşehir ve mahal-i saire ormanlarına nakil-i hane ederek 

iskân ve ormanları tahrib ve ahali-i kadime-i mahalliyenin 
idaresini tazyik ve işgal etmekde (ele geçirmekte) olmalarına 

mebni bu misillülerin badema kat’iyyen memleketlerinden 
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infikak (ayrılarak) ve nakl-i hane etmelerine meydan 

verilmemesi evvelce sebk eden arz ve iş’ar üzerine taraf-ı     
âli-i nezâret-penâhilerinden vilayet-i mezkûreye tebliğ 

buyurulduğu gibi makam-ı aciziden de iş’ar olunduğu ve 
binaenaleyh bu babada icab edenlere ifa-yı vesaya edildiği 
dahi vilayet-i müşarün-ileyhanın cümle-i iş’arından 

bulunduğu halde bir iki gün evvel Giresun ahalisinden yirmi 
yedi hanede yüzyetmişdört nüfusun Düzce iskelesi olan 

Akçaşehir’de muvasalatla Düzce’ye gittikleri ve yedlerinde 
Trabzon vilayeti dahilinde Giresun kazası nüfus 
me’murluğundan mu’ta (verilmiş) mürur tezkirelerinde ba-

emr-i vilâyet-penâhi Düzce’ye nakl-i hane etmiştir, ibaresi 
muharrer (yazılı) olduğu ve ol kadar nüfusun da nakl-i hane 
etmeleri evvel ve ahir (önce ve sonra) gelmiş olan muhacirin 

ile memlu (dolu) bulunan Düzce kazasında bunların 
iskânlarıçün münasib mahal olmadığı cihetle bi’t-tabi 

ormanları tahrib ile iskâna çalışacakları beyanıyla 
hanelerinde olunacak muamele Bolu mutasarrıflığından 
istifsar olunmuş ve bu babda olunacak emr-i âli-i nezâret-

penâhilerine kadar nüfus-ı merkûme hakkında bir gûna 
muamele icra edilmemesi lüzumu cevaben bildirilmiş 

olduğundan muhacirin-i merkûme hakkında olunacak 
muamelenin sürat-i emr ü inbası ma’ruzdur.  
Fi 08 Ağustos Sene (1)316 (21 Ağustos 1900)  

Kastamonu Valisi Enis 

 



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

369 
 

 
Hû 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki; 

 
Karyelerinin felahda adem-i istidadına mebni Yalova’nın 
Çukurköy karyesi civarındaki arazi-i haliyede (boş arazide) 

iskânları Rize’nin Gurgur karyesi ahalisinden onbeş hane 
halkı namına Mehmed Bahaiddin mühriyle verilen arz-ı 

halde istid’a kılınmasına ve hududa karib (yakın) mahaller 
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ahalisinin öteye beriye dağılmaları caiz olamayacağına mebni 

sebk eden iş’ara cevaben Trabzon vilayetinden gelen 
tahriratda müsted’iler (istekliler) içün dahil-i livada (sancak 

dahilinde) münbit (verimli) ve te’min-i idarelerine 
(geçinmelerine) kâfi arazi tahsis ve iraesi kabil olamayacağı 
mahalliyle cereyan eden muhabereden anlaşılub bu 

imkânsızlık vilayetin cihet-i sairesinde dahi bulunduğu 
bildirilmesine ve şu halde bırakılmaları sefaletlerini mucib 

olacağına nazaran icabı 16 Şubat Sene (1)315 (28 Şubat 
1900) tarih ve yirmiüç numerolu tezkire-i acizi ile istizan 
kılınmışdı. Bu kere Kastamonu vilayetinde keşide olunub 

sureti leffen huzur-ı âli-i vekâlet-penahilerine takdim kılınan 
telgrafnamede Giresun ve Ordu kazaları ahalisi iki üç 
seneden beri hod be hod (kendi kendilerine) Düzce ve 

Akçaşehir ve mahal-i saire ormanlarına nakl-i hane ederek 
iskân ve ormanları tahrib ve ahali-i kadimeyi tazyik etmekde 

oldukları gibi bir iki gün evvel de Giresun ahalisinden yirmi 
yedi hanede yüz yetmiş dört nüfus Düzce iskelesi olan 
Akçaşehir’e muvasalatla Düzce’ye gittikleri ve yedlerinde 

iş’arat-ı vakı’a hilafına olarak Giresun nüfus 
me’murluğundan ita edilmiş olan müruru tezkirelerinde ba-

emr-i vilâyet-penâhi Düzce’ye nakl-i hane etmiştir ibaresi 
muharrer (yazılı) olub bunların iskânları içün Düzce’de 
münasib mahal olmadığı cihetle bi’t-tabi ormanları tahrib ile 

iskâna çalışacakları Bolu mutasarrıflığından bildirildiğinden 
bahisle istifsar-ı muamele kılınmışdır. Suret-i iş’ara nazaran 
bunların Düzce’de iskânları kabil olamayacağı anlaşılmasına 

ve eğerci Trabzon vilayetinde derece-i kifayede münbit arazi 
bulunmaması hasebiyle ahaliden bir kısmının nakl-i haneye 

mecbur oldukları cereyan eden muhabereden müsteban 
olmakda ise de şu nakl-i hane keyfiyetinin arkası 
kesilmemekde ve hududa karib olan mahaller ahalisinin bu 

suretle dağılmaları münasib görülememekde olmasına 
binaen olunacak muamelenin ta’yin ve emr-i izbârı merhun-

i müsaade-i celile-i sadâret-penâhileridir. Ol-babda emr ü 
ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
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Fi 16 Cemaziye’l-evvel Sene (1)318 ve fi 29 Ağustos Sene 

(1)316 (11 Eylül 1900) 
Nazır-ı Umur-ı Dahiliye Bende  
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XXIV.BÖLÜM 

1920’DE ZONGULDAK ALAPLI’DA GÖRÜLEN BİR ZİNCİR 
DAVASI 
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Bu yazımda konu ettiğim belge arşiv kaynaklı olmayıp, 

arkadaşım Saim Temiz’in okumam için yolladığı belgelerden 
birisidir. Belgenin okunması bittikten sonra o günün 

şartlarını yansıtan içeriği olması bunun yanında hukuki 
anlamda dersler çıkartılacak yönü olması nedeniyle 
arkadaşımdan izin alarak belgeyi yorumlayarak yayınlamaya 

karar verdim. 
 

Alaplı yüzyıllardır tekne ve kayık yapımıyla bilinen bir yerdir. 
Alaplı’nın en önemli özelliği de budur. Osmanlı Arşivinde bu 
konuyla ilgili çok sayıda bilgi ve belge bulunmaktadır. 

 
Belgede zincir davasıyla ilgili birkaç kişinin adı geçmektedir. 
Bunlar; Ereğlinin Alaplı Kılçak karyesinden 

Haramyemezoğlu Hacı İdris ve Ereğli’nin Alaplı Bölücek 
karyesinden Köleoğlu Eyüb’dür. Diğer taraftan ikinci bir 

Eyüb’ün de ismi geçmekle birlikte bu kişi doğrudan davayla 
ilgili değildir.  
 

Mesele şudur ki: önce davalı sonra davacı olan Eyüb, Hacı 
İdris’ten gemisinde kullanmak üzere bir Salapurya zinciri 

kiralamıştır. Zincir İstanbul’a gidiş-geiş esnasında 
kullanılmak üzere kiraanmış ve kira bedeli olarak da 20 lira 
veya iki kile mısır olarak belirlenmiştir.  

 
Ancak Hacı İdris, Eyüb’ün kira şartlarını yerine getirmediği 
yani ne 20 lirayı ne de mısırı vermediği ayrıca zinciri de iade 

etmediği için dava ederek Eyüb aleyhinde mahkemeden 
karar çıkartmıştır.  Bu dava esnasında Eyüb’ün mahkemeye 

katılmadığı ve alınan kararın onun yokluğunda verildiği 
anlaşılmaktadır. 
 

Alınan bu kararda temyiz yolu açık olduğundan bu kez Eyüb 
haksızlığa uğradığını iddia ederek karşı dava açmıştır. 

Görülen bu davada önce ilk mahkemede alınan kararın 
gerekçesi okunarak yeniden görüşmeye geçilmiştir. Burada 
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Eyüb’ün kiraladığı zinciri ırmağa kaçırarak ziyan ettiği, 20 

lira kirala ücretini ödedim, zinciri de iade ettim dediği halde 
bunu isbat edemediği, buna karşın Hacı İdris’in zinciri kiraya 

verdiğini ve bu tarihte zincirin bedelinin 100 lira olduğunu 
şahitleriyle delillendirildiği anlaşılmaktadır. Bu arada zinciri 
kiralayan Eyüb, gemisini bir başka Eyüb’e satmıştır. Belgede 

iki Eyüb’den bahsedilmesinin nedeni de budur. 
 

Neticede zinciri kiralayan Eyüb bu işte kusurlu bulunarak 
hakkında verilen karar kesinleşmiştir. Zincirin asıl bedeli 
olan 100 lira ile kiralama ücreti olan 20 lirayla birlikte 

mahkeme masraflarını da ödemesine hükmedilmiştir.  
 
O günün şartlarını değerlendirdiğimizde geminiz var fakat 

geminin zinciri yok. Neden yok çünkü mal kıymetli. O kadar 
kolay bulunulan ulaşılabilen, sahip olunabilen bir şey değil 

demek ki. Bulunsa da insanların maddi güçleri hepsine 
birden tam tekmil sahip olabileceği düzeyde değildir. Aksi 
taktirde bir geminin veya teknenin çapasının bağlandığı bu 

itibarla seferde olsun veya olmasın bir deniz taşıtının 
olmazsa olmazı olan zincirin kiralanması gibi bir durum söz 

konusu olmazdı.  
 
Yaşananların ders alınacak yönü ise, bu gibi her hangi bir 

hukuki yönü olan anlaşmaların yazılı olarak yapılması ve 
varsa şahitlerin de imza atmasının sağlanmasıdır. Hatta bu 
gibi anlaşmaların maddi boyutu büyükse bunu noter veya 

bir hukukçunun danışmanlığı altında yapmak daha da 
faydalı olacaktır. Aksi taktirde incelenen belgenin içeriğinde 

de görüleceği gibi şahit olacağı düşünülen kişiler şahitlik 
yapmaya bilir veya alan almadığını, vermeyen verdiğini iddia 
edebilir. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için kuralına 

uygun hareket edilmesi her iki taraf açısında da faydalı 
olacaktır.  
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Bakara Suresi 282: Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için 

birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir kâtip onu 
aranızda adaletle yazsın. Hiçbir kâtip Allah'ın kendisine 

öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın; (her şeyi olduğu gibi) 
yazsın. Üzerinde hak olan kimse (borçlu) da yazdırsın, 
Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. 

Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip 
yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. 

Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek 
bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -
biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın 

(olsun). Çağırıldıkları vakit şahitler gelmemezlik etmesin. 
Büyük veya küçük, vâdesine kadar hiçbir şeyi yazmaktan 
sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah nezdinde daha 

adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için 
daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir 

ticaret olursa, bu durum farklıdır. Bu durumda onu 
yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. (Genellikle) alış-
veriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zarara 

uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız (zarar verirseniz) şüphe yok 
ki bu, sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. 

Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir. 
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Hû 
İlâm 

37/ İlâm (1)336  
47/Evrak Numerosu (1)336 
 

Ereğli’nin Alaplı Bölücek karyesinden Köleoğlu Eyüb imza ve 
mührüyle Ereğli Bidayet Hukuk-ı Esasi kısmına ita olunan fi 
7 Mart Sene (1)336 (7 Mart 1920) tarihli i’tiraz-ı ale’l-hükm 

istid’ası defter-i mahsusun kırksekizinci numrusuna bi’l-
kayd mündericatı Ereğli’nin Alaplı Kılçak karyesinden 

Haramyemezoğlu Hacı İdris’in yüz lira kıymetinde bir aded 
zincir bedeliyle yirmi lira zincir bedel-i icarının (kira 
bedelinin) tahsiline dair sadır olan fi 26 Kanun-i-evvel Sene 

(1)335 (26 Aralık 1919) tarih ve 87 numerolu ilâm-ı gıyabi fi 
5 Mart Sene (1)336 (5 Mart 1920) tarihinde tarafına tebliğ 
olunmuş ise de ilâm-ı gıyabi (yokluğunda verilen ilâm) 
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mündericatı mağduriyetini mucib olduğundan müddet-i 

kanuniyesi zarfında i’tiraz ve da’va olunur, şöyle ki: 
Muhakemenin (yargılamanın) muayyen (görülmüş) olduğu 

günde mağduriyetine binaen mahkemede isbat-ı vücut 
edememesi saniyen müddei ve mûterizun-aleyh (itiraz 
olunan) Hacı İdris’e müddeâya zincirini emaneten tahsildar 

Eyüb Efendi’nin pederi tarafından alunub kendisine verilmiş 
ise de bilahare zincirin kendisine lüzumu kalmadığından 

heman merkûma iade edildiğini ve merkûm Hacı İdris’e 
zinciri teslim ve iade ettiğini tahsildar Eyüb Efendi 
pederi Ahmed Ağa ve Kılçak karyesinden Ayanoğlu Rıza 

ve Ali Kurt ve daha bazı kesanla isbat edeceğini ve müddei 
Hacı İdris’e zincir ücretinden bir gûna borcu olmadığından 
teklif olunan yemini icraya müheyya (hazır) olduğundan ol-

babdaki ilâm-ı gıyabinin (yokluğunda verilen kararın) fesh ve 
cerhiyle (iptaliyle) mu’arazadan (karşılıklı çekişmeden) 

men’ine karar itası (karar verilmesi) ve keyfiyet mevadd-ı 
basiteden olduğundan i’tiraz-ı ale’l-hükm istid’a suretinin 
mu’teriz-i aleyhe (itiraz olunana) tebliği talebinden ve 

zahrında muharrer mahkeme kararıda mündericat-ı 
arzuhale (arzuhalin içeriğine) nazaran dava-yı vakıa mevadd-

ı basiteden (basit olaydan) olduğundan usul-i hukukiye-i 
kanun zeylinin (ekinin) birinci maddesi mucebince tebligat-ı 
tahririye ifasına (tebligat yazılmasına) mahal olmadığından 

işbu arzuhal suretinin tebliğiyle iktifa olunmasına 
(yetinilmesine) ve fi 29 Mart (1)336 (29 Mart 1920) tarihinin 
Pazarertesi gününle tarafeyne da’vetiye varakaları tastiri 

lüzumuna bi’l-ittifak karar verildiği görülmekle yevm-i 
muhakeme olarak bi’t-ta’ayyün tarafeyne tastir olunan 

davetiye varakasında muharrer fi 29 Mart (1)336 (29 Mart 
1920) tarihinin Pazarertesi günü hey’et-i hakime bi’t-
teşekkül mûteriz (kabul etmeyen) Eyüb ile mûterizun-aleyh 

(itiraz olunan) Hacı İdris gelmiş olmalarıyla vicahen (yüzyüze) 
mahkeme-i aleniyye (açık mahkeme) icrasına bi’l-ibtidar 

i’tiraz istid’asıyla zahrındaki (arkasındaki) mahkeme kararı 
kıraat olundukdan sonra bi’t-tedkik i’lâm gıyabinin 
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(yokluğunda verilen karar incelenerek) fi 5 Mart Sene (1)336 

(5 Mart 1920) tarihinde mahkûmun aleyh (davayı kaybeden) 
Eyüb’e tebliğ olunduğu ve itiraz istid’ası (itiraz dilekçesi) dahi 

fi 7 Mart Sene (1)336 (7 Mart 1920) tarihinde muamele-i 
kaydiyesi ifa ve müddet-i kanuniyesi zarfında ita kılındığı 
anlaşılmakla usul-ı hukukiye-i kanununun yüzellisekizinci 

maddesi mucebince mezkûr istid’anın (dilekçenin) kabulüne 
bi’l-ittifak karar verildikten sonra ilâm-ı gıyabi kıraatla 

(okunarak) fıkra-i hükmiyesinin müfadı müddei69 Hacı 
İdris’in müddeâ-i aleyh70 Eyüb’e Der-saadet’e (İstanbul’a) 
sefer etmek üzere yirmi lira ücret mukabilinde vermiş olduğu 

yüz lira kıymetli bir aded mavna zincirini merkûm alub iade 
etmeyerek bilahare ırmağa kaçırmak suretiyle telef ve 
bedel-i icar olan yirmi lirayı dahi i’tadan imtina eylediğinden 

(ödemekten kaçındığından) zincirin kıymeti olan yüz lira 
kıymeti ile yirmi lira bedel-i icarın merkûb Eyüb’den tahsilini 

taleb etmiş ve inde’l-muhakeme mezkûr zinciri müddeinin 
(iddiacının) müddea-i aleyhe (itiraz edene) teslim ettiği ve 
işbu zincirin yevm-i zıya’ında (zayedilmesinde) yüz lira 

kıymeti olduğu inde’t-tezkiye adaletleri nümayan olan 
(herkesçe bilinen) şahitlerin şehadatiyle sabit 

olduğundan mecellenin (kanunun) altıyüzdört ve 
binsekizyüz onsekizinci maddeleri mucebince zincir bedeli 
olan yüz liranın zammeten müddea-i aleyh Eyüb’den bi’t-

tahsil müddeiye itasına (ödenmesine) ve ücret hakkındaki 
iddiasını dahi isbatdan izhar-ı acizi eylemiş (aciz kalmış, 
isbat edememiş) olduğundan müddeâ-i aleyhin tahlifini 

(yemin etmesini) taleb eylemiş ve olmağla zeyl-i usul-i 
hukukiyyenin onsekizinci maddesi mucebince müddâi 

aleyhin inde’l-i’tiraz inkârı halinde müddeiye zincir 
ücretinden dolayı yirmi lira veya daha az deyni (borcu) 
olmadığına dair yeminden nükulüne (yeminden dönmesine) 

                                                           
69Müddei, iddia etmek’ten: İstek ve iddiâsında inatla direnen kimse, iddiâcı, 
birini dava eden, dâvâ açan kimse, dâvâcı   
70 Müddea, iddia etmek”ten: İddia edilen, ısrarla savunulan husus, görüş, 
maksat, fikir, düşünce, tez, dava sebebi, dava konusu olan mesele.  
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talikan (bağlı olarak) meblağ-ı mezkûrun dahi müddeâ-i 

aleyhden tahsiline ve üçyüzdoksandört buçuk kuruş 
masarif-i muhakemenin müddeâ-i aleyhden istifasına kabil-

i itiraz ve istinaf (verilen karara itiraz açık) olmak üzere fi 22 
Kanun-i-evvel Sene (1)335 (22 Aralık 1919) tarihinde gıyaben 
ve müttefiken karar verildiğinden ibaret olduğu görüldükden 

sonra mu’tarız Eyüb’den suret-i itiraz soruldukda müddei 
Hacı İdris’den Der-saadet’e sefer etmek üzere iki kile 

mısır ücret verilmek şartıyla bir aded salapurya (ticaret 
eşyası taşımakta kullanılan, 10-15 tonluk, üçgen 
biçiminde yelkeni olan ticaret gemisi) zinciri isticar 

etmiş (kiralamış) ise de kendisi kayığını tahsildar Eyüb 
Efendiye satarak mezkûr zincirle ücreti olan iki kile mısırı 
müddei Hacı İdris’e vermek üzere muma-ileyh Eyüb Efendi 

kabul ettiği gibi işbu muamele merkûm Hacı İdris’in 
huzurunda cereyan ederek merkûm Hacı İdris de buna razı 

olduğunu beyan ve müdafaa eyledi. Mûteriz-i aleyh Hacı İdris 
dahi müddeâya (davalıya) zincirini yirmi lira ücret 
mukabilinde mûtarız Eyüb’e kirayla virüb merkûm Eyüb’den 

ücretine mahsub edilmek üzere iki kile mısıra satmış ise de 
merkûm vermediği gibi kayığını Eyüb Efendiye satdığından 

ücret ve zinciri muma-ileyhden almak içün Eyüb kendisine 
söylediğinde Eyüb Efendi zincir ile  ücret verir ise kabul 
ederim. Vermediği takdirde seni tanırım diye cevab verdiğini 

söyledi. Bi’l-müzakere mûtarızın huzur-ı mahkemedeki tevzi’ 
eylediği müdafaasını mûtarız-ı aleyh Hacı İdris inkâr eylemiş 
olduğundan mûtarızın71 işbu def’ini isbat etmesi 

lüzumuna ekseriyetle karar verilerek bade’t-tefhim 
mu’tarız bu babdaki şahitlerin Sinegir karyesinden 

Mahzaroğlu Tahir ve Yanıkoğlu Mehmed olub maada şahidi 

                                                           
71Muteriz, kabul etmemek, reddetmek’ten: Bir sözü, bir fikir veya karârı 
beğenmeyip çeşitli bahâneler bularak karşı çıkan, îtiraz eden kimse, aleyhine 
olan bir karar veya hükmün kaldırılması yahut hafifletilmesi için adlî mercilere 
başvurup îtirazda bulunan, îtiraz dilekçesi veren kimse.  
http://kubbealtilugati.com 
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olmadığını beyan ve getirüb ikame etmek üzere 

muhakemenin ta’likini taleb etmekle ol-vechile emr-i 
muhakemenin fi 21 Nisan Sene (13)36 tarihinin Çaharşanba 

gününe ta’likine ekseriyetle verilen karar bade’t-tefhim 
yevm-i mezkûrda mutarız Eyüb şahitlerini getüremediğinden 
son defa olarak ta’lik-i muhakeme talebinde bulunmuş ve 

mutariz-ı aleyh dahi muvafakat etmekle bu babdaki 
muhakeme fi 17 Mart Sene (1)336 tarihinin Pazartesi gününe 

talikine karar verilerek yevm-i mu’allak-ı mezkûrda hey’et-i 
hakimede bi’t-teşkil tarafeyn-i (taraflar) ber-sabık (eskisi gibi) 
gelmeleriyle vicahen ve alenen icra-yı muhakemeye 

mübaşeret olunarak mûtarız (itiraz eden) Eyüb’den 
şahitlerini getirip getirmediği soruldukda şahitlerini 
getiremeyeceğini beyanıyla mûtarız-ı aleyh Hacı İdris’in icra-

yı tahlifini taleb etmekle mûtarız-ı aleyh teklif olunan yemini 
bi’l-kabul huzur-ı muhakemede ve muvacehe-i huzurda icra 

edildi. Tarafeyn başka diyeceği olmadığını söylediler hitam-ı 
muhakeme tefhim edildi (mahkemenin bittiği anlatıldı, 
söylendi).   

 
İktizası bi’l-müzakere (gereği görüşülerek) müddei Hacı İdris 

davasında müdde’a-aleyh (davalı) Eyüb’e Der-saadet’e 
(İstanbul’a) sefer etmek üzere yirmi lira ücret mukabilinde 
vermiş olduğu yüz lira kıymetinde bir aded mavna zincirini 

merkûm Eyüb iade etmeyerek bilahare ırmağa kaçırmak 
suretiyle telef ve bedel-i icarı olan yirmi lirayı dahi itadan 
imtina eylediğinden zincirin kıymeti olan yüz lira ile yirmi lira 

bedel-i icarın merkûm Eyüb’den tahsilini taleb eylemiş ve 
inde’l-muhakeme mezkûr zinciri müddeinin (davacının, 

iddiacının) müddeâ-i aleyhe (davalıya) teslim ettiği ve işbu 
zincirin yevm-i zıya’ında (ziyan ettiği gün) yüz lira kıymeti 
olduğu inde’t-tezkiye adaletleri nümayan olan (bilinen) 

şahitlerin şahadetiyle sabit olmuş olduğundan mecellenin 
altıyüzdört ve binsekizyüzonsekizinci maddeleri mucebince 

zincir bedeli olan yüz liranın zamanen müddeâ-i aleyhe 
Eyüb’den bi’t-tahsil müddeiye itasına ve ücret hakkındaki 
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iddiaya gelince müddei bu babdaki iddiasını isbatdan izhar-

ı acizi eylemiş olduğunu beyanıyla müddeâ-i aleyhin tahlifini 
(yemin etmesini) talep etmiş olduğundan zeyl-i usul-i 

hukukiyenin onsekizinci maddesi mucebince müddeâ-i aleyh 
Eyüb’ün inde’l-i’tiraz inkârı halinde müddeiye zinciri 
ücretinden dolayı yirmi lira veya daha az deyni olmadığına 

dair bizden nükulüne ta’likan mezkûr yirmi liranın dahi 
merkûm Eyüb’den tahsiline dair de inde’l-gıyab sadır olan 

hükme adem-i kanaatle i’tirazen ve vücuhen icra kılınan 
muhakeme-i aleniye neticesinde mûtarız Eyüb ol-babdaki 
müdafaatını isbatdan izhar-ı aciz etmiş ve mûtarız-ı aleyhin 

tahlifini taleb eylemiş olmasına mebni mûtarız-ı aleyh Hacı 
İdris mûtarız-ı merkûm Eyüb’ün teklif eylediği yemini bi’l-
kabul huzur-ı muhakemede ve muvacehe-i huzurda icra 

eylemiş olduğundan mecelle-i celilenin binaltıyüzotuzikinci 
ve binsekizyüzonsekizinci maddeleri mucebince müddeiye 

zincirin kıymeti olduğu şahadetle sabit olan yüz lira ile zincir 
ücretinden dolayı yirmi liranın dahi mûtarız Eyüb’den bi’t-
tahsil mûtarız-ı aleyh Hacı İdris’e itasına ve zirde müfredatı 

merkûm masarif-i muhakeme ile masarif-i gıyabiye olan 
ücyüzdoksandört buçuk kuruşla cem’an (toplam) 

altıyüzkırksekiz buçuk kuruşun mu’tarız Eyüb’den 
istifasına kabil-i istinaf olmak üzere fi 27 Nisan Sene (1)337 
(27 Nisan 1921) vicahen ve müttefikan karar verilerek 

tarafeyne tefhim kılındı (anlatıldı, bildirildi). Deyu muharrer 
olan fi 23 Mayıs Sene (13)36 (23 Mayıs 1920) 
Bi’l-mukabele aslına mutabıktır.   
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XXV.BÖLÜM 

ALAPLI’YA AİT ÖZEL ARŞİV BELGELERİ 
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Bakireye Mahsus İzinname 

Yalnız mehr-i müeccel (Boşanma veya ölüm halinde, kız 
tarafına verilmesi nikâhta kararlaştırılmış olan para. Tecil 

edilmiş, ertelenmiş olan) 101 (Kuruş) 

Yalnız mehr-i muaccel (Nikâhta erkek tarafından kız tarafına 
verilen ağırlık, para. Peşin ödenmiş olan) 

Karyemiz sakinelerinden Ter Salih oğlu damadınız kaini 
(kaynı) kerimesi (kızı) Havva binti Ali nam bakirenin maa 

şer’isi üzere işbu tabii olan karye-i mezkûrda Marangozoğlu 
Ömer bin Mehmed nam kimesneye velisi izni ve tarafeynin 
(iki tarafın) rızası ve mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel 

nizamı üzere inde'ş-şuhud (şahitler huzurunda) tesmiye-i 
mehr idüb (mehri belirleyip) akd-i nikâh eyleyesiz. Vesselam 
(işte o kadar).  

25 Cemaziye’l-ahir Sene (1)306 (26 Şubat 1889) Naibü’ş-şeyh 

Vekâlet-i zevc Marangozoğlu Mehmed bin Salih  

Şahid Ayanoğlu Ahmed bin Halil ve sarı Mehmed oğlu 
Mehmed bin Halil 

Vekâlet zevciye Delibaltaoğlu İsmail bin Mehmed  

Şahid Kahveci Ali oğlu Mehmed bin Hasan ve Öküzcüoğlu Ali 
bin Ömer 
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İşbu izinnameden iki kuruş harç alına  

Numru 36 
Fi 14 Şubat Sene (1)304 (26 Şubat 1889) 

 

Hû 

Kuruş 1800 varaka-i nakdiye 
Sekizbinsekizyüz kuruştur 
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Alaplı'nın Bölücek karyesinden Köseoğlu Eyüb’den 

1337 ve 1338 tarihlerine aid olan umum aşar bedelatından 
matlubum olan bâlâda muharrer binsekizyüz kuruşu sulhen 

(çekişmesiz) olarak meblağ-ı mezburu tamamen aldım. 
Şahit Alaplı Duyûn-ı Umumiye Memuru Rıza  
Şahit Alaplı'da Temizler’in Ali Bey Temiz Ali 

 
Hû 
Ereğli kazasının Alaplı nahiyesine tabi Kılçak karyesinden 

iken bundan akdem (önce) vefat eden Marangozoğlu Ömer 
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bin Mehmed’in veraseti zevce-i menkuha-i metrukesi (nikâhlı 

karısı) Havva binti Ali nam hatun ile sulbi sagir (küçük) oğlu 
Ali’ye muhtazara (ölüm anında) olduğu lede’ş-şer’i-l-enver 

zahire nümayan oldukdan sonra sagir-i mezburun tesviye-i 
umuruna kibel-i şer’iden vasi nasb ve ta’yin olunan validesi 
mezbure Havva’nın talebi marifet ve marifet-i şer’ ile tahrir ve 

beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer’iye tevzi’ (dağıtım) ve taksim 
olunan müteveffa-yı mezburun terekesidir (mirasıdır) ki ber-

vech-i ati zikr olunur. Tahriren fi’l-yevmi’l-işrin min şehr-i 
Rebiü’l-ahir li-sene sitte aşer ve selase mie ve elf  (7 Eylül 
1898)  

Karye-i mezkûrda vaki bir bab mülk iki odalı menzilhane 500 
Bir bab mülk hamamhane 100 
Kara sığır ineği 100 

Yorgan 1, Yatak 1 
Kazma 1, balta 1, Orak 1,  

Evani Nühas (bakır kap kacak) 
Müstamel (kullanılmış) Kilim 10 
Hırdavat Menzil  10  

Cem’an Yekûn 
Akarat        600 

Menkulen        200 
Toplam        800 
Emlak bedeli olub resme tabi olmayan   600 

Kalan        200 
…haracat, resm-i kısmet, kaydiye, yol paresi maa makbus, 
yekünü’l-haracat, sahibü’l bâki li taksim beyne’l verese 

 
Belgelerde sıkca geçen Kılçak köyüyle ilgili de kısa bir 

açıklama yapmak gerekmektedir. Kılçak adının Kıpçaklardan 
geldiğine yönelik yörede rivayetler bulunmaktadır.  Bununla 
birlikte Kıpçak’ın değişik anlamları bulunmaktadır. 

Kıpçak:  
1-Merkezden kaçmış, uzaklaşmış ve bir otoritaye bağlı 

bulunmayan, 2-Çayırlık geniş toprak, sahipsiz boş ve gemiş 
arazi, 3-Ağaç kovuğu, 4-Bahtı açık talihli, T…1-
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Türkmenlerin Teke, Toktamış ve Salur oymaklarının dip 

dedelerinden, 2-Kazakların, Ortayüz bölüğü oymak 
beylerinden, 3-Kırgızların, İçgilik oymağı dip dedelerinden, 4-

Altayların, Teleut oymağı dip dedelerinden olduğuna yönelik 
farklı anlamlar ve bilgiler bulunmaktadır.72  
 

 
 

Ber-muceb-i talimat dört kuruş otuz para ahzı (alınması)  
Yalnız dört kuruş otuz para ahz olunmuştur (alınmıştır). 
Fi 30 Eylül Sene (1)314 (12 Ekim 1898) 

                                                           
72 Orhan Güdül Kutalmış, Türkçe İnsan Adları ve Anlam Kökenleri, 2003  
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Halil Çavuş’un oğlu biraderim Atıf Efendiye 
Evvela ayruca selam ederim. Pederin ve validen ve hemşiren 

hanımlara ayrıca ayrıca hususi selam ederim biraderim Atıf. 
Kain biraderin muzafferiyeti vardır. Cümleniz buyrunuz. 
Baki selam.  

 
Akkaya’da Mü’min oğlu 

Fi 18 Eylül Sene (1)927  
Osman 21 Eylül (1)927  
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Biraderim Marangozoğlu Ali Bey’e 

Mahsus selam ederim. Acele gidecek olursanız bir 

ehemmiyetli insan gönder, göndereyim. Kendim Akçaşehir’e 
gidiyorum, bir daha poliçe alıvereceğim. Katırcılar gelirler ise 

Akçaşehir’de işi bitmemiş diye söyle ve işim bittiğinde 
geleceğim. Cabbar oğlu İlyas’a daha söyleseniz mahsus 
selam ederim. Baki sıhhatle daim olasınız.  

Fi 9 Şubat Sene (1)341 (9 Şubat 1925) Akkaya’da 
Mü’min oğlu  
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Saburlu 27 hanede Havva binti İsmail ile fi 25 Şubat Sene 

(1)329 (10 Mart 1914) tarihinde tehhülenin (evliliğin) icrası 
kayd edilmiştir. Fi 19 Teşrin-i-evvel Sene (1)926 
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İsim ve Şöhreti : Kara Hüseyin oğlu damadı mahdumu 

(Kara Hüseyinoğlu’nun damadının oğlu) İsmail 
Tarih ve Mahal : Hacı Hasan Mahallesi 1320 

Mahalle ve Karyesi : Alablı Okçular Karyesi 
Zokağı (Sokağı) : Hoca Has Mahallesi  
Nevi’ Mesken : Hane 

Bâlâda isim ve şöhreti ve hal ve sıfatı muharrer olan İsmail 
bin Ahmed devlet-i aliyyenin tebiyyeti …..olub evvel….ceride-

i nüfusda mukayyed (kayıtlı) olduğunu müş’ar işbu tezkire 
ita kılındı. Fi 9 Şubat Sene (1)321 (22 Şubat 1906) 
Alttaki Pul Üzeri: Fi 20 Şubat Sene (1)321 (5 Mart 1906) 

 
Alablı’da eşrafdan Marangozoğlu Ali Beğ’in dükkânın 

mübaya’a ettiğim (satın aldığım) bakkaliye bedelinden 
borcum olan ber-vech-i bâlâ on Türk lirasını otuz gün sonra 
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kendisine veya emr u havalesine tediye edeceğim. Şayed 

müddet-i mezkûre zarfında kendisine veya emr u havalesine 
te’diye edemez (ödeyemez) isem bi’l-umum masarif-i 

muhakeme ve ücret-i vekiliye de kendime aid olmak üzere 
işbu senedim Ali Efendi yedine ita kılındı. Fi 31 Mart Sene 
(1)929 Yazıcızade İzzet efendi Mahdumu (Mühürde isim yazılı 

ama net okunmuyor. Mehmed olabilir) 
Şahid Çil İbrahimoğlu Ali 

Şahid Alablı’da mukim Yazıcızade  

 
Fi 7 Temmuz 1341 (7 Temmuz 1925) 

Mürteza mahallesi imamı efendi, 
Mahallemizde sakin Bartın Ömerler karyesinde 25 

numerolu hanede mukayyed Topal Ali oğlu kerimesi 

Memnune binti İsmail nam bikr-i bâliganın (buluğa ermiş 
bakirenin) tarafınızdan mevrud fi 7 Temmuz Sene (1)341 

tarihli ilm u haberde muharrer olduğu üzere tenkihe (nikâha) 
mani’-i şer’isi yoğise işbu talibi olan Kılçak karyesinde 29 
numerolu hanede sakin marangozoğlu mahdumu Hüseyin 
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bin Ali nam kimesneye velisi izni ve tarafeynin (iki tarafın) 

rızası tesmiye-i mehrle lede’ş-şuhud akd-i nikâh eyleyiniz.     
Başkâtip muavini  

Mehr-i müeccel 8 kuruş 
Mehr-i muaccel 8 kuruş 

 
Zevcenin Kılçak karyesinde 29 numerolu haneden 
Marangozoğlu Hüseyin bin Ali ile fi 26 Temmuz Sene (1)341 

(26 Temmuz 1925) tarihinde akdinin icrası ve zevci hanesine 
nakli kayd edilmiştir. Fi 29 Temmuz Sene (1)341 (29 Temmuz 
1925)  

 
Kılçak karyesi imamı efendi bade’s-selam inha olunur ki 

Karyemiz sakinlerinden Ayşe binti İbrahim nam bikr-i 
bâliganın mani’-i şer'isi (yoğise........velisi izni ve kendisinin 
rızası ................Marangozoğlu Ali bin Mehmed nam 
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kimesneye şuhud ve mahzurunda?mihr-i müeccel ve 

muaccel belirlenmesiyle akd u nikâh eyleyesiniz...... 

 
Mezbure Kılçak karyesinde 5/31 hanede Marangozoğlu Ali 

bin Mehmed’e tezvic olmuştur (nikâhlanmıştır). Fi 22 Mart 
Sene (1)311 (3 Nisan 1895) 
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Hû 

Alablı’da Ali Bey’e 
Selam, acele olarak sandığı para yatıracağımdan ilk motorla 

yarın Zonguldağa gidiyorum. Bir mikdar kadar para acele 
olarak yarın gelecek. Motorla ......göndermenizi rica ederim. 
Fi 24 Minh 

Ereğli’de ….  

 
Hû 

Alablı’da bakkal Kılçak karyeli kuzen (veya güzel) Ali Bey  

 
Badi-i mazbata-i acizanemiz oldur ki, 
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Alablı nahiyesinin Kılçak ve Divan karyelerinde bir kıt’a 

menzilhane ve kabaklık bostanı meyve-i müteferrik ve 
eşcarisinin (çeşitli meyve ağaçlarının) ve samanlık dört 

kıt’anın dört hissede bir hissesine mutasarrıf bulunan divan-
ı mezkûr ahalilerinden Marangozoğlu Ahmed bin Mehmed 
nam kimesne kendi hüsn-i rızasıyla karındaşı Ömer bin 

Mehmed’e bâlâda muharrer bedeli mukabilinde füruht 
eylemiş (satmış) olduğundan merkûmun umur-ı vergice ve 

sairece bir guna ilişiği ve mani’-i (manisi) olmadığına lazım 
gelen ilam …..şeref-tastiriçün işbu bir kıt’a mazbata-i 
acizanemiz bi’t-tanzim Ereğli mahkeme-i riyaset-i aliyyesine 

takdim kılındı. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-
emrindir.  
Fi 15 Şubat Sene (1)305 (27 Şubat 1890) 

Kılçak ve Divan ahalisinden Marangozoğlu Ahmed bin 
Mehmed Mühür: Ahmed      

 
 

Bâlâda muharrer (yukarıda yazılı) Ahmed bin Mehmed 

nam biraderi Ömer’e hissesini terk ettiğine dair tasdik 
olunmuştur. Fi 15 Şubat Sene (1)305 (27 Şubat 1890) 

18 Şaban Sene (1)312 (14 Şubat 1895) Naib-i Kaza-i 
Ereğli    
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SONUÇ 

 
Alaplı derin tarihi geçmişi olan bir yerleşim yeridir. Türklerin 

hâkimiyetine geçtikden sonra kurulan vakıflarla imar 

faaliyetleri başlatılmıştır. Aynı şekilde toplumu irşad edecek 

ve birarada tutacak mürşid-i kâmil insanların bölgeye 

gelmeleri teşvik edilmiş, adlarına vakıflar kurularak maddi 

olarak da desteklenmişlerdir. Bu sayede halkın yaşamı 

kolaylaştırılmaya çalışılmış, fakir fukara gözetilmiştir.    

Alaplı tarihi süreci içinde Kastamonu vilayeti dahilinde Bolu 

sancağına bağlı kaza iken, yapılan idari yapılanmadan sonra 

Ereğli’ne bağlanmıştır. Bu arada bir ara köy ve nahiye 

konumuna düşmüştür. Uzun yıllar sonra tekrar kaza-ilçe 

vasfını kazanmıştır. Ancak bu esnada bazı toprakları diğer 

ilçelere verilmiştir. Köy konumuna düşürüldüğü zamanlarda 

bile yapısal olarak kasaba vasfını korumuş, hane ve dükkân 

sayısı olarak kazaların sahip olduğu ekonomik ve sosyal 

büyüklüğe sahip olmuştur.  

Bir dönem ayanların keyfi yönetimlerinden çok muzdarip 

olmuş bir dönem de devletin resmi yöneticilerinin haksız 

uygulamaları altında ezilmiştir. Keza eşkıyaların da 

baskılarından emin olamamış onların da zulümlerine maruz 

kalmıştır. Zaman zaman da Rus donanmasının saldırılarına 

muhatap olmuştur. 

Alaplı çok büyük bir yangın yaşamış, neredeyse tamamen 

yanmış, bilahare tekrar inşa edilmiştir.  

Ereğlinin ticaretini ayakta tutan dinamikler ise meyve ve 

bostan ürünleri ile orman ürünleridir. İncelenen belgelerde 

fındıkla ilgili bir bahse rastlanmadığından fındığın sonradan 

Alaplı ve civarına gelmiş olduğu düşünülebilir. Alaplı ve 

civarının Karadeniz bölgesinden göç aldığı düşünüldüğünde 

göçle gelenlerle fındığın getirilmiş olması mümkündür.  



Arşiv Belgelerinde Alaplı  Murat Dursun Tosun 

398 
 

Alaplı halkı özellikle orman ürünlerinin oluşturduğu katma 

değerden istifade etmiştir. Gerek kereste gerek, yakacak 

odun, meşe kömürü olarak hazırladıkları ürünleri İstanbul’a 

yollayarak önemli bir gelir elde etmişlerdir. Osmanlı 

donanmasının ihtiyaç duyduğu keresteyi de temin 

etmişlerdir. Denizlere yatkın olan halkından çok sayıda 

insan donanmanın değişik birimlerinde görev almıştır. 

Alaplı’dan cereyan eden suyun ve denize sahil olmanın da 

etkisiyle gemicilik sektörü de gelişmiştir. Bu sektör yapım 

aşamasından nakliye aşamasına kadar her safhasında 

dikkat çekici büyüklüğe ulaşmıştır. Özellikle Ereğli 

civarındaki kömür ve diğer maden sektörlerinin gelişmesiyle 

Alaplı da bundan olumlu yönde etkilenmiştir. Alaplılı çok 

sayıda gemi sahibi ve kaptan yetişmiştir. 
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