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ge le nek sel ku rum lar dan uzak laş mış, düş-

kün lük ku ru mu ye ri ni ye ni sos yal ya pı nın 

ku rum la rı na bı rak mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Buy ruk: İmam Ca fer-i Sa dık Buy ru ğu (nşr. 
Fu at Boz kurt), İs tan bul 2006, s. 184-186; Bed-

ri No yan, “Bek taşî ve Alevîler de Hu kuk Dü ze-
ni (Düş kün lük)”, I. Ulus la ra ra sı Türk Folk lor 
Kon gre si Bil di ri le ri, An ka ra 1976, s. 189-213; 
a.mlf., Bektâşi lik Alevîlik Ne dir?, İs tan bul 1985, 
s. 224-225; Ab dül ba ki Göl pı nar lı, Ta sav vuftan 
Di li mi ze Ge çen De yim ler ve Ata söz le ri, İs tan bul 
1977, s. 106; Meh met Eröz, Tür ki ye’de Alevîlik 
Bek taşîlik, İs tan bul 1977, s. 144-145, 289-290; 
Fu at Boz kurt, Ale vi li ğin Top lum sal Bo yut la rı, 
İs tan bul 1990, s. 126; Nejat Birdoğan, Anadol u 
ve Balkanlar’da Alevî Yerleşmesi: Ocaklar-De-
deler-Soyağaçları, İstanbul 1995, s. 167-172; 
Or han Türk do ğan, Alevî-Bek taşî Kim li ği, İs tan bul 
1995, s. 61; Ay han Yal çın ka ya, Ale vi lik te Toplum-
sal Ku rum lar ve İk ti dar, An ka ra 1996, s. 89; 
Gü lağ Öz, İslâmi yet Türk ler ve Ale vi lik, An ka-
ra 1997, s. 126-127; Hü se yin Bal, Ale vi-Bek ta şi 
Köy le rin de Top lum sal Ku rum lar, İs tan bul 1997, 
s. 97-98, 186; a.mlf., “Ale vi-Bek ta şi Örf Hu ku ku 
/ Düş kün lük Ku ru mu ve İki Ahit na me Çö züm-
le me si”, Yol Der gi si, III, An ka ra 2000, s. 75-81; 
Yu suf Zi ya Yö rükân, Ana do lu’da Alevîler ve Tah-
ta cı lar (haz. Tur han Yö rükân), An ka ra 1998, s. 
80-85, 245-261; Derviş Tur, Erkânname, İstanbul 
2002, s. 472-478, 479-486; Esat Korkmaz, An-
siklopedik Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlü-
ğü, İstanbul 2003, s. 110, 125-126, 242; Ha run 

Yıl dız, Ana do lu Alevîli ği: Amas ya Yö re si Bağ la-
mın da Bir İn ce le me, An ka ra 2004, s. 235-236; 
a.mlf., “Alevî Geleneğinde Ölüm ve Ölüm Son-
rası Tören ve Ritüeller”, Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Velî Araştırma Dergisi, sy. 42, Ankara 
2007, s. 93-112; Cenk su Üçer, To kat Yö re sin de 
Ge le nek sel Alevîlik, An ka ra 2005, s. 332; Et hem 

Rûhi Fığ la lı, Tür ki ye’de Alevîlik Bektâşîlik, İz mir 
2006, s. 305-306; İl yas Üzüm, Ta rih sel ve Kül tü-
rel Bo yut la rıy la Alevîlik, İs tan bul 2007, s. 170-
171; Ali Ya man, “Alevîlik te Top lum sal Kon trol 
Ku ru mu: Düş kün lük”, Geç miş ten Gü nü mü ze 
Alevî-Bek taşî Kül tü rü (ed. Ah met Ya şar Ocak), 
An ka ra 2009, s. 203-210; a.mlf., “Kızılbaş Alevi-
lerinin Düşkün Ocağı Hıdır Abdal Sultan ve Ocak 
Köyü”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araş-
tırma Dergisi, sy. 8 (1998), s. 27-34; Ali Yıl dı rım, 
Alevî Hu ku ku ve Düş kün lük, İs tan bul 2010, s. 
10-11, 28-31; Ba ha Sa id, “Sûfiyân Sü re ği-Kı zıl-
baş Mey da nın da Düş kün lük”, TY, IV/23 (1926), 
s. 404-421; M. Naci Orhan, “Alevîlikte Erkân ve 
Düşkünlük Meselesi”, Cem Dergisi, sy. 7, İstan-
bul 1966, s. 9-11; M. Şa kir Ül kü ta şır, “Tah ta cı lar”, 
TK, VI/71 (1968), s. 840-843; Pa ka lın, I, 487; M. 

Sü rey ya Şa hin, “Afo roz”, DİA, I, 412-413.

ÿHa run Yıl dız

– —DÜZCE

Karadeniz bölgesinin
batý bölümünün iç kesiminde þehir

ve bu þehrin merkez olduðu il.˜ ™

Şe hir le ay nı adı ta şı yan ova nın or ta böl-

ge sin de İs tan bul-An ka ra yo lu üze rin de 

düz bir ke sim de yer alır. De niz den yük sek-

li ği me te oro lo ji is tas yo nu nun bu lun du ğu 

ka dın la zi na et mek, ka za ile ve ya bi le rek 

adam öl dür mek, kin ya hut düş man lık se-

be biy le ci na yet iş le mek.

Düş kün lük, geç miş dö nem le rin kır sal 

böl ge le rin de da ha ka tı bir şe kil de uy gu-

lan mış tır. Cem âyin le rin de suç lu la rın sor-

gu ya çe kil di ği, “bel düş kün lü ğü”nün (ır za 
geç me) gö rü şül me den ce za lan dı rıl dı ğı, 

suç lu af di le se bi le ye di yıl top lum dı şı bı-

ra kıl dı ğı; “el düş kün lü ğü” ile (hır sız lık) “dil 

düş kün lü ğü”nde (ya lan söy le mek) da ha 

az bir sü re ile top lum dı şı na it me, kur ban 

kes tir me, pa ra ver dir me, asâ ile döv me, 

ağaç tan ya pıl mış içi su do lu, ka tı bir nes-

ne yi boy nun da ta şı ma gi bi ce za lar ve ril di-

ği ifa de edil mek te dir (Bal, Alevi Bektaşi 
Köylerinde, s. 186). Düş kün ki şi piş man lık 

du yup su çu nu iti raf et ti ği ve bir da ha suç 

iş le me ye ce ği ne ka na at ge ti ril di ği tak dir-

de ce za sı nı çek tik ten son ra düş kün lük 

erkânın ca “yun mak” ve ya “düş kün kal-

dır mak” de ni len bir cem âyi ni dü zen le-

nir, mağ du run ve cem sa kin le ri nin rı za sı 

alı na rak ye ni den “yol”a ka bul edi lir. Alevî 

top lu luk la rı nın yüz yıl lar bo yun ca ka pa lı 

bir çev re de ya şa dı ğı dik ka te alın dı ğın da, 

düş kün lük su çu ne ti ce sin de bü tü nüy le dış-

lan ma ve âyin le re ka tı la ma ma nın ki şi için 

ol duk ça ağır bir ce za ol du ğu an la şılır. Ay rı-

ca düş kün olan ki şi nin musâhi bi de o su çu 

iş le me si ni ön le me di ği için su ça or tak lık et-

miş sa yı lır ve ay nı mu ame le ye tâbi tu tu lur.

Türkiye’de Alevîler’in bir üst karar mer-

cii olarak tek düşkün ocağı Hıdır Abdal 

Sultan Ocağı’dır. Düşkünlük konusunda 

tereddüdü olan veya karar vermekte zor-

lanan dedeler durumu bu ocağa havale 

ederler. Düşkün Ocağı veya Kanlı Ocak gibi 

adlarla anılan bu ocağın dedeleri, tâliple-

re verilen cezaları yeniden değerlendirip 

onaylayabileceği gibi iptal etme yetkisine 

de sahiptir.

Ara la rın da ki ba zı ben zer lik ler se be biy-

le za man za man düş kün lü ğün afo roz dan 

kay nak lan dı ğı id dia edil miş tir. Hal bu ki 

afo roz, be lir li suç la rı iş le yen bir hı ris ti ya-

nın yet ki li şa hıs ve ya dinî mer ci ta ra fın dan 

ce ma at ten ta ma men uzak laş tı rıl ma sı dır, 

düş kün lük ise de de ta ra fın dan be lir le nen 

bir yap tı rım olup ce za sü re si nin bi ti min-

de tek rar top lu ma ka tıl ma imkânı var dır. 

Özel lik le şe hir le re göç et me ön ce sin de ge-

le nek sel an lam da bir ne vi hu kuk dü ze ni 

iş le vi ni gö ren düş kün lük ku ru mu bu sü reç 

için de sos yal kon tro lü ger çek leş tir miş ve 

top lu mun hu zur için de ya şa ma sı na yö ne-

lik cid di kat kı lar sağ la mış tır. Gü nü müz de 

ise bu ku ru mun ay nı iş lev ve iş ler li ğe sa-

hip ol du ğu nu söy le mek müm kün de ğil dir. 

Ya şa nan kent leş me sü re cin de de de ler ve 

tâlip ler bir bi rin den kop muş, ye ni ne sil ler 

ver mez se suç lu de de ta ra fın dan top lum 

hu zu run da ve on la rın ona yı ile düş kün ilân 

edi lir. Tah ta cı lar’da de de ka dın ve ya er ke-

ğin düş kün ol du ğu nu “yü zün ka ra ol sun” 

sö züy le ilân eder.

Ki şi nin düş kün lü ğü iş le di ği su ça gö re 

sü rek li ve ya ge çi ci ola bi lir. Ci na yet, ır za 

te ca vüz, ik rar dan dön mek, Hz. Ali’ye ve 

Ehl-i beyt’e dil uzat mak en ağır suç lar ka-

bul edi lir. Bu suç la rı iş le yen ki şi nin düş kün-

lü ğü kalk ma dı ğın dan ha yat bo yu top lu luk 

ta ra fın dan dış la nır ve asıl ce za sı mah şe re 

bı ra kı lır. Ha fif sa yı la bi le cek suç la rı iş le yen-

ler ise piş man ol duk la rı tak dir de ge çi ci bir 

sü re bu nun so nuç la rı na kat la nır. An cak ce-

za sü re sin ce top lu luk içi ne gi re mez ve ken-

di le riy le her tür lü iliş ki ke si lir. Sü re nin ta-

mam lan ma sıy la ik rar ve rip yo la gi ren le rin 

ge çi ci düş kün lü ğü so na erer. Düş kün olan 

ki şi bir de de de ola bi lir. Bu du rum da de de, 

pîri ya hut bağ lı ol du ğu de de ve ya onun da 

için de bu lun du ğu bir de de ler gru bu ta ra-

fın dan yar gı la nır. Düş kün ha le ge len de de 

post tan dü şer ve cem âyi ni ni yü rü te mez. 

De de ve ya de de le rin ver dik le ri ce za lar tar-

tı şı la maz. Çün kü de de nin bu hak kı sey yit-

lik ten ve ilâhî kud re tin ken di sin de te cel li 

et me sin den kay nak lan mak ta dır.

Düş kün lük ha lin de bu lu nan ki şi ye ai le si 

sa hip çı ka ma dı ğı gi bi musâhi bi de top-

lum nez din de mânen sı kın tı lı du ru ma dü-

şer. Düş kün ola na selâm ve ril mez, selâmı 

alın maz; onun la ba ba sı ve ai le si da hil her-

kes iliş ki yi ke ser, bir ih ti ya cı ol du ğun da 

yar dım edil mez, evi ne gi ril mez, ken di si 

de kim se nin evi ne gi re mez; ma lı, da va-

rı kom şu su na ka tıl maz, dü ğü nü ne gi dil-

mez ve dü ğü ne çağ rıl maz; bay ram lar da 

ken di siy le bay ram la şıl maz, has ta sı nın ha li 

so rul maz, ne ti ce de top lum dan ta ma men 

dış la nır, hat ta sür gün bi le edi le bi lir. Sa de-

ce ce na ze si olur sa def ni ne yar dım edi lir, 

fa kat ölü için ver di ği ye mek yen mez. Te-

sel li bul ma sı için kırk gün ken di siy le nor-

mal bir şe kil de ko nu şu lur, bu sü re bi tin ce 

tek rar es ki ha le dö nü lür. Ken di si öl dü ğün-

de şek len ce na ze na ma zı kı lı nır ve top lum-

dan rı za alın ma dan def ne di lir.

Böl ge ve dö nem le re gö re de ğiş mek le 

bir lik te düş kün lü ğü ge rek ti ren suç lar en 

ha fi fin den en ağı rı na ka dar şöy le sı ra la nır: 

Kom şu ve ak ra ba la rı lâf ta şı ya rak bir bi ri ne 

dü şür mek, kom şu nun ba ğı na bah çe si ne 

za rar ver mek, hır sız lık yap mak, baş ka la rı-

na ha ka ret et mek, on la rı döv mek, yok su la 

fa iz le pa ra ve rip evi ni bar kı nı sat mak zo-

run da bı rak mak, ye tim ma lı ye mek, mür-

şid ve ya reh be ri ne say gı gös ter me mek, 

Ehl-i beyt’e dil uzat mak, bâki re bir kı za 

zor la ve ya kan dı ra rak sa hip ol mak, ev li 
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XVII. yüz yıl da Üs kü bü, bel ge ler de ter sa ne-

ye ge mi in şa mal ze me si gön de ren yer ler 

ara sın da ge çer ve “Üs kü bî or ma nı” ta bi ri 

bu lu nur. Ay nı yüz yı lın or ta la rı na doğ ru bu 

yö re den ge çen Ev li ya Çe le bi, Düz ce’den 

bir yer leş me ye ri ola rak de ğil bir ca mi si ve 

iki ko nak la ma ye ri olan bir ge çit ye ri, bir 

men zil nok ta sı ola rak söz eder. Bu men zil 

ye ri de Os man lı yol sis te min de “sol ya ka 

yo lu” di ye bi li nen, İs tan bul’u Do ğu Ana-

do lu’nun önem li mer kez le ri ne bağ la yan, 

fa kat An ka ra’dan geç me yen gü zergâhtay-

dı. XIX. yüz yı la ge lin ce ye ka dar kul la nı lan 

İs tan bul-An ka ra yo lu gü nü müz de ki hat tı 

iz le mi yor, İz mit-Gey ve bo ğa zı-Ta rak lı-Göy-

nük-Mu dur nu-Nal lı han-Bey pa za rı üze-

rin den An ka ra’ya ula şı yor du. Son ra dan 

bu yol Ada pa za rı-Düz ce-Bo lu üze rin den 

ge çi ril di. Ye ni den iş ler lik ka za nan bu yo-

la gö re es ki mer kez (Ko nu ra pa / Üs kü bü) 

ke nar da kal dı ve öne mi ni kay bet ti; ye ni-

len miş ve da ha önem ka zan mış yol üze-

rin de bir pa zar ye ri ve men zil nok ta sı olan 

Düz ce ge liş me ye baş la dı. Ko nu ra pa nü fus 

kay be der ken Düz ce za man için de bir ka-

sa ba ya dö nüştü. Düz ce’nin du ru mu, ilk 

ye ri ni ter ke den ve onun bi raz uza ğın da 

ge li şen Har put-Ela zığ ör ne ğiy le ben zer lik 

gös te rir.

Düz ce’nin ye ni ye rin de ge li şip bü yü me-

sin de, ova nın bu ke si min de es ki den faz la 

yer kap la yan ba tak lık la rın ku ru tul ma sı için 

ça ba har can ma ya baş lan ma sı da et ki li ol-

du. Gü nü müz de de ova da yer alan ba zı sığ 

su bi ri kin ti le ri bu ba tak lık tan kal mış tır. 

Bun dan do la yı Düz ce’nin gü ney ba tı sın da-

ki Ef te ni gö lü ne ba zı kay nak lar da Ef te ni 

ba tak lı ğı de nir. Bir baş ka gös ter ge de ova-

da ki ba zı coğ rafî isim ler dir. XX. yüz yı lın 

baş la rı na ait 1/400.000 öl çek li Ric hard Kie-

pert ha ri ta sın da Za fa ran bo li paf ta sın da 

Düz ce’nin gü ne yin de Ba tak lı ad lı bir köy 

ve bu köy ci va rın da Ba tak su ad lı bir de re 

Düzce Konuralp’te Roma dönemine ait tiyatronun kalıntıları 

iki ye bö lün me sin den son ra bu şe hir ve 

çev re si Do ğu Ro ma’nın (Bi zans) pa yı na 

düş tü, ay nı yüz yıl da pis ko pos luk mer ke zi 

ol du. 325 İz nik ve 451 Ka dı köy kon sil le ri ne 

de le ge gön de ren yer ler ara sın da bu lun-

ma sı önem li bir kent ol du ğu nu gös te rir. 

Bi zans dö ne min de de öne mi ni sür dü ren 

şe hir ye ni sur lar la ku şa tıl dı (Bi zans dö ne mi-

ne ait sur la rın sa de ce 200 met re lik bir bö lü mü 

gü nü müz de de ayak ta dır, Ro ma sur la rın dan ise 

bu gü ne hiç bir ka lın tı ulaş ma mış tır).

Düz ce yö re si ve Pru si as şeh ri Os man lı 

Dev le ti’nin er ken dö nem le rin de 1321 ve ya 

1323 yı lın da Os man Ga zi’nin ku man dan-

la rın dan Ko nu ralp ta ra fın dan fet he dil di. 

Fet he de nin adın dan do la yı bu ra ya uzun 

sü re Kon ra pa ya da Ko nur pa-ili de nil di. 

925 (1519) yı lı tah ri ri ne gö re Ko nu ra pa, 

Bo lu san ca ğı na bağ lı bir ka za olup mer-

ke zi de ay nı adı ta şı yan sek sen al tı hâne, 

do kuz bekâr er kek ten (top lam 450-500 ki-
şi) iba ret nü fu sa sa hip bir ka sa bay dı. Ay nı 

za man da Düz ce (Tuz ca / Duz ca oku na cak 
şe kil de im lâ sı ka yıt lı dır) için de yer leş me 

ol ma yan bir kır pa za rı di ye zik re di lir ve Üs-

kü bü’nün de Ko nu ra pa’ya çok ya kın, yi ne 

meskûn ol ma yan bir köy ol du ğu kay de di-

lir. Bu du rum Düz ce pa za rı nın Ko nu ra pa-

Üs kü bü ile bir ba ğı nın bu lun du ğu na ve bu 

yö re de ki di ğer köy le rin de pa za rı ha li ne 

gel di ği ne işa ret eder. Def ter de Düz ce pa-

za rı na ait ver gi ge li ri nin 1200 ak çe ol du ğu 

be lir ti lir. Bu da böl ge de ki di ğer kır pa zar-

la rı na nis bet le bu ra da da ha ha re ket li bir 

alış ve ri şin ya pıl dı ğı nı or ta ya ko yar. 975 

(1568) ta rih li tah rir ka yıt la rın da Ko nu ra-

pa ka sa ba sı nın nü fu su nun bir ön ce ki tah-

ri re gö re az bir dü şüş gös ter di ği dik ka ti 

çe ker (73 hâne, 30 be kâr). Muh te me len 

za man la Ko nu ra pa mer kez ka sa ba sı Üs-

kü bü ve Düz ce pa za rıy la bir le şe rek sü rek li 

iskânı sağ la ya cak bir ye re dö nü şe cek tir. 

yer de 146 met re ye ula şır. Ge liş me si ni ve 

özel lik le son yıl lar da ki hız lı bü yü me si ni 

hay li iş lek bir yo lun ke na rın da ol ma sı-

na borç lu dur. Ay rı ca Ka ra de niz kı yı sın da 

Ak ça ko ca’ya gi den yol da bu ra dan ge çer 

ve şeh ri bir kav şak nok ta sı ha li ne ge ti-

rir. Bu coğ rafî avan ta jı na rağ men XIX. 

yüz yı lın baş la rı na ka dar Düz ce ova sı nın 

önem li mer ke zi ova nın ku ze yin de ki, ta-

ri hi Es ki çağ’a inen Üs kü bü idi (Os man-
lı belgelerin de Üs kü bî, gü nü müz de Ko-
nuralp). Düz ce 9 km. ka dar ku ze yin de 

bu lu nan Üs kü bü’ nün ye ri ni al mış bir XIX. 

yüz yıl şeh ri dir. Üs kü bü’de Bi tin ya dö ne-

min den ön ce Kie ros ad lı bir yer leş me 

ye ri bu lunu yor du. Bu yer Bi tin ya Kra lı I. 

Pru si as tarafın dan ele ge çi ri lin ce onun 

adıy la anıl dı. An tikçağ’ da ki di ğer Pru sias 

(Pru sia) ad lı yer ler le ka rış ma ma sı için ya-

kı nın dan geçen Hypiu s akar su yun dan 

(gü nü müz deki Me len su yu) do la yı Pru si-

as ad Hypi um ola rak adlan dı rıl dı. Bu ra sı, 

Ni ko med ya’yı (İz mit) Ka ra de niz kı yı sın da 

Amas tris’e (Amas ra) bağ la yan yol üze rin-

de önem li bir ge çiş ye ri du ru mun day dı. 

Bi tin ya Kra lı IV. Ni ko me des, milâttan ön ce 

74 yı lın da Bi tin ya top rak la rı nı Ro ma İm-

pa ra tor lu ğu’ na ve rin ce Pru si as ad Hypi um 

da bir Ro ma şeh ri ol du ve teş kil edi len Bi-

tin ya eya le ti nin do ğu ke si mi nin en önem li 

mer ke zi du ru mu na gel di.

Ro ma dö ne min de Pru si as’ın önem li 

bir şe hir ol ma sı na ta nık lık eden eser lerin 

ka lın tı la rın dan bir kıs mı gü nü mü ze ulaş-

mış tır. Bu gün “kırk ba sa mak” de ni len 

Pru si as ti yat ro su bun la rın ba şın da ge lir. 

Kü çük çap lı ba zı Ro ma bu lun tu la rı nın 

bir kıs mı Ko nu ralp Mü ze si’nde, bir kıs mı 

da İs tan bul Ar ke olo ji Mü ze si’nde ser gi-

len mek te dir. Ba zı Es ki çağ kay nak la rın da 

Ro ma im pa ra tor la rın dan Had ri anus ile 

Ca ra cal la’nın bu şeh re uğ ra dı ğı bil gi si de 

yer alır. Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nun 395’te 
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be le di ye sı nır la rı içi ne alın ma sıy la da 

mekânsal ge niş le me sağ lan dı. Düz ce’de 

her açı dan gö rü len hız lı ge liş me sü rer ken 

şe hir An ka ra-İs tan bul Oto yo lu, ay rı ca bu 

iki şeh ri bir leş ti ren ka ra yo lu üze rin de ol-

ma nın avan ta jı nı iyi kul la na rak ti ca ret ve 

sa na yi ala nın da hız la bü yü dü. An cak 17 

Ağus tos ve 12 Ka sım 1999 dep rem le riy-

le bü yük bir ya ra al dı. Bi rin ci dep rem 7.4, 

ikin ci si 7.2 şid de tin de ol ma sı na rağ men 

ikin ci dep rem şe hir de ve çev re sin de da-

ha faz la yı kı ma ve can kay bı na yol aç tı. 

Bun da ikin ci dep re min mer kez üs sü nün 

Düz ce ova sın da ol ma sı rol oy na dı. Her iki 

dep rem so nu cun da en çok ha sar Ca mi i-

ke bir, Kül tür ve Şe re fi ye ma hal le le rin de 

gö rül dü. Dep rem şeh rin en önem li ca-

mi le rin den olan Mer kez ve Ce di di ye ca-

mi le rin de önem li öl çü de ha sar mey da na 

ge tir di. Düz ce, al dı ğı bü yük ya ra yı kı sa 

sü re de sa ra bil me si ve ge rek li dev let yar-

dı mı nı da ha ko lay ala bil me si için 9 Ara lık 

1999 ta ri hin de ye ni ku ru lan ay nı ad lı bir 

ilin (Tür ki ye’nin 81. ili) mer ke zi du ru mu na 

ge ti ril di. Dep rem den son ra ki ilk nü fus sa-

yı mın da (2000 yı lı sa yı mı) nü fu su 56.649’a 

düş tü. Da ha son ra ye ni den to par la na rak 

2010 yı lın da nü fu su ilk de fa 100.000’i aş tı 

ve şeh rin ma hal le sa yı sı da kırk se ki zi bul-

du. 2011’de 133.551 ve 2013’te 143.018 

nü fu sa ulaş tı. Gü nü müz de ma hal le sa yı sı 

el li al tı dır ve bu ma hal le ler 6900 hek tar-

lık bir ala nı kap la mak ta dır. Ya kın yıl lar da 

ma hal le sa yı sı nın ye ni den art ma sı, Ko nu-

ralp’ın ken di si ne bağ lı köy ler le bir lik te 31 

1945’te 8759, 1950’de 10.203 nü fus). Bu 

dö nem de 1 Şu bat 1944 ta rih li Ge re de 

dep re mi Düz ce’yi de et ki le di, 15 Şu bat’ta-

ki dep rem ise Düz ce’de da ha et ki li ol du. 

1950’den son ra hız lı bir ge liş me sü re ci ne 

gi ren Düz ce’nin nü fu su 1955’te 12.612, 

1960’ta 18.344 ol du. 1965’te 20.000’i 

(22.274 nü fus), 1975’te 30.000’i (32.129 
nü fus) geç ti. Bu nü fus ar tı şı mekân ba kı-

mın dan ge niş le me yi ve ma hal le ler le il gi li 

ba zı dü zen le me le ri de be ra be rin de ge tir-

di. Düz ce, 1950’li yıl la rın baş la rın da ye di 

ma hal le den iba ret ken (Be le di ye ler Yıl lı ğı, 
I, 680) 24 Tem muz 1965 ta rih li bir ka rar la 

bu sa yı on bi re çı ka rıl dı. Düz ce’nin ilk ye di 

ma hal le si Nus ret tin, Şe re fi ye, Bur ha ni ye, 

Ce di di ye, Çay, Ca mi ike bir ve Ha mi di ye ma-

hal le le riy di. Bun lar dan Şe re fi ye ve Ca mi i-

ke bir ma hal le le ri son ra dan iki ye, Ce di di ye 

ma hal le si üçe, bö lün dü. Ha mi di ye ma hal-

le si de 1974’te iki ma hal le ye ay rıl dı. Bu şe-

kil de on iki ma hal le li ka sa ba 712 hek tar lık 

bir ala na ya yıl mış ol du. 1945 sa yı mın dan 

1970 sa yı mı na ka dar Düz ce şeh ri nin nü-

fu su o dö nem ler de bağ lı ol du ğu Bo lu ili nin 

mer ke zin den faz lay dı. Nü fus ba kı mın dan 

Bo lu’nun önü ne geç me si Düz ce’nin ba zı 

dev let imkânla rı na ka vuş ma sı nı sağ la dı. 

1950-1970 ara sı Düz ce’nin sa na yi de hız la 

ge liş ti ği bir dö nem dir. Düz ce bu ge liş me 

sı ra sın da 16 Tem muz 1965 ve 28 Ha zi ran 

1972’de iki sel felâke ti ne uğ ra dı.

Şeh rin bü yü me si sa de ce ma hal le le rin 

bö lün me siy le kal ma dı. Şeh re ya kın köy-

le rin ma hal le sta tü sü ne ka vuş tu ru la rak 

1930’lu yıllarda Düzce’yi gösteren bir fotoğraf

dik ka ti çek mek te dir. Böy le bir coğ rafî or-

tam da, ön ce le ri bir yol bo yu yer leş me si 

ti pin de ku ru lup son ra dan bü yü dük çe dai-

revî gö rü nüş te bir yer leş me şek li ni alan 

şeh rin adı as lın da düz bir alan da ku rul-

ma sın dan çok XVI. yüz yıl da gö rü len Düz ce 

pa za rı ile ir ti bat lı gö rü nür. 1519 tah ri rin de 

bu adın Tuz ca / Duz ca oku na cak şe kil de 

ya zıl ma sı tuz ti ca re ti nin ya pıl dı ğı bir pa-

zar ye ri ol ma sıy la il gi li ola bi lir. R. Kie pert 

ha ri ta sın da bu gün kü Düz ce’nin 15 km. ka-

dar gü ne yin de yer alan Du sae ad lı kü çük 

bir an tik yer leş me ye ri nin de Düz ce adı nın 

kö ke ni ba kı mından be lir le yi ci ol du ğu ile ri 

sü rü lür ve bu adın Du sae’dan esin le ne rek 

ve ril miş ol ma ih ti ma li ni akla ge ti rir. Şeh rin 

XIX. yüz yıl da baş la yan ge liş me si Kaf kas-

ya’dan ge len göç men le rin yer leş ti ril me-

siy le hız lan dı. XIX. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da 

ger çek le şen ve eya let sis te mi ni kal dı rıp 

bü yük vilâyet sis te mi ne ge çi şi sağ la yan 

ye ni dü zen leme ye gö re Düz ce, Kas ta mo-

nu vilâye ti nin Bo lu sanca ğı nın Göy nük ka-

za sı na bağ lı “Ak çe şe hi ri maa Düz ce” ad lı 

bir na hi ye nin sı nır la rı için de ka lı yor du.

Millî Mü ca de le yıl la rın da Düz ce iş ga le 

uğ ra ma yan yer ler den bi ri dir. Fa kat bu 

yıl lar da Düz ce’yi hu zur suz eden olay, bu-

ra dan baş ka yer le ri de (Bey pa za rı, Bo lu, 
Ge re de, Mu dur nu) kap sa dı ğı hal de Düz ce 

ayak lan ma la rı adıy la bi li nen ayak lan ma-

lar dır. Bun la rın il ki 13 Ni san 1920’de baş-

la dı ve 26 Ma yıs’ta bas tı rıl dı. 8 Ağus tos’ta 

da ikin ci is yan ha re ke ti pat lak ver di. Düz ce 

ve ar dın dan Bo lu âsi le rin eli ne geç tiy se de 

14 Ağus tos’ta Bo lu, 23 Ey lül’de Düz ce kur-

ta rıl dı. Cum hu ri yet dö ne min de san cak lar 

vilâyet ha li ne dö nüş tü rü lün ce Düz ce de 

Bo lu vilâye ti ne bağ lı bir ka za nın mer ke zi 

du ru mu na gel di. Cum hu ri yet’in ilk nü fus 

sa yı mın da (1927) he nüz 6000’i bi le bul ma-

yan nü fu suy la bir ka sa ba du ru mun day dı 

(5937 nü fus). Nü fu su 1950 yı lı na ka dar 

10.000 sı nı rı nı ge çe me di (1940’ta 7123, 

Câmi-i Kebîr’in eski bir fotoğrafı
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Mart 2014’te Düz ce be le di ye sı nır la rı içi ne 

ka tıl ma sıy la ger çek leş ti. An cak bu ka tı lış 

şeh rin ta ma men düz lük te ku rul muş ol ma 

özel li ği ni boz du. Zi ra Ko nu ralp ve ma hal-

le le ri bir te pe üs tün de ve te pe ya ma cın-

day dı. 2007’de ku ru lan Düz ce Üni ver si te si 

şeh re bir kül tür mer ke zi ol ma özel li ği ni 

kat mak ta dır. Sa na yi de ki ge liş me si ni sür-

dü ren Düz ce’de yet miş te sis le or man 

ürün le ri sa na yii baş ta gel mek te, gı da sa-

na yii otuz ye di te sis le bu nu iz le mek te dir.

Düz ce şeh ri nin mer kez ol du ğu Düz ce 

ili ku zey den Ka ra de niz, ku zey do ğu dan 

Zon gul dak, do ğu ve gü ney den Bo lu, ba-

tı dan Sa kar ya ili ile ku şa tıl mış tır. Mer kez 

il çe dı şın da Ak ça ko ca, Cu ma ye ri, Çi lim li, 

Göl ya ka, Gü mü şo va, Kay naş lı ve Yı ğıl ca 

ad la rıy la ye di il çe ye ay rıl mış tır. 2567 km° 

ge niş li ğin de ki ilin sı nır la rı içe ri sin de 31 

Ara lık 2013’te 351.509 ki şi ya şı yor du. Ki-

lo met re ka re ba şı na dü şen nü fus yo ğun lu-

ğu 137 idi. Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı’na ait 

2007 yı lı is ta tis tik le ri ne gö re Düz ce’de il 

ve il çe mer kez le rin de 105, ka sa ba lar da el li 

bir ve köy ler de 496 ol mak üze re top lam 

652 ca mi bu lun mak ta dır. İl mer ke zin de ki 

ca mi sa yı sı el li iki dir.
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