
 

II. Abdülhamit’in Zamanında  

Alpullu’da Köy Kurulması Teşebbüsü 

Hû 

Atûfetlü Efendim Hazretleri, 

Şûra-yı Devlet Dâhiliye Dairesinin leffen arz ve takdim kılınan mazbatası meâlinden müsteban oldığı veçhile 

Kırkkilise Sancağı mülhakatından Baba-yı atik kasabasında şimendüfer mevkiinde Ergene Köprisi civarında Şehid 

Mehmed Paşa Vakfından mine’l-kadîm Alpullu karyesine merbut arazi orada istasyon bulunmak münasebetiyle 

arsa hükmüne girmiş ve bazı kesan tarafından ebniye inşa olundığı gibi yeniden birtakım binalar inşasına teşebbüs 

edilmiş olmasıyla arazi-i mezkûre arazi-i haliyeden ma’dud ve mirîye aid olarak parça parça müzayede ve ihalesi 

takdirinde menfaat-i hazine hâsıl olacağı ve mahall-i mezkûrun mîrîye aid ham arazi-i vakfiyeden olarak hâlî 

bulundığı Vilayet-i Defter-i Hâkanî Müdiriyetinden derkenar olundığı ve Arazi Kanununun otuz ikinci maddesinin 

fıkra-i ahiresi hükmünce bu misillü arazi üzerinde karye teşkili halinde irade-i seniyye istihsali lazım geleceği 

beyanıyla nam-ı namî-i cenab-ı cihanbânîye mensub bir karye olmak üzere istihsal-i müsaade-i seniyye olması 

Edirne Vilayetinin tahriratında inha olunmuş ve Virgü Emanetiyle bi’l-muhabere alınan cevabda iş’ârat-ı mebsûta 

te’yid edilmiş ve arazi-i mezkûrenin öyle muattal kalmasında hiçbir faide hâsıl olamayacağından ve füruhtı 

takdirinde iktisab-ı ma’muriyet iderek bedelatından ve inşa olunacak ebniye virgüsünden ve ziraat olunabilecek 

olan mahallerin a’şarında istifade olunacağından terviç-i iş’âr halen ve maslahaten münasib görünmekle işin esası 

ve teşkil olunacak karyenin nâm-ı nâmi-i cenab-ı padişahîye mensubiyeti rehin-i müsaade-i seniyye-i Hazret-i 

şehin-şâhî oldığı halde ifa-yı muktezasının Edirne Vilayetine iş’ârı ve Virgü Emanetine ma’lumat i’tası ekseriyetle 

tezekkür kılınmış ise de ol babda her ne vecihle emr û ferman-ı Hümayun-ı cenab-ı mülûkâne müteallik ve şeref-

sudûr buyrulur ise icra-yı hükm-i celiline mübaderet olunacağı beyanıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.  
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Günümüz Türkçesi 

Atûfetlü  Efendim Hazretleri 

Şûra-yı Devlet Dâhiliye (Bugünkü Danıştay İçişleri) Dairesinin ekli olarak arz edilen tutanağından anlaşıldığı 

üzere, Kırkkilise (Kırklareli) Sancağına bağlı yerlerden Baba-yı atik (Babaeski) kasabası, şimendifer mevkii, 

Ergene Köprüsü civarında Şehit Mehmet Paşa Vakfından olup, eskiden beri Alpullu köyüne bağlı bu arazi, orada 

istasyon bulunmasından dolayı arsa gibidir. Araziye bazı kişiler tarafından bina yapılmış, yeni birtakım binalar 

yapılmasına teşebbüs edilmekte ve anılan arazi boş durmaktadır. Devlete ait arazi olarak, parça parça 

müzayede ve ihale yapılarak satıldığı takdirde hazineye gelir elde edilecektir. Anılan yerin Devlete ait, boş 

duran vakıf arazisi olarak öylece durduğu, Vilayet Tapu Dairesi Müdürlüğü tarafından yazı ile bildirilmiştir. 

Arazi Kanununun otuz ikinci maddesinin son fıkrası hükmüne göre, bu gibi arazi üzerinde köy kurulması için, 

padişah izni gerekeceği açıklamasıyla, padişah hazretlerinin adını taşıyan bir köy kurulmak üzere izin alınması 

için, Edirne Vilayeti tarafından yazı yazılmış ve Vergi Müdürlüğü ile bu konuda yazışma yapılmıştır. Bu 

yazışmada alınan cevapta durum teyit edilmiş, anılan arazinin öyle boş kalmasında hiçbir fayda elde 

edilemeyeceğinden satılması durumunda, buradan gelir elde edilecek, bu araziler bayındırlaştırılacak, 

yapılacak bina vergilerinden ve ziraata açılacak yerlerin öşür vergisinden faydalanılacaktır. Bu yerlerin 

değerlendirilmesi uygun görülmekle, kurulacak köyün, kendi adını taşıması için padişahtan izin istenilmiştir. 

İzin verildiği takdirde gereğinin yapılması için,  Edirne Vilayetine bildirilmesi ve Vergi Müdürlüğüne bilgi 

verilmesi, çoğunluk sağlanarak görüşülmüştür. Bu konuda her ne şekilde emir ve ferman uygun görülürse, 

işleme başlanacağı açıklamasıyla, yazı yazıldı efendim.                                                                                                                      

12 Mayıs 1880  

(II. Abdülhamit Zamanı. Ergene kenarının bataklık ve sivrisinek alanı olarak görülmesi nedeniyle bu köy daha 

sonra Lüleburgaz'ın kuzeyinde Hamit Abat adıyla kuruluyor.) 
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