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solak* murat tarhan** fahri kiliÇ*** a section from bolu turkish hearths Öz türk ocakları, ii. meúrutiyet sonrası
geliúen türk milliyetçiliği fikrinin en önemli kurumsal örneklerinden birisidir. dergİabant (aİbÜ İlahiyat
fakültesi dergisi) , bahar 2013 ... - mehmet zekÂİ konrapa: 1301 (1888) yılında bolu’da dünyaya gelmiştir.
bolu İdâdîsinden mezun olduktan sonra yüksek tahsil için İstanbul’a ... en önemli eseri olan bolu tarihi, bolu
merkeze alınarak yazılmış bir osmanlı-anadolu tarihi sayılır. popüler kitaplarından biri 1893 great bolu fire sbedergi.ibu - gönderim tarihi: 23.02.2015 kabul tarihi: 13.04.2015 1893 bÜyÜk bolu yangini cemal sezer*
1893 great bolu fire Öz 12 kasım 1893 tarihinde bolu çarşısında çıkan yangın ile onlarca hân, yüzlerce ... of
great bolu fire were investigated through the correspondence in 1893. keywords: bolu, fire, aid. 16. yÜzyilda
akÇaŞehİr (akÇakoca) - bolu sancağı, bu iki şahsiyeti aynı coğrafi zeminde birleştiren bir mekân olarak
karşımıza çıkar. 16. yüzyıl bolu sancağı tapu tahrir defterlerindeki kayıtlara nazaran bu iki tarihi şahsiyetin
ismini iki ayrı iskân sahasının ismi olarak görüyoruz. bolu sancaĞındak candaroĞullari vakıfları ı - bolu
sancaĞındak candaroĞullari vakıfları ı 365 kalktıktan sonra onun yerine teşekkül eden anadolu beyliklerinden
biri olan candaroğullarının hakimiyetine girmiştir. kuzey-batı anadolu'nun büyük bir kısmını uzun süre elinde
tutan bu beyliğin topraklan zamanla, kısım kısım osmanlılann eline geçmiştir, işte konur alp İlİ - dergipark konrapa, tarihi akı ş içerisinde, yerliler yanında yeni göçlerle de nüfusunu artırmı ştır. düzce ovasının iklim ve
tabiat şartlarına aldırı ş etmeyen türkmenler ovanın hemen her akarsu boyunda köyler meydana getirmi
şlerdir. akyazı ve bolu’dan hicret eden yörükler ovanın sıtmalı mİllİ mÜcadele'nİn baŞlarında bolu
mutasarrifligi'nda ... - bolu livası'ndada mahalli hükumet kademelerinde ve halk içinde etlcinli~olan
şahıslardabir kararsızlıkdönemi yaşanmayabaşlanmışur. mondros mütarekesi'nin mütareke hükümlerine aykırı
olarak uygulanmaya başlamasıise, • ataıürk üniversitesi fen-edebiyatfakültesi tarih bölnmü. 1 mzekai konrapa.
bolu tarihi, bolu 1964,5.612. title from bazaar to town: the emergence of ... - 2 İsmail hakkı uzunçarşılı,
osmanlı tarihi, i, ankara, 1994 (6skı), p.117. ... düzce pazarı was administrated by the konrapa district of bolu
province in 1530. around this time, there was a farm situated near düzce pazarı called kadılıoğlu mehmed bey.
tarİh - tmo - konuralp’e verdi. 14.y.y. ilk çeyreğinden itibaren bu bölge konuralp ilçesi ve kısaca “ konrapa “
diye anılır. düzce, osman gazi’nin mahiyetinde 1869 yılına kadar kastamonu vilayeti bolu mutasarrıflığı göynük
kasabası'na bağlı bir nahiye iken, 1870 yılında bolu sancağı'na bağlı bir kaza haline gelmiştir. mehmet ŞÜkrÜ
gÜlez - bamer.ibu - vilayetine bağlı “Üçüncü bolu mutasarrıflığı dönemi” (1864-1908) ve son olarak da
“dördüncü mutasarrıflık dönemi” (1908-1923) bolu’nun geçirdiği idare ekilleri olmutur. bkz: m. zekai konrapa,
bolu tarihi, bolu vilayet matbaası, 1966, s. 122,123. 2tbmm 2. devre dosyası, türkiye büyük millet meclisi
azasının ... xviii.yÜzyil dİvan Şaİrİ bolulu mehmed hanİf ve dİvani - bolu, abant dergisi, zekâi konrapa’nın
bolu tarihi adlı eseri ve hanif’in divanından faydalanılarak tespit edilmiştir. Şairin doğum tarihi bilinmemektedir.
1809 tarihinde vefat ettiğini ve vefat ettiğinde kâtiplik görevini sürdürdüğünü düşünerek lale devri
(1718-1730)’nden sonra doğmuş roma dönemi kent yerle imleri ve prusias ad hypium kieros ... - roma
dönemi kent yerle imleri ve prusias ad hypium (kieros, Üskübü, konuralp) güniz akinci kes 1m , pınar kÖylÜ¹,
pınar g rt ¹ Özet Üç dönemde geli me gösteren ve dünya üzerinde ... halide sarıoğlu2 vildan bağcı dergipark.ulakbim - yol güzergâhı bolu ve ilçelerinden geçen seyyahların seyahatnamelerinden hareketle ve
ilgili tarihi kaynaklardan yararlanılarak, yörenin o tarihlere ait el sanatları kültürünü incelemektir. başta İbni
battuta ve evliya Çelebi olmak üzere polanyalı simeon, katip Çelebi, tavernier, ve texier altin yaprak dergİsİ
(1925): ahmet İzzet ve mehmet zekÂİ ... - dini ve aere-i mübeúúere, bolu salnamesi (tarihi bölümleri), bolu
tarihi gibi kitapları mevcuttur. soyadı kanunundan sonra “konrapa” soy ismini almıtır. mehmet zekâi bey’in
bolu sultanisinde tarih, coğrafya ve ruhiyat muallimi olarak görev yaptığı bilinmektedir. (bilgin, 2002, s. 175;
kılıç ve tarhan, 2014, s. 173). cilt : 6 sayfa: 909-926 tasavvuf - avrasyad - kutalmıĢ oğlu süleyman bey
bolu‟nun ilk “fatihi” konumunda bir türkmen gazisidir. zayıf bir rivayete göre ise bolu‟nun ilk fatihi, bugün
mezarı Ġzmit‟te bulunan, horasan‟dan kalkıp harbe geldiği söylenen ve asıl adı hacı hamza olan ancak
aslahuddin hazretleri diye bilinen bir horasan erenidir (konrapa, 1960:91). hz.pİr seyh ùabani velİ tasavvufkitapligi - çıkarlar. bunlar arasında muslihiddin efendi de vardır. düzce ile bolu arasında (konrapa
diye anılan yerde; Çiftçi'ye göre yayalak mevkiinde: 2002:99) cemal-i halvetî'nin halifelerinden hayreddin
tokadî ile karúılaırlar. bu tarihi 904/1499 (ozanoğlu 1966:7) veya 925/1519 olarak verenler vardır (yılmaz
1995:123). karabaş-ı veli (ö. 1097 /1686) - tasavvufdergisi - 8 konrapa, karabaş-ı veli'nin yaşadığı yıllarda
kastamonu'nun Çankırı kazasına bağlı iken, bu gün düzce ilinin bir bejdes id ir. tarihi belgelerde genelllkle bolu
'ya bağlı olarak gösterilmektedir. bu belde, 1321-23 yıllan arasında osmany'in komutanlarından konuralp
tarafından feıhedildiğinden the past, present, and future of turkey:historical ... - il de tarihi ara ş tırma
ile beraber ... →bolu’ya ・Şemsi paşa bir camii ve iki hanı ... konrapa’nın 3 köyünden 24 →toplam 46 avarız
hanenin menzile tahsis . 1723: 9 binek atına sahip olan menzil . 1327,5 guruş olduğu 670 ulaklara ait binek
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atlarının ücretleri 500 guruşunun vergilerini menzile (ba, mad ... residents and society of the düzce region
in the first ... - known by the name of konrapa in the 1830s8 and the other as the Üskübü district which
belonged to bolu province. the ottoman system from the earliest periods accepted the kaza (district) as an
important unit. a district under a kadi or judge’s rule was a unit balancing all ferda ve memuriyetleri - core İl ml araştırmalar 5, İs tan bul 1997 fanİzade alİ İlmi bey ali birinci* fanizade ali ilmi bey, önce adana
vak'asındaki (14 nisan 1909), sonra da mütareke'den sonra çıkardığı ferda gazetesiyle İstiklal harbi aleyhindeki
faaliyet leriyle dikkati çeken ve nihayet iki kardeşiyle 150'likler listesine dahil edilerek yurt dışına çıkanlan
şahsiyetlerden biridir. geÇmİŞten gÜnÜmÜze uluslararasi ... - isamveri - bolu'ya mürit olarak gönderildi.
kendisinin doğduğu bolu ile düzce arasında bulunan yerin (konrapa) ismi ile anılması dolayısı ile kendisine
"konrapavî" denilmiti. bu durumu "vekâiyu'l-fuzalâ" dan 1 selçuk eraydın, tasavvuf ve tarîkatler, İstanbul, 1994,
s. 388-389. 03 karabaŞi velİ - tasavvufakademi - 8 konrapa, karaba§-l velî'nin ya§adlžl ydlarda
kastamonu'nun Çank1r1 leazaslna bagli iken bu- gün düzce ilinin bir beldesidir. tarihî belgelerde genellikle
bolu'ya baéh olarak gösterilmektedir. bu belde, 1321-23 ytllarl arastnda osman bey'in komutanlarlndan
konuralp tarafindan fethedildiginden
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