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OOSSMMAANNLLII  AARRŞŞİİVV  BBEELLGGEELLEERRİİNNDDEE  AALLUUCCRRAA  

  

 
1925 Tarihli Haritada Alucra Yolları 

 

 
1916 Tarihli Haritada Alucra 

1 

                                                           
1 Erkân-ı harbiye-i umumiye matbaasında Tab edilmiştir. Sene-i maliye 1332 (1916) 
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ÖNSÖZ 
Bu kitap çalışmasında ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı 

Aşrivi’nde bulunan yöremizle ilgili belgelerden yararlanışmıştır. 
Belgeler daha önce incelenmiş ve yazarın bloğunda yayınlanmış olup, 
kitap için biraraya getirilerek yorumlanmıştır.  

 
Kitabın hazırlanma nedeni toplumumuzun tarih konusunda 

bilinçlenmesi ve yöresini tanımasına katkı sağlamak içindir. Geçmiş 
bilinmeden geleceği inşa etmenin eksik olacağı düşüncesinden 
hareketle faydalanılan arşiv belgelerin orijinal görüntüleri de verilerek 
objektif olunmaya çalışılmıştır.  

 
Kitap foklorik değerlerden ziyade belgelere dayalı bir çalışma 

olarak hazırlanmıştır. Sadece son bölümlerde tarihi hatıralara yer 
verilmiştir. Kitap yirmibeş bölümden oluşmakta olup, bölgenin genel 
tarihinin incelenmesinden sonra Alucra’nın özel tarihinin 
incelenmesine geçilmiştir. 16.yüzyıldan itibaren köylerinin ekonomik 
ve sosyal durumları incelenerek Alucra’nın özel tarihi ve yakın 
çevresinde yaşanmış önemli olaylara ait konular da incelenmiştir.  

 
Bu kapsamda Osmanlı Arşivi kaynaklı onlarca belge 

okunmuştur. Belgelerin transkripsiyonlarının çıkarılması uzun süreli bir 
çalışma neticesi gerçekleşmiş, çeviride hata yapılmaması için grup 
çalışması yapılarak gereken titizlik gösterilmiştir. Bu itibarla belgenin 
okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu 
üyelerinden Hüseyin Dağ, Aşiyan Sahaf Etem Çoşkun, Turan Kılıçaslan, 
Zafer Şık, Mustafa Demirel, Abdurrahman Çalı, Mehmet Şahin, 
Sebahattin Öksüz, Sıddık Yıldız, Kürşat Urungu Akpınar, Haydar Egesel, 
Ehlibeyt Bendesi, İshak Delibaş,  Fatih Huz, Muhammed Ballı, Zeki 
Özkan, İbrahim Yıldırım, Mehmet Acar, Bünyamin Yıldız, Faik Okan 
Atakcan, Mesut Kartal, Hilmi Kızılca, Abdülbaki Özer,  Ahmet Yadi, 
Hüseyin Göksal, Abdulhamid Sancak, İbrahim Akdağ, Nihat Özyılmaz, 
Murat Özgüngör, Yusuf Cantürk, Gulam Fırat, Tüncay Gün, Fırat 
Çağlayan, Hasan Kılıç, Oktay Taşdelen, Esra Sultan, Arzu Akıncı, Şems-i 
Kimya, İnci Abaroğlu, Hülya Komesli Teymur, Betül Aksoy Erikoğlu, 
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Meltem Nursel Demir, Münevver Karakılıç, Şule İyigönül Atasagun, 
Zehra Güler, Nazan Olgun, Letafet Karapınar, Güler Dilmen Sılay, Afra 
Bedia Oğuz, Sinem Varlık, Ceyda İftar, Betül Aksoy Erikoğlu, Yasemin 
Soykan, Ayşe Kaviloğlu, Rümeysa Odabaş ve değerli hemşehrilerim 
Dursun Kayabaşı ile Şaban Taştan’a çok teşekkür ederim. 
 
GİRİŞ 
 

Alucra tarihini Şebinkarahisar (Karahisar-i Şarki) tarihinden ayrı 
tutmak mümkün değildir. Zira Alucra yüzlerce yıl Şebinkarahisar’a bağlı 
kalmıştır. Kitabın ilerleyen bölümlerinde de görüleceği üzere Alucra’ya 
ait belgeler Şebinkarahisar başlığı altında bulunmaktadır. Bu nedenle 
Alucra tarihi açısından Alucra’yı Şebinkarahisar ile birlikte düşünmek 
gerekmektedir. 
 
 Alucra’nın tarihi Roma Yolu’nun ve İran Caddesi olarak bilinen 
güzergâhın üzerinde  kurulu olması keza köylerinin bir kısmının 
özellikle Feygas ve Zıhar’ın bu hat üzerinde bulunması nedeniyle 
buralarda 14.yüzyıldan itibaren tekke ve zaviyeler tesis edilmiştir. Yine 
yol üzerinde Hanlar bulunduğu da rivayet edilmektedir. Bunlar 
hakkında güngörmüşlerin anlatımları bulunmaktadır. Alucra’nın Şiran 
tarafına doğru çıkışında bulunan mevkinin Han Tepesi olarak bilinmesi 
vaktiyle burada bir hanın varlığına işaret etmektedir. 
 
 Alucra pek çok tümülüse sahip bulunmaktadır. Bu tümülüslerin 
Friglere veya Hititlere ait olabileceği yönünde tahminler yapılsa da 
bunu destekleyecek arkeolojik somut bir bulgunun olmaması bu 
hususu tahminden öteye görürememektedir. Bununla birlikte Kelkit 
yakınlarında bulunan ve Hititlere ait olduğu kabul edilen  Satala 
kentinin varlığı Hititlerin bölgemizde yaşadığı tezini güçlendirmektedir.  
 
 Alucra kurululu olduğu yer itibarıyla bir çanağı andıran yapısıyla 
eski bir göl yatağı olduğu izlenimi vermektedir. Pek çok yüksek 
alanlarda çay taşlarının olması hatta Karaağaç köyünün arka 
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tarafındaki kayalarda bulunan aşınmaların bir akar su nedeniyle 
oluşabileceği düşüncesi bunu doğrulamaktadır.  
 

Bununla birlikte Alucra karasal iklimin yaşandığı bir kış 
memleketidir. Karadenize paralel yüksek dağların varlığı zaman zaman 
yaşanan soğuğun şiddetini artırabilmektedir. Bu nedenle çok fazla ürün 
çeşitliliği yoktur. Soğuya mukavemeti olan sebze ve meyveler 
yetişebilmektedir. Yazları geç kışları erken geldiğinden ürün 
alınabilecek süresi de kısadır. Gerçi küresel iklim değişiklikleri ve Alucra 
civarına yapılan göletlerin varlığı nedeniyle iklim eskiden olduğu kadar 
çok sert geçmemekte ve aşırı kar yağmamaktadır.  

 
İş ve meslek edinme imkânlarının artmasıyla birlikte nüfusun 

köylerden büyük şehirlere göçetmiş olması nedeniyle topraklar ve 
ekilebilir alanlar kısmen önemini kaybetmiş, eskisi gibi ekilmez 
olmuştur. Yapılan inşaatlar nedeniyle tarım alanlarının kaybediliyor 
olması da ayrı bir sorundur. Bu durum gelecek nesiller için tehlike 
oluşturabilecek bir sorundur. Oysa atalarımız yerleşim yerlerini 
yükseklere yapmış tarım alanlarını korumuştur.  

 
Kitabın son bölümünde sözlü tarihin bir bölümü olan hikâyelere 

ve anlatımlara da yer verilerek bunların kültürel önemine vurgu 
yapılmıştır. 

 
Haritada üstte Alucra ve bir hat boyunca sıralanmış bazı 
köyler görünmektedir. 
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AMAÇ VE KAPSAM 
 

Çalışmamızdaki başlıca amaç Alucra’nın geçmiş tarihini 
tanıtabilmektir. Bunun için Osmanlı arşiv belgelerinde isimleri geçen 
köyler ve/veya olaylara ilişkin belgeler transkripsiyonları çıkarılarak 
incelenmiştir. İncelenen belgelerde açılar da güzel anılarda 
bulunmaktadır. Ancak hepsi Alucra’nın tarihidir, bizim tarihimizdir. 

 
Bu kapsamda arşiv belgeleri haricinde Alucra ile ilgili 

yayınlanmış diğer tarihi araştırma ve kaynaklardan da yararlanılmıştır.  
 
Hazırlanan bu kitapla Alucra Tarihi tanıtılırken yeni nesillerin de 

memleketini tanıması tarihe ve tarihine olan merakının artırılması 
amaçlanmıştır.     

 
METODOLOJİ 
 

Kitabın yazımında metodoloji olarak tarihi genel bilgilerden 
sonra 16. yüzyıl kaynaklarından başlanarak Osmanlının son dönemine 
kadar Osmanlı arşivinde tasnif edimiş belgelerden yararlanılmıştır. 
Belgeler konu bütünlüğü gözetilerek tarihsel sıralamaya göre 
incelenmiştir. Kitapta işlenen konular yazar tarafından daha önce ayrı 
ayrı incelenerek yayınlanmıştır. Kronolojik sıra ile topluca bir araya 
getirilmiş belgelerden, bilgilerden kaynak bir kitap oluşturulmaya 
gayret edilmiştir. 

 
Belgelerin dilinin ağır olması o zaman kullanılan bazı kelimelerin 

günümüzde bilinmemesi nedeniyle bu kelimelerin anlamları parantez 
içinde verilmiştir. Ayrıca her metnin başında belgelerde anlatılan olayın 
özeti sadeleştirilerek verilmiş, ayrıca diğer bilgilerle de desteklenerek 
yorumlanmaya ve daha anlaşılabilir hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu 
sayede okuyucunun Osmanlıca metinden önce bilgilendirilmesi ve 
konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olunması amaçlanmıştır. 
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ÖZET 
 

Alucra yüzlerce yıllık geçmişi olan köklü bir yerleşim yeridir. İlk 
medeniyet uygarlıklarından itibaren onlarca medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Bunlardan kalan en bilindik yer ikizler tümülüsüdür. Ama 
maalesef bu güne kadar burada bilimsel bir kazı yapılmadığı için ait 
olduğu dönemden günümüze kalmış somut bir bulgu ortada 
bulunmamaktadır. Arada kısa süreli kesintiler olsa da bin yıl önce 
İslamiyetle tanışmış bir beldedir. Doğuya açılan güzergah üzerinde 
olması nedeniyle de çok sayıda tarihi olaya tanıklık etmiştir. Yol 
üzerinde kurulan tekke ve zaviyelerle yolculara hizmet verildiği gibi 
buralarda İslami terbiye de verilmiştir. Buna bağlı olarak çok sayıda 
Seyyid gelerek Alucra topraklarına gelerek yerleşmiştir. Zamanla 
adlarına kurulan vakıflarda hizmet veren bu zatlar bölgenin 
şekillenmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. 
 

Osmanlının kesin olarak bölgeye hakimiyetinden sonra 
düzenlediği tahrir defterleri sayesinde Alucra ve köyleri, köylerin geçim 
unsurlarının neler olduğu, köylerin ilk dönem hane yapıları dolayısıyla 
köy büyüklükleri hakkında bilgi edinmek mümkün olmuştur. 

 
Alucra köy konumundan nahiyeliğe sonrasında kazalığa 

yükselmiştir. Bir süre Suşehri Kaymakamlığına da bağlanmış ise de 
daha sonra tekrar müstakil Kaymakamlık olmuştur. Kaymakamlık 
olduktan sonra bir süre kiralık konaklarda hizmet vermiş daha sonra 
müstakil hükümet binası inşa edilmiştir. Bu süreç içinde Alucra’da 
yeteri kadar ev olmadığından memurlar yürüme mesafesindeki yakın 
köylerde kiraladıkları evlerde kalmış, mesai için Alucra’ya gelmişlerdir. 

 
Alucra’nın kuruşunda Yemen’de yaptığı uzun süreli askerlik 

görevinde tabur imamlığı yaptığı için “Tabur İmamı” olarak da anılan 
Ekşizade Osman Ağa ön plana çıkmaktadır. Varlıklı aileleri kasabada ev 
yapmaları için ikna ettiği gibi kendisi de yaptırdığı binalarla bu işe 
öncülük etmiştir.  
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1.BÖLÜM 
Alucra Hakkında Genel Tarihi Bilgiler 
 

Alucra adının kökeni hakkında kaynaklarda belirtilen bazı tezler 
şöyledir:  

 
Fatih Sultan Mehmet’in Alucra’da konakladığı sırada yörede 

çokça yetişen Aluc meyvesini çok sevdiğine atfen Aluc arayın dediği ve 
buradan da adının Alucra olarak kaldığıdır. Ancak bu bilgi çok sağlıklı 
değildir. Nedenine gelince Aluc meyvesi güz meyvesidir ve Osmanlı 
hiçbir zaman güzün sefere çıkmamıştır. Güz demek yağış ve çamur 
demektir ve bu şartlarda orduyu nakledemezsiniz. Bununla birlikte 
Aluc mevsiminde o kadar boldur ki öyle aranacak bir meyve değildir. 
Çünkü her tarafta yetişmektedir. Aramak kıt olan bir şey için söz 
konusu olabilecek bir ifadedir. 

 
Diğer bir söylenti ise Alucra adının el-ücra’dan (uzak diyar) 

değişerek Alucra olduğu şeklindedir. Bu da doğru değildir. Alucra 
Osmanlının son toprağı değildir, sınır olma özelliği de 
bulunmamaktadır. Bu alucra’nın Osmanlıca yazımının yanlış 
telaffuzundan kaynaklanan bir durumdur. 

 
  

 
 
Nahiye-i Alucra tâbi’-i Karahisar-i Şarki 

 
 

Bunun doğru bir okuma olmadığını zorlama olduğunu aşağıdaki 
örnekle görelim. Ücra pek uçta, kenarda anlamına gelmektedir. 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0047.jpg
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0065.jpg
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Yukarıda Osmanlı Arşiv Sistemindeki bir kayıttan Alucra’nın 

Osmanlıca yazımını ve nasıl okunduğunu gösteren kısa bir not 
görmekteyiz. Osmanlıca yazımının başındaki elif ve lam’ı “el” olarak 
okumaya kalkarsanız ondan sonra gelen vav’ı “u” olarak 
okuyamazsınız. Bazı durumlarda kelime sonuna gelen vav tamlama 
olarak u okunabilse de burada o durum geçerli değildir. Dolayısıyla 
vav’dan önce bir elif ve hemze olması gerekmektedir. 
 

 
 

Birinci yazım el-ücra ikinci yazım Alucra’dır. Alucra hiçbir zaman 
serhat (sınır) olmamış daima ondan daha uzak yerler de bulunmuştur. 
Konuya bu açıdan yaklaşınca da Alucra’ya el-ücra demenin gerçekliği 
yoktur.2 
 

 
                                                           
2 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/05/alucraya-dair-bilgiler/ 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0072.jpg
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0102.jpg
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Huruf-u şemsiye: Gr: “El” harf-i tarifinin “lâm” harfi ile yan yana 

geldiğinde, kendisi okunmayıp “Lâm” harfine kalboluyorsa, o harflere 
“huruf-u şemsiye” harfleri denir. (Te, se, dal, zel, rı, ze, sin, şın, sad, 
dat, tı, zı, lem, nun harfleri) Meselâ: El-turab yazılıyor, etturab 
okunuyor. El-şems yazılıyor, eşşems okunuyor. El-Duâ, Edduâ 
okunmaktadır. 

 
Alucra-Aluca-El-vech okunuşuyla ilgili olarak yapılan bazı 

yanlışlara dair aşağıda örnekler verilmiştir. Aluca olarak okumaya 

müsait bir kelime Osmanlı Arşivinde yanlışlıkla Alucra şeklinde 

okunmuştur. Oysa metnin tamamı okunduğunda farklı bir yerden 

bahsedildiği ve şimdi Suudi Arabistan’da bulunan ve Kızıl Deniz’e sahili 

olan El-vech diye bir yerden bahsedildiği anlaşılmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: İ.. ŞD.. Dosya No: 76, Gömlek No: 4486, 

Tarihi: 8 Za 1302 (19 Ağustos 1885), Konusu: Sivas'ın Alucra kazası 

niyabet-i şeriyyesi maaşı. 

 

Belgedeki bir ifade: El-vech Kazasının 

 

 

Devletlü efendim hazretleri 

Mısır idaresinde olduğu halde bundan evvel ba-irade-i seniyye-i 

cenâb-ı hilafetpenâhi doğrudan doğruya taht-ı idare-i saltanat-ı 

seniyyeye alınarak Medine-i Münevvere Sancağına rabt edilmiş ve 
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üçüncü sınıfdan olarak teşkil kılınmış olan El-vech kazasının 

ehemmiyet-i mevkiyesinden… 

 

Arşiv Fon Kodu: İ..DH.. Dosya No: 1303, Gömlek No: 29, 

Tarihi:23 Ramazan 1310 (), Konusu: Sivas Vilayeti Alucra Kazası 

Kaymakamlığı'na Mektubi-i Sadaret Kalemi Halifesi İhsan Bey'in 

tayini.  

 

Belgedeki bir ifade: El-vech Kaim-makamı 

 

El-vech kazası Kaim-makamı Ahmed Naci Beğ’in hayli vakitden 

beru mübtela olduğu illetden rehâ-yâb olamayarak (iyileşemeyerek) 30 

Nisan Sene 1318 tarihinde vefat eylediği kaza-i mezkûr meclis 

idaresinden tanzim olunub Ka’im-makam vekâletine 1 Mayıs Sene 

1318 tarihinde ta’yin kılınmış olan mal müdürlüğünden mevrud on 

numero ve 1 Mayıs Sene 1318 tarihli tahriratla meb’hus mazbata da 

izbâr ve bu babda Medine-i Münevvere muhafızlığından gelen 

tahriratda mezkûr Kaim-makamlığa ahval ve lisan-ı emzice-i urbana 

(aşiret dillerine) vakıf birisinin ta’yini lazımeden olub… 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.5.Sb, Vesika No: 69, Tarihi: 1332 Za 

(Zilkade) 06 (26 Eylül 1914), Konusu: Hangi devlete ait olduğu 

anlaşılamayan ikişer bacalı dört harp gemisinin Alucra sahilinden 

kuzey yönüne doğru seyrettiğinin bildirildiği. 
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Belgedeki bir ifade: El-vech (Aluca) Sahilinin 

 

Medine-i Münevvere Muhafızlığından Alınan Şifre 

Eylül dörtte hangi devlete aid olduğu anlaşılamayan ikişer 

bacalı dört sefine-i harbiyenin El-vech sahilinin ciheti şimaline seyir 

ettiklerini kayıkçı ve bedeviler ihbar ettikleri Kaimmakam ve liman 

riyasetinden 5 Eylül 330 (1914) tarihli olub bugüne vasıl olan iş’arda 

bildirilmiş ve orduya yazılmıştır. Fi 13 Eylül sene 330 

Muhafız ve Kumandan Basri 

 

 Bu konuyu bir yazımızda yorumlamış ve ortaya çok manidar bir 

hikâyenin çıktığını görmüştük.3 

 
Fatma Acun’a göre ise Şebinkarahisar’ın nahiyelerinin yaklaşık 

yarısının adı Türkçe, Arapça ve Farsça değildir. Kösi, Kovana, Alucra, 
Gevezid ve Mindeval gibi adlar bahsedilen nahiyelerin, bölgenin 
Türkler tarafından yerleşmesinden önceki varlıklarına işaret 
etmektedir. Türkçe nahiye adlarına örnek olarak Emlak, Menteşe, 
Güdül, Firuz, Hasangeriş, Sahneçimeni, Yemlü, Sisorta ve Suşehri 
gösterilebilir.4 

 

                                                           
3 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/09/alucra-sahilinde-gorulen-
savas-gemileri-2/ 
4 Fatma Acun, Karahisar-i Şarki ve Koyulhisar Kazaları Örneğinde Osmanlı Taşra 
İdaresi, (1485-1569), TTK 
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Türklerin bölgeye gelişi Osmanlı’dan 500 yıl öncesine kadar 
gitmekte, zamanlarda kayalar üzerine kazınmış Kayı damgalarıyla da bu 
tarih M.Ö. 3.000 yıl öncesine de inmektedir.  

 
 Prof. W. M. Ramsay’ın 1886-87-88 yıllarında Anadolu’yu gezip 

çeşitli yazılı belgeleri, kiliselerin tuttuğu kayıtları ve Romalıların yollara 
koyduğu mil taşlarını inceleyerek, yaptığı alan araştırması sonucu 
yazdığı “Anadolu’nun Siyasi Tarihi” kitabı bir çok konuda bilgi sahibi 
olmamızı sağlamaktadır. Konu itibarıyla kitapta geçen yerlerle ilgili 
farklı bilgilere ulaşabilmek için ayrıntılı araştırma yaparak az da olsa 
bazı sonuçlara ulaşabildim. Ancak bu konu daha çok araştırmaya 
ihtiyacı olan bir konudur. 
 

Bilindiği gibi Türklerin Anadolu’da kalıcı yerleşimi VIII. yy’dan 
sonraya Selçuklulara dayanmaktadır. Gerçi Anadolu’nun en eski 
kabilelerinden birisi olan ve tarihi M.Ö. 1700’lere giden Hititlerin Türk 
kökenli olduğu bazı kaynaklarda ileri sürülmektedir. Alucra’nın Şiran 
istikametindeki  “Han Tepesi” diye bilinen yerdeki tarlada bulunan 
büyük çaplı küp kırıkları Hititlerin ölülerini küplere gömme geleneğini 
hatırlattığından Hitit izlerini göstermektedir. Kelkit yöresinde de Hitit 
izleri olduğu bilindiğinden bir dönem Alucra ve yakın çevresinde de 
yaşadıkları tezi öne sürülebilir. Ayrıca İkizler Tepesi diye bilinen 
Tümülüste (muhtemelen Kral mezarları) Sivri tepesinde ve Kuzkaya 
tepesinde bilimsel anlamda arkeolojik kazı yapılmadığı için hangi 
medeniyete ait olduğu ve yaşı tam olarak bilinmemekle birlikte geçmiş 
dönemlere ait sırları taşıdığı görülmektedir. 
      

Anadolu toprakları değişik dönemlerde Hititlerden başka farklı 
medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan Persler, yaşadığı 
dönemde M.Ö. 5 yy’da Kral Darius zamanında Anadolu’da “Pers Kral 
Yolu” diye bilinen yolları inşa etmişlerdir. Keza Roma yolu diye bilinen 
yollarda vardı. Ramsay araştırmalarında yazılı kayıtların yanında Roma 
yollarını da inceleyerek şehirlerin yerleşim yerlerini tespit etmeye 
çalışmıştır. 
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Anadolu’daki şehirlerin yerleri tetkik edilirken araştırmacıların 
dikkate aldığı hususlar askeri kuvvet, civarla ticari münasebetin imkânı, 
su ihtiyacının temini ve tarımsal alan varlığı gibi hususlardır.  Birçok 
yerde şehirler etrafı tabii surette uçurum olan yahut da kolaylıkla bu 
hale sokulabilecek olan tepeler üstünde bina edilmişlerdir. Böylelikle 
fazlaca tahkime gerek kalmadan büyük bir mukavemet imkânı temin 
edilmiş oluyordu. Buna karşın ahali ovada ve düz yerlerde yaşamakta, 
yalnız düşman hücumunda müstahkem şehre çekilmekteydi. Örneğin 
Şebinkarahisar Kalesi, bu özellikte bir kaledir. 
 

Bu anlamda düşünüldüğünde Alucra açık alanda kurulu bir 
yerleşim yeridir, yakın civarında kale benzeri bir yapı da yoktur. Ancak 
Kaledibi ve Çamoluk’un Kalederesi ile Hacıahmet (Avarak) Köyündeki 
küçük çaplı kaleler yol güvenliği için yaptırılmış kale özelliği 
göstermektedir. Bununla birlikte Alucra “İkizler Tümülüsüyle”, 
Karabörk Köyü arazisinde bulunan “Saray Çayırı” mevkiiyle, İğdecik 
Köyündeki “Konak” tabir edilen yeriyle, Kamışlı Köyüyle, Çakrak 
Köyündeki tarihi eserleriyle ve daha pek çok yerindeki pek çok tarihi 
kalıntısıyla geçmişten önemli izler taşıyan bir yerleşim birimidir. 
Günümüzde Alucra’nın geçmişe ait sırları tam olarak keşfedilmemiş 
olsa da öteden beri bir yerleşim yeri olmasının yanında aynı zamanda 
önemli bir geçiş güzergâhı olmuştur. Ramsay’ın araştırmaları sonucu 
ulaştığı bilgiler de bunu teyit eder niteliktedir. 
      

Ramsay, Satala’dan 45 mil mesafede Arauracos isimli yer 
hakkında ise şöyle söylemektedir: “Arauraca’dan Theophanes’e ilave 
edilen bir haşiyede (sayfa kenarına eklenen yorum) de bahsedilmiştir. 
Arauraca kelimesi Galli bir kabilenin ismi olan Rauraci ile çok yakından 
alakalı gibi gözüküyor.” Buradan hareketle yapılan araştırma ise bizi 
“Rauraci” isimli Kelt kabilesine götürmektedir. 
      

Keltler dört bin yıl öncesine tarihlenen bir Avrupa kavmidir. 
Kadın-erkek savaşçı oldukları kadar çiftçiliği de iyi yapabilen bir kabile 
olarak bilinmektedirler. M.S. I.yy’da Romalılar tarafından yıkılan Kelt 
uygarlığı, ortaçağa kadar yaşama imkânı bulmuştur. Roma devleti 
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tarafından sürülen Keltler önce Gallipoli yani Gelibolu yarımadasına 
yayıldılar sonra üç kol halinde Orta Anadolu’ya göç ederek burada 
Galatya isimli ülkeyi kurdular. Sivrihisar (Pessimus), Ankara (Ancyra) ve 
Yozgat-Büyüknefes (Tavium) bu üç boyun yerleşim yeri olurken 
Ankara’da (Ancyra) ise, Galatların başkenti oldu. Bir başka kaynakta 
ise, M.Ö. 279’da Bizans’ı (Bizantion) bugünkü Galata semtine 
kurdukları karargâhla uzun süre rahatsız ettikleri sonrasında yüklü bir 
haraç ve Anadolu’ya (Anatolia) geçmelerine yardım etmeleri karşılığı 
anlaştıkları, daha sonra Galatların M.Ö 277-274’de Ege’yi 
yağmalayarak güneye indikleri burada Suriye Kralı Antikos  
komutasındaki Yunan orduları tarafından ağır bir yenilgiye 
uğratılmaları neticesi Orta Anadolu’ya sürüldükleri yazılıdır. 

 
Diğer taraftan Romalılar tarafından kovulan Keltlerin bir kısmı 

ise, Danimarka ve Almanya’ya geçtiler, ancak Cermen kavimleriyle 
giriştikleri mücadele sonrası geri çekilmek zorunda kaldılar. Bunun 
üzerine kısmen boş olan Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg 
topraklarına yerleştiler. Geri kalanlar İspanya, Portekiz’e ve 
yerleştikleri ülkelerden de Büyük Britanya ve İrlanda’ya geçerek 
buralara hâkim oldular. İsviçre’nin kimya ve ilaç sanayinin merkezi olan 
Basel Kentini de Keltlerin kurduğu sanılmaktadır. Hülasa Keltler 
denilince Küçük Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir kabile söz konusudur. 
Karadeniz bölgesinde çalınan Tulum ile Kelt kültürünün ürünü olan 
Gayda’nın benzerliği dikkat çekicidir. Bilindiği gibi Gayda, İskoçya ve 
Galler bölgesinin milli çalgısıdır.5 
      

Peki söz konusu Keltler Alucra’ya gelerek buraya yerleşmiş 
olabilirler mi? Bunu kesin olarak söyleyebilmek zor olsa da Arauraca 
isminin bu kabileyi çağrıştırması soru işareti oluşturmaktadır. Ayrıca bu 
kavmin sahip olduğu savaşçı, yağmacı özelliklerini 
değerlendirdiğimizde Avrupa’dan kalkıp Ankara ve Yozgat’a 
geldiklerine göre Alucra’ya da gelmiş olabilecekleri,  çok uzak bir 

                                                           
5 http://www.turkcebilgi.com/keltler/ansiklopedi 
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ihtimal gibi gözükmemekle birlikte bunu destekleyecek arkeolojik 
verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
                

Alttaki haritada gösterilen Arauraca, üstte de bahsedildiği gibi 
haritadaki yerleştirilişi itibarıyla tam yerinde midir, değil midir? bunu 
bilemeyiz. Ancak Nikopolis’ten (Şebinkarahisar) ve Arauraca’dan 
doğuya doğru giden yolun Satala’ya kavuştuğu düşünülürse olası 
gözükmektedir. 
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Ramsay, değişik amaçlar için kullanılan Roma yollarının 
Sivas’tan Malatya’ya oradan da Fırat kıyısını takip eden güzergâhı ve 
birbirine olan uzaklıklarını şöyle tarif etmektedir: 

 
Sivas (Sebastia) Kangal     40   Roma mili 
Kangal, Malatya (Melitene)    100  “       “ 
Malatya (Melitene), Ciaca (Kiaka)   18     “       “ 
Ciaca, Doscvia (Doscausa) (Arapkir)   32    “       “ 
Doscvia, Sabus (Saba)     16     “        “ 
Sabus, Tencila (Teucila,Thencira)   28     “        “ 
Tencila, Zimara      16    “        “ 
Zimara, Analibla (Analiba, Darnalis)   16    “        “ 
Sineruas, Cercenis (Carcagis, Karsaga, Refahiye) 28     “        “ 
Cercenis (Refahiye), Arauracos (Alucra)  28    “        “ 
Arauracos (Alucra), Suissa    24    “        “ 
Suissa, Satala      17     “        “ 
 

Not: Bir Roma mili yaklaşık 1478 metredir. Ayrıca Suissa antik 
kentinin VII.yy’dan sonra bölgeye gelerek yerleşen Kilki Bey’den sonra 
Kelkit diye anıldığı belirtilmektedir. Keza Satala’da (Sadak) Kelkit’in 
yakınlarında antik bir yerleşim yeridir. Kökeni Hitit’lere kadar 
uzanmaktadır ve Asur, Makedonya, Bizans, Roma izlerini de 
taşımaktadır.6   
      

Ramsay’a göre bundan başka Melitene’den (Eski Malatya 
şimdiki), Sebastia’a (Sivas), Karsaga’dan Nikopolis’e giden yollarda 
vardı.7 Keza Nikopolisten Kolonia’ya (Koloneia) oradan Satala’ya giden 
yollar vardı. Nikopolis’ten (Şebinkarahisar) Satala’ya giderken de büyük 
olasılıkla Arauraca’dan (Alucra) geçiliyordu. Bir diğer ihtimal de 
(varsayım) Nikopolis’ten Çamoluk’un Sarpkaya (Zağpa) Köyüne 

                                                           
6http://www.siran.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Ite
mid=55, http://www.kelkitbasinmuseums.org/tr/menu1.html 
7Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Prof.W.M.Ramsay, Çeviren Mihri Pektaş, MEB 
Yayınları İst. 1960     

http://www.siran.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=55
http://www.siran.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=55
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geçilerek oradan Hacıahmet (Avarak) Kalesi’nden itibaren Kelkit Çayını 
takip ederek Satala’ya gidilmesidir. 
  

Mevcut yolların Karadeniz özellikle Giresun Limanına olan 
bağlantı yolları da hiç şüphesiz vardır. Ancak, Ramsay’ın kitabında buna 
yönelik bir açıklama tespit edememiş olmakla birlikte kaynakçada 
adresi belirtilen Harmankaya Köyü Sitesi’nde bu yolların Giresun 
Limanına ulaşım için de kullanıldığı belirtilmektedir.8   

  
Daha yakın tarihe doğru gelecek olursak Alucra değişik 

medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bunlar arasında en bilinenleri 
Hititler, Persler, Romalılar,9 Bizanslılar,10 Selçuklular,11 Danişment 
Oğulları,12 Mengücek Oğulları,13 Moğollar,14 Eretna Oğulları,15 
Mutahhartem Emirliği,16 Kadı Burhaneddin Devleti,17 Karakoyunlular,18 

                                                           
8http://www.harmankayakoyu.com/K%C3%B6y%C3%BCm%C3%BCz.html 
9http://www.alucra.com/murat-tosun/3096-sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-
gecti.html 
10 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/01/05/sebinkarahisar-ve-
alucrada-bizans-hakimiyeti/ 
11http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/selcuklularin-kogonya-
sebinkarahisar-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi-2/ 
12http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/danismentliler-tacettin-
ogullari-ve-haci-emirli-beyligi-doneminde-sebinkarahisar/ 
13http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/menguceklerin-
sebinkarahisarin-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi/ 
14http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/16/mogol-ordularinin-anadolu-
sebinkarahisar-ve-yakin-cevresi-uzerindeki-etkileri/ 
15http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/eretna-devletinin-genel-
durumu-sarki-karahisar-ve-alucraya-etkileri/ 
16http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/19/mutahharten-emirligi-
doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/ 
17http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/kadi-burhanettin-
devletinin-genel-durumu/ 
18http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/22/karakoyunlular-donemi-ve-
sebinkarahisar/ 

http://www.alucra.com/murat-tosun/3096-sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti.html
http://www.alucra.com/murat-tosun/3096-sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti.html
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Akkoyunlular19 ve Osmanlılardır.20 Osmanlı zamanında 
Dulkadirliler’den de getirilerek bölgede iskân edilenler oldu.21 
 

Bunlardan Selçuklular ilk kez 1040 yılında bölgeyi fethetmişler 
ve beldede ezan okuyarak İslam toprağı yapmıştı.22 Ancak Selçuklu 
egemenliği burada çok sürmeyerek belde bir süreliğine elden çıkmıştır. 
Sonra Danişmentlerin eline geçmiş ise de 1075’de Trabzon Dukası 
Theodore Gabras tarafından ele geçirilerek 1162’de Mengücekliler 
tarafından yeniden fethedilene kadar Dukalığın elinde kalmıştır. 1228 
yılında da Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat Mengüceklilerden 
almıştır. 1243 yılında ise Gıyasettin Keyhüsrev’in Kösedağ’da Moğol 
ordularına yenilmesiyle Şebinkarahisar ve çevresi Moğol hâkimiyetine 
girmiştir. 1335 yılına kadar Moğolların elinde kalan bölge bu tarihte 
Moğol Hükümdarı ““EEbbuu  SSaaiidd  HHaann””ın vârissiz ölmesi üzerine aynı tarihte 

““MMuussaa  HHaann”” başta iken dağılmıştır. Bu tarihte Moğol eski valilerine 
bağlı olarak idarede bulunan Uygur Türkü Alaaddin Eretna 1341’de 
bağımsızlığını ilan etti ve Eretna devletini fiilen kurmuş oldu. 1390 
yılına kadar devam eden Eretna Devleti, Naib Kadı Burhaneddin 
Ahmed tarafından ele geçirilerek Kadı Burhaneddin devleti 
kurulmuştur. 1398 yılında Akkoyunlu Kara Yülük Osman tarafından 
öldürülünce yerine geçen küçük oğlu Osmanlı’dan yardım istemiş ve 
bütün toprakları Osmanlı hâkimiyetine geçmişti. Mutahharten’in 
Şebinkarahisar hâkimiyeti Kadı Burhaneddin’le yaptığı mücadeleler 
esnasında kısa süreli olmuştur. Mutahharten Emir Timur’a verdiği 
destekle bilinmektedir. Onunla birlikte Yıldırım Bayezid’e karşı 1402’de 
Ankara savaşına katılmıştır. 1403 yılında da ölmüştür. Bu yenilgiyle 
Osmanlı İmparatorluğu sarsılmış 11 yıl süren fetret devrinden sonra 

                                                           
19http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/24/akkoyunlular-donemi-ve-
sebinkarahisar/ 
20http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-
sebinkarahisar-ve-alucra/ 
21http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/17/alucra-tarihi-ve-dulkadirli-
alucra-iliskisi/ 
22http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-
ve-alucranin-eskune-koyu/ 
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Sultan Çelebi Mehmet tarafından birlik sağlanarak toparlanmıştır. Bu 
boşluk sırasında 1410 ile 1422 yılları arasında Karakoyunlular, 1422 ile 
1461 arasında Akkoyunlular bölgede hâkimiyet sürmüştür. 1461 yılında 
ise Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir.23 Bu tarihten 
itibaren Alucra kasabamız günümüze kadar düşman saldırısına 
uğramamıştır. En son 1917 kış aylarında Alucra’nın Fevzi Çakmak 
(Zıhar) Köyü, ““FFeevvzzii  ÇÇaakkmmaakk  PPaaşşaa””nın bir süre konutanlık karargâhı 
olmuştur. 

 

 
 

Ancak bu konuları daha iyi anlayabilmek için bölge tarihinde yer 
almış devletleri sırasıyla tanımakta fayda bulunmaktadır. Bu nedenle 
bunlar sırasıyla anlatılacaktır. 

 

İslâm Öncesi Dönem 
 

Türk kökenli oldukları öne sürülen ve M.Ö. 1700’lerde 
Anadolu’da yaşayan Hititlerin Karadeniz’de  Azzi ve  Hayaşa 
bölgelerinde Giresun (Aripsa) ve Karahisar’da (Dukkamma) olmak 
üzere yerleştikleri bilinmektedir. Kelkit’te bulunan Satala kenti 
kalıntıları da Hititlerle irtibatlandırılmaktadır. Alucra’daki bazı 

                                                           
23 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/17/sebinkarahisar-tarihi/ 
 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image0022.png
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Tümülüslerin özellikle İki Tepeler tümülüslerinin de Hitit menşeli 
olduğu kabul edilmektedir. 
 

M.Ö. 500’lerde ise bölgemizde Pers (İran) hâkimiyeti 
bulunmaktadır. Hatta Pers Kral Yolu olarak bilinen yollar dahi inşa 
etmişledir. Sonrasında ise Roma hâkimiyeti görülmüş, bu kez Roma 
yolu diye bilinen yollar inşa edilmiştir. 
 

Yine bir efsane olarak belirtmek gerekirse Romalılar tarafından 
yıkılan Kelt uygarlığının geri kalanları Gelibolu’ya kadar gelmişler, 
buradan Anadolu’ya geçmişlerdir. Buradan üç kol halinde Anadolu’ya 
geçerek Galatya isimli ülkeyi kurdular. İstanbul’daki Galata semti de 
bunlara atfedilir. Hatta Karadeniz bölgesinde çalınan tutum ile gayda 
arasındaki benzerliğe de dikkat çekilir. 
 

Prof. Ramsay’ın 1886-88 yılları arasında Anadolu’da yaptığı 
araştırmalar neticesinde elde ettiği belgeler ve kilise kayıtları ile yine 
incelediği mil taşları sonucunda yazdığı kitabında belirttiğine 
göre Satala’ya 45 km mesafede (75 km) Arauracos isimli bir yerden 
bahsetmektedir. Arauraca kelimesi Galli bir kabilenin (Kelt) ismi 
olan Rauraci ile ilgili gibi gözükmektedir. Keltler kadın erken savaşçı 
olarak bilinen bir kabiledir. Kadınları bu yönüyle Amazonlara 
benzemektedir. Yöremizde de Amazon izleri bulunmaktadır.24 

 
Meselenin daha iyi anlaşılabilmesi için yöreyle ilgili kısa bir tarih 
gezintisine çıkmakta fayda bulunmaktadır. 
 

Anadolu’da olduğu gibi Şebinkarahisar ve Alucra’da da ilk 
hakimiyet kuranların Kaşka ve Hititler olduğu kabul edilmektedir. 
Hititler II. Mürşil zamanında Kaşkalarlayaptıkları savaşlarla sınırlarını 
Erzurum’a kadar genişletti. Bu arada Şebinkarahisar’da ele geçirdiler. 

                                                           
24 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-

alucradan-ne-ordular-gecti/ 
 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti/
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Mürşil ölünce oğlu Muattala M.Ö. 1320’de hükümdar oldu. Kardeşi 
Hatusil’i Karadeniz sahilinin ve Şebinkarahisar’ın da idaresine memur 
oldu.  

 
Hititler iç savaşların ve batıdan gelen büyük akınların etkisiyle 

M.Ö. 1200’de ortadan kalkınca halkı dağıldı. Bir kısmı Lidya ve 
Firikya’ya önemli bir kısmı da kendilerinin bir şubesi olan Mazitlere 
dahil oldu. Ancak Hititlerin bu dağılmasından olumsuz etkilenen 
Mazzitler de Kapaodokya’nın önemli bir kısmını elden çıkararak 
Amasya, Yozgat, Çorum, Canik, Sivas ve Şebinkarahisar’a çekilmiştir. 

 
Hititlerden sonra Kayseri taraflarında Koman ve Kaskiler, 

Malatya taraflarında Taballar, Kilikya’da Koeler, merkezde Firikya ve 
batıda Lidyalılar hükümet kurmuştur. Bundan başka Karadeniz’İn 
güney doğusunda Yunan göçmeni olan Mileliler bir takım koloniler 
kurmuştur. Ayrıca Şebinkarahisar’dan Ünye’ye kadar olan alanda 
Amazon (Hemezen) adı verilen kadın savaşçılardan oluşan bir devlet 
kuruldu. Bir görüşe göre de Amazonlar İskitlerin bir devamıdır.   

 
   Amazonlardan sonra Şebinkarahisar çevresinde Kimriler 

görülmüştür. Kimrilerin de İskitlerden bir kol olduğu sanılmaktadır. 
Komşuları olan Asurlular, Lidya ve Firikyalılarla yaptıkları savaşlar 
neticesi Erzurum’a kadar uzanan bir alanda hakimiyet kurmuşlardır. 
Kıralları Toktamış zamanında Lidya ordularını yok etmiş ise de M.Ö. 
633’de Med kralı Madya tarafından yenilgiye uğratılarak dağılmışlardır. 
Bunun üzerine bir kısmı Suriye’ye bir kısmı da Mısır’a gitmişlerdir. 

 
Kimrilerin karanlık mağara ve inlerde yaşan bir kavim olduğu 

sanılmaktadır. Bu nedenle bunların bulundukları yerlere uyku 
memleketi denilmiştir. Kimrilerin ortadan kalkması sonucunda bu 
topraklar Medlerin eline geçmiştir. Medler ise önce Asurlularla (M.Ö. 
633-625) daha sonra İskitlerle (M.Ö. 607) daha sonra yine Asurlularla 
(M.Ö. 606) savaştılar ve Asurluları ortadan kaldırdılar.  
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M.Ö. 585’de Lidyalılarla savaştılarsa da Güneş tutulunca savaşı 
bırakarak Kızılırmak sınır olmak üzere anlaşma yaptılar. Metler 
Kızılırmak’a kadar olan bölgeyi yani Pont ve kapadokya’yı ve bu arada 
Şebinkarahisar’ aldılar. Türk oldukları kabul edilen Metler M.Ö. 550’de 
Perslerin (İranlılar) idaresi altına girdiler. M.S. 632’de Persler 
Aaraplarla yaptıkları savaşta yenilince bir daha toparlanamamış ve 
Arapların idaresi altına girmişlerdir. Hasan Tahsin Okutan, avutmuş 
bağlarının Perselere ait olduğunu öne sürmektedir.  

 
Persler zamanında Şebinkarahisar ve çevresi Romalılarla 

yaptıkları mücadeleler neticesi sık sık el değiştirmiştir. Perslerden 
sonra Pontlar (Potuslular) Şebinkarahisar çevresinde tarih sahnesine 
çıkmıştır. Pontların valisi (Satrapı) Mitirdat, İskender öldükten sonra 
İskenderin generallerinden Antigon’la çarpışmak zorunda kalmış ve 
onu yenince hükümdar olmuştur. 227 yıl hüküm süren Pont hükümeti 
M.Ö. 78’den 48’e kadar Romalılarla çarpışmış ve yıpranarak ortadan 
kalkmıştır. Pont krallığı Amasya’dan Trabzon’a kadar uzanan alanda 
hüküm sürmüştür.  

 
Pont kralı yedinci Mitirdat Kapadokya’ya saldırarak ele 

geçirince Kapadokyalılar Romalılardan yardım istemişti. Romalılar’da 
Lükullüs kumandasında bir ordu gönderdiler. Mitirdat, yapılan savaşta 
yeniline Ermeni kralı olan  damadı Dikran’a iltica etti. Bunun üzerine 
Lükullüs ile Dikran’da savaşmak zorunda kaldı ve o da yenildi. Bunun 
üzerine Romalılar Ermenilerin yaşadığı yerleri yağmaladır. Ancak 
yaklaşan kışla birlikte Lükullüs geri çekilince Dikran’de Mitirdat’da 
topraklarını yeniden ele geçirdi. Roma senatosu bu durumdan rahatsız 
olunca 50 bin kişilik bir orduyla Pompeyüs, Pont topraklarına 
gönderildi. Dikran’ın ve Mitirdat’ın ordularını Yeşilırmağa kadar 
kovaladı. Bugünkü Bayramköy’un bulunduğu yer yakınlarında da 
Mitirdat’a baskın yapıp ordusunu yendi (M.Ö. 65). Mitirdat ise Kırım’a 
kaçtı ve orada öldü.  
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Pont krallığının mirasına konan Pompeyüs savaşı kazandığı 
yerde bir şehir kurulması emrini vermiş ve bu şehre savaşı kazanma 
anlamına gelen Nikopolis adını vermiştir.25 

 
Gerek Hititler gerek Amazonlar ve gerekse Kimriler zamanında 

ise Şebinkarahisar kasabası İsola (Güneygören) köyünde 
bulunmaktaydı.26 

 

 

 
Burada bulunan ve İsola kalesi de bunlara aittir.  

                                                           
25 Hasan Tahsin Okutan, Şebinkarahisar Tarihi ve Coğrafyası, 1949 
26 http://baydin2.blogspot.com.tr/2014/02/guneygoren-koyu-dukkammam.html 
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Romalılara kadar bölgenin en önemli yerleşim yeri olan İsola 
şehri Romalılardan itibaren önemini gittikçe kaybetmiştir. Pont 
krallığını ortadan kaldıran Roma Kumandanlarından Pompesyüs 
tarafından bugünkü Bayram Köyün bulunduğu yerde kurulan Nikopolis 
gittikçe büyüyerek bölgenin en önemli yerleşim merkezi olmuştur.  

 
Nikopolis, M.S. 395 tarihinde Roma İmparatorluğun ikiye 

ayrılması ile Anadolu Bizans İmparatorluğuna katılmış ve Nikopolis 
şehrinin adı Mavrakastron olarak değiştirilmiştir.  

 
M.S. VI. Yüzyılın sonlarında Roma İmparatoru Teodos'un son 

zamanlarında Orta Asya'dan gelen Peçenek ve Kuman Türkleri 
Anadolu'nun içlerine kadar ilerlemiş ve bir müddet Orta Doğu 
Anadolu'yu ellerine geçirmişlerdir. Türkler zamanında 
Şebinkarahisar'ın bulunduğu yere Elgün veya Keygun ismi verilmiştir. 
Bu topraklar yeniden Romalılar eline geçince Keygun kelimesi Kögonya 
şekline dönüşmüştür.27  

 
Bunun nedeni de Şebinkarahisar ve dolaylarına Peçeneklerden 

Helkin ve Zara, Komanlardan Kolhit oymakları gelmişlerdir. Helkin 
oymağı Peçenek İnallarından birinin oğlu olan İlgün veya İlgun adında 
bir beyin emir ve kumandasında buraya gelmiştir. Sivas’ın Zara ilçesi ile 
Şebinkarahisar’ın Tamzara köyü adını bu Zara oymağından almıştır. 
Komanlar’da Alucra’nın Koman köyü ile Şebinkarahisar’ın Biroğul ve 
Avutmuş mahallesi ile kayseri civarına yerleşmişlerdir. Bu nedenle 
Türkler Şebinkarahisar’ın bulunduğu yere Elgün, Keygun veya Helgüne 
adını vermişlerdir.    

 
M.S. 395 tarihinde Roma İmparatorluğun ikiye ayrılması ile 

Anadolu Bizans İmparatorluğuna katılmış ve Nikopolis şehrinin adı 
Mavrakastron olarak değiştirilmiştir.  

 

                                                           

27 http://www.lavinya.net/galeri/hisar/sebinkarahisar.htm 
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Başkenti Roma olan Batı Roma İmparatorluğu 5. Yüzyılda 
Cermen kabilelerinin İtalya’yı istila etmesi sonucu Roma İmparatoru I. 
Constantius tarafından başkent bugünkü İstanbul olan 
Kostantinopolis’e taşınmıştır. Bizansın oratay çıkışı da Roma’da olan 
başkentin İstanbul’a taşınmasıyla yakından ilgilidir. Doğu Roma 
İmparatorluğu olarak da bilinen Bizans İmparatorluğu Fatih Sultan 
Mehmet tarafından yıkılmıştır. Önce 1453’de İstanbul fethedilmiş, 
1461’de Trabzon fethedilerek Bizans tarih sahnesinden silinmiştir.   

 
Şebinkarahisar civarında Bizansın etkin olduğu dönemlerde 

Trabzon’dan itibaren gelerek Eşküne üzerinden Moran boğazını 
kullanarak Şebinkarahisar’a geldikleri bilinmektedir.28 

 
Bizanslılar bölgeye hakim oldukları dönemde Orta Asyadan 

Karadenize ve Şebinkarahisar civarına gelen Türlere baskı uygulayarak 
bunların bir kısmının Hıristiyanlaşmasına neden olmuştur. Bugün 
Şebinkarahisar’ın Kayadibi köyünde bulunan Sümela eşi manastır bu 
dönemde Hıristiyanlaşmış Türklerin kayaları oyarak yaptığı ibadet 
yeridir. 

 
Gerek Şebinkarahisar’da gerek Alucra’da Bizans dönemine 

ilişkin arkeolojik eserlerin bulunduğu bilinmektedir. Bunun haricinde 
Licese kilisesi ile diğer bazı yerlerdeki kilise kalıntıları da bu dönemin 
eserleridir.  

 

Karahisar-i Şarki’de İslâm Hâkimiyetinin Başlangıcı 
 

Selçukluların ilk hükümdarı Tuğrul Bey’in kardeşi Çağrı Bey 
1018’de 3000 kişilik seçme süvari kuvvetiyle yaptığı keşif akını 
Anadolu’ya adım atmış, Ermeni ve Gürcülerle savaşmış ve Karadeniz’e 
kadar gitmişti. Bu arada Karahisar bölgesini de dolaştığı ve çevresini 
tanıdığı düşünülebilir. Zira 1040 yılında Karahisar ve Alucra’nın Eşküne  

                                                           
28 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-
alucradan-ne-ordular-gecti/ 
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köyüne kadar İbrahim Yinal tarafından fethedildiğini ve burada ilk 
ezanın okunduğunu, namazın kılındığını biliyoruz. 
 

Bu dönemde Abbasi İslam Halifesi Kaim bi-Emrillah ile Büyük 
Selçuklu devleti Beğleri Tuğrul ve Çağrı Beylerle yaptığı görüşmede 
fetihlerin genişletilmesini ve İslâmiyetin yayılmasını istemişti. Bu 
nedenle Anadolu’nun ve Karahisar’ın fethinde desteği söz konusudur. 
 

Ancak bu fetih kalıcı olmamış bölge tekrar Rumların eline 
geçmiştir. Ancak 1048’de Hasankale’de elde edilen zaferin ardından 
Anadolu’ya Türk göçleri hız kazanmıştır. 
 

1071’de Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te Bizans Ordusu ile 
yaptığı savaşı kazanmasından sonra Anadolu’nun kapıları kalıcı olarak 
Türklere açıldı. Bu tarihten sonra Karahisar ve çevresi de Selçuklu 
hâkimiyetine geçmiş oldu. Selçuklu ise fethettiği yerlerde kalıcı 
olabilmek ve yeni yerlerin fethi için komutanlarını görevlendirdi, 
muhtelif yerleri de onlara ikta olarak verdi.29 
 

Danişment Oğulları 
 

Danişment Gümüştekin Gazi Ahmet Bey, beyliği 1080’de 
kurmuştur. Beylik 1178’de son bulmuştur. Danişment Gümüştekin Gazi 
Ahmet Bey, Sultan Alparslan tarafından Anadolu’nun fethinde 
görevlendirilen komutanlardandır. Gazi Malatya, Sivas ve Amasya’yı 
ele geçirdikten sona kuvvetlerini ikiye bölerek birinin başına 
amcazadesi Çavlı Bey’i getirip Çorum, Çankırı, Yozgat ve havalisini 
almaya memur etmiş, ikinci kuvvetin başına da öbür amcazadesi ve 
güveyisi Sevli Bey’i getirerek Samsun, Giresun, Trabzon ve  Karahisar’ın 
alınmasını emretmiştir. 
 

                                                           
29 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-

ve-alucranin-eskune-koyu/ 
 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-ve-alucranin-eskune-koyu/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-ve-alucranin-eskune-koyu/
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Sevli Bey, Samsun, Çarşamba, Ünye ve Giresun’u elde edip 
Trabzon’a kadar ilerlemeye ve orayı almayı başardıktan sonra içeri 
doğru yönelerek Helgune (keygune) önlerinde karşılaştığı Roma 
askerlerini yenerek Karahisar kalesini fethetmiş ve buralara bey 
olmuştur. 
 

1098’de Danişment Gazi’nin oğlu İsmail Bey Bayburt’ta  
Theodor Gabras’ı yendi ve öldürdü. Bu şekilde Bayburt  
Danişmentlilerin eline geçti. Dolayısıyla Niksar’dan Bayburt’a kadar 
olan topraklar Danişmentlilerin kontrolüne girdi. 
 

Diğer bir kaynakta ise Emir İsmail Danişment Gazi’nin 
1085’de Karahisar’ı aldığı belirtilmektedir. 
 

Buralar daha sonra Danişmentli, Mengücekli mücadelesine 
sahne olmuş ve Mengüceklilerin eline geçmiştir.30 

 

Mengücek Oğulları 
 

1071 Malazgit zaferinden sonra Anadolu’nun zaptı için 
görevlendirilen komutanlardan birisi de Mengücek Gazi’dir. 1072’de 
kurmuş olduğu beylik 1142’de ikiye ayrılmıştır. 
 

Anadolu Selçuklu Devleti Erzincan, Kemah koluna 1228’de son 
vermiştir. Divriği kolu da Moğol Hükümdarı Abakan’ın 1277’de şehri 
tahrip etmesiyle son bulmuştur. 

 
Mengücek Gazi 1119-1120 yılında bölge hâkimiyeti 

için Artuklu Belek ve Gümüştekin Gazi’ye karşı Bizans yerel 
hâkimi Theodor Gabras ile ittifak yapmıştır. Ancak Şiran’da yaptıkları 
savaşı kaybetmişler ve esir düşmüşlerdir. Theodor Gabras 30.000 Dinar 

                                                           
30 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/danismentliler-tacettin-

ogullari-ve-haci-emirli-beyligi-doneminde-sebinkarahisar/ 
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karşılığı serbest kalırken, Gümüştekin Gazi’nin güveysi olması 
nedeniyle Mengücek Gazi fidyesiz olarak serbest bırakılmıştır. 
 

1058’de fethedilen Karahisar 1075’de yeniden Bizanslıların 
eline geçmiş ve 1173’e kadar onların hâkimiyetinde kalmıştır. Bu 
tarihte burada yaşayan Türkmenlerin isteği üzerine  Mengüceklilerin  
dördüncü hükümdarı Fahrettin  Behramşâh  Erzincan’dan 
gelerek Karahisar’ı fethetmiştir. Fahrettin Behramşâh  1225’de  
Alaaddin Keykubat zamanında vefat etmiştir.  
 

Yerine oğlu II. Alaaddin Davud Şâh (1225-1228) geçti. Oğlu  
Muzafferiddün Mehmet Bey bu süre içerisinde Karahisar’da Bey olarak 
kaldı. Bu süre içinde babasının isteği üzerine Bizans Rumlarına karşı 
Alucra’nın Kuvata bölgesine veKaledere köyüne birer kale yaptırdı. 
1228 yılında ise Selçuklular Mengücek Beyliğinin Erzincan koluna son 
verdi. Muzafferiddün Mehmet Bey’e de dirlik vererek  Karahisar’dan  
uzaklaştırdı.31 
 

Selçuklular 
 

Karahisar ve Alucra 1040’da fethedildiyse de bu kalıcı olmamış, 
ancak 1058’de bir kez daha fethedilmişti. Ancak bu fetih de kalıcı 
olmamış 1075’de Theodor Gabras, Karahisar’ı yeniden elde etmişti. 
Uzun süre de Rumların elinde kalmıştır. Buradaki Türkmenler zulme 
dayanamayarak 1165’de Mengüceklerin dördüncü hükümdarı 
Erzincan’daki Fahrettin Behramşah’dan yardım istediler. Fahrettin  
Behramşah da buraları fethetti. 1228’de ise Alaaddin Davud Şah 
zamanında Erzincan Kemah ve Karahisar-i Şarki I. Alaaddin Keykubat 
tarafından fethedildi. Davut Şah’da evladı ıyaliyle Konya Akşehir’e 
yollandı. Buralar Karahisar-i Behramşah olarak bilinmektedir.  
 

                                                           
31 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/menguceklerin-

sebinkarahisarin-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi/ 
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1231’de Moğollar ilk defa Çermagon Noyan kumandasında 
Anadolu’ya girdiler ve Sivas’a kadar ilerlediler. 1237’de  Alaaddin  
Keykubat Moğollarla anlaşmak üzere iken zehirlendi ve öldü. Yerine 
geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) zamanında Baba Resul ve 
Halifesi baba İshak Türkmen isyanları yaşandı. Bu ayaklanmaların 
ettikleri Sivas, Arapkir, Divriği ve Karahisar-i Şarki’de görüldü. İsyanlar 
1240’da bastırıldı ise de Selçukluyu zayıflattı. 
 

1242’de Moğol Kumandanı Bayçu Noyan 30.000 kişiyle 
Erzurum’u kuşattı. Kaleye girdiler, erkek ve çocukları öldürdüler, 
kadınları esir aldılar. Buradan Alucra yoluyla Karahisar’a geldiler. 1243 
yılında Moğollarla yapılan savaşta  Selçuklular,  Kösedağ’da Moğollara 
yenilince dağıldılar ve onlara tabi oldular. Bunun üzerine Moğollara 
vergi vermeye başladılar. Üstelik Klikya Ermenilerinden aldıkları 
vergilerden de oldular. II. Gıyaseddin  Keyhüsrev yenildiği savaştan 
sonra Antalya’ya kaçtı. 
 

Cengiz soyundan olan ve Kubilay’ın torunlarından 
olan Bayçu Noyan büyük han tarafından Anadolu Umumi Valisi tayin 
olundu. Bayçu Noyan, Karaboğa’yı Karahisar’a Bey olarak atadı. 
Karaboğa, 1264’de ölünce yerine Amasyalı Gümüşzade Yunus 
Oğlu Secaeddin İsmail Emir olarak atandı. 
 

1240’dan önce Anadolu mamur ve müreffehti. Milletlerarası 
ticaret yolu Anadolu’dan geçiyordu. Yol güzergâhlarında hanlar, 
kervansaraylar inşa edildi. Buralarda tabib, baytar bulunurdu. Keza 
hamamları vardı, hayvanların ihtiyaçları için de her türlü donanım 
mevcuttu. Yine bu dönemde camiler, medreseler, vakıflar inşa 
edildi. Karahisar’da Selçuklu eseri yoktur. Selçuklular Anadolu’da 236 
yılı hüküm sürdükten sonra 1307’de son buldular.32 
 

                                                           
32 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/selcuklularin-kogonya-

sebinkarahisar-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi-2/ 
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Moğollar 
 

1243 yılında Selçuklularla Kösedağ’da yaptıkları savaşı 
kazanarak Anadolu’ya hâkim olmuşlardır. Hâkim olduktan sonra da 
atadıkları genel valiler ile Anadolu’yu idare etmişlerdir. 

Cengiz Han’ın ölümünden sonra hakanlığa seçilen torunu 
Mengü Han kardeşi Hülagû’yü da Moğol fetihlerini yeniden başlatmak 
için batıya yolladı. Hülagu İran, Irak, Kafkasya ve Anadolu’da 800.000 
Müslüman’ı öldürttü. Kütüphanelerdeki kitapları nehirlere, ırmaklara 
attırdı. 
 

Moğollar zaman zaman Selçukluların ödeyemediği vergiyi tahsil 
etmek bahanesiyle Anadolu’yu dolaşıp çapul yaptılar. 1294’de Çin’de 
bulunan Moğol Han’ı Kubilay’ın ölümü üzerine, İlhanlılarla büyük 
hanlar arasındaki bağlar zayıfladı. 
 

Çok geçmeden Argun Han’ın oğlu Gazan Han zamanında 
1295’de büyük oranda İslamiyete geçtiler. İslamiyetle birlikte yıkıcılık 
ve yakıcılık özelliklerini kaybettiler. Yine Gazan Han zamanında Selçuk 
vilayetleri dörde ayrılarak idare edildi. Dört bölgenin umumi 
nezaretine 1296’da (yeniden) Mucirüddin Emir Şah getirildi. Halk bu 
durumdan memnun olmayınca 1296’da Alaaddin Keykubat Selçuklu 
Hükümdarı ilan edildi. Alaaddin Keykubat Gazan Han’ın kızıyla 
evlendikten sonra şımarınca Isfahan’da zorunlu ikâmete tabi tutuldu. 
Yerine 1302’de Gıyasettin Mesut Selçuklu Sultanı oldu, 1308’de Kayseri 
de ölünce yerine kimse tayin edilmedi. Umumi Vali atandı. 

 
Şehzadeler ayaklanmasın diye Emir Çobanoğlu Demirtaş 

1317’den itibaren Şehzadeleri öldürttü. Karamanoğullarının yanına 
kaçanlara da iltifat edilmedi. 
 

Son büyük ilhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han’ın 
zamanında 1335’de vârissiz ölmesi üzerine Musa Han zamanında 1336-
1353 İlhanlı devleti parçalandı. Yerlerini kendileri gibi Türkleşmiş olan 
Celayirlere bıraktılar. 
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Moğollar, Anadolu’da iken onlara ilk defa galebe çalan 

Karamanoğlu Mehmet Bey oldu. Memluk Sultanı Melik Zahir Baybars, 
Anadolu’ya girdiğinde Moğollarla Elbistan ovasında yaptığı savaşı 
kazandı ve onların pek çok komutanını öldürdü. Bunun üzerine Abaka 
Han büyük bir ordu ile Anadolu’ya girdi. Bu arada  Memlüklüler  
çekilmişti. Abaka Han da hıncını Erzurum ve Sivas’tan çıkartarak en az 
200.000 insanı öldürdü.33 
 

Pervaneoğulları 
 

Sinop ve havalisinde kurulan bir beyliktir. Beyliğin kurucusu 
olan Muinüddin Süleyman Pervanenin babası Mühezzibeddin Ali Kâşi, 
Sultan II. Keyhüsrev (1238-1246)’in veziriydi. Moğollara Anadolu’ya 
girip Kösedağ Muharebesini kazandıkları sırada, Moğolların  
kumandanı Baycu Noyan’a rica ederek, Selçuklu Sülalesinin yerlerinde 
bırakılmasını temin etmişti. Muinüddin Süleyman ise, Anadolu’nun 
Moğollar yüzünden parçalandığı ve karışıklıklar içerisine düştüğü bir 
zamanda büyümüş, ilmi, idari ve politik yönden mükemmel bir şekilde 
yetiştirilmişti. Aynı zamanda kıvrak bir zekâya sahip olanMuinüddin, 
kısa zamanda mühim mevkiler elde etti. Önce Tokat, sonra Tokat ve 
Erzincan muhafızı oldu. 1256’da ise, Bayçu’nun da tavsiyesiyle 
Pervâne rütbesi verilerek Selçuklu saray nâzırlığına getirildi. 
 

Buradan da anlıyoruz ki  Pervâneoğlu  Muinüddin  Süleyman  
Tokat’dan  Erzincan’a kadar olan havalinin muhafızı olunca  
Karahisar ve Alucra’yı da kapsayan alanın da sorumlusu olmuştur. 
 

Zaman içinde Muineddin pervane ile Moğol ilişkileri de 
bozuldu. Memlüklü Sultanı Baybars’la Elbistan Ovasında Moğollarla 
yapılan savaşta Moğol ordusunun ağır bir yenilgi almasından sorumlu 

                                                           
33 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/16/mogol-ordularinin-

anadolu-sebinkarahisar-ve-yakin-cevresi-uzerindeki-etkileri/ 
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görüldü ve Abaka Han tarafından ceza olarak Tokat’taki mallarına 
ve onun ıktalarından olan Karahisar’a el konulması emredildi. 
1277’de de kılıçla başı vurularak öldürüldü.34 

 

Eretna Devleti 
 

Selçuklular ile Moğollar arasında 1243’de yaşanan savaştan 
sonra Anadolu Moğol istilasına uğramıştı. Olcaytu Hân’ın 1316’da 
ölümünü takiben İlhanlı tahtına oğlu Ebu Said Bahadır Hân geçti. 
 

Moğollar Selçuklulardan elde ettiği toprakları atadığı genel 
valiler ile idare etti. Bu valilerin en kudretlisi ve sonuncusu Emir 
Çoban’ın oğlu Timurtaş idi. Anadolu Genel Valisi olarak  Sivas’da  
ikâmet etti. 
 

Timurtaş babasının nüfusuna güvenerek müstakil devlet olma 
sevdasına düşünce Ebu Said Bahadır Hân’ın emriyle babası Emir Çoban 
büyük bir ordu ile üzerine yürüyünce bu sevdadan vaz geçti ve 
babasının hatırına affedildi. 
 

Ancak babası Emir Çoban’ın arası Ebu Said Bahadır Hân’la  
açılınca Timurtaş korkusundan Memluk Sultanı Melik Nâsır 
Muhammed’e iltica etti. Giderken de kayınbiraderi  Eretna’yı 1328’de 
yerine vekil olarak bıraktı. Eretna da Ebu Said Bahadır Hân’a bağlılığını 
bildirdi ve Timurtaş’ın yerine gönderilen Büyük Şeyh Hasan’a itaat 
ederek mevkiini korudu. 
 

Ebu Said Bahadır Hân’ın 1335’de evlat bırakmadan ölmesi 
üzerine karışıklıklar yaşandı. Eretna bu karışıklıklar sırasında Memluk 
Sultanına haber vererek onun himayesine girdi. 
 

                                                           
34 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Pervaneoğulları 
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Çobanilerden Küçük Şeyh Hasan’ın üzerine gelen ordusunu 
Sivas ile Erzincan arasındaki Karanbük’de 1243’de yendi. Hasan’ı Küçük 
1343 yılındaki ölümüne kadar Karahisar’la olan bağlarını hiç kesmedi, 
hatta devlet hazinesini Karahisar’da muhafaza etti. 
 

Eretna Bey ise, bu galibiyet sonrası mevkii kuvvetlendiği gibi 
şöhreti de arttı. 1244 yılında ise Alaaddin ünvânı ile Sultanlığını ilan 
etti. Zamanla bütün Orta Anadolu’ya hâkim oldu. 1352 yılında ise 
Kayseri’de öldü. Emirlerinin aldığı karar üzerine yerine küçük oğlu 
Gıyasettin Mehmet hükümdar oldu. Büyük oğlu Cafer muhalefet 
ederek savaştıysa da yenilerek Mısır’a kaçtı. 
 

Gıyasettin Mehmet’te 1365’de savaşta öldü. Küçük oğlu 
Alaattin Ali tahta geçti. Yaşanan karışıklıklar neticesi Karamanoğulları 
Niğde ve Aksaray’ı ele geçirdi. Ali Bey sorunlarla baş edebilmek için 
Kadı Burhanettin’i vezir ilan etti. 1380’de vefat edince 7 yaşındaki oğlu 
Mehmet hükümdar oldu. BeyleriKarahisar-i Şarki valisi Kılıçarslan’ı ona 
naip yaptı. Fakat Kadı Burhanettin bir müddet sona Kılıçarslan ve onun 
amcası Keyhüsrev’i öldürerek niabetieline aldı. Çok geçmeden de 
halkın isteğiyle 1381’de Mehmet Bey’i tahttan uzaklaştırarak  
Sivas’da Sultanlığını ilan etti.35 
 

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 
 

Kadı Burhanettin Ahmet 1365’de 21 yaşında iken Kayseri 
kadılığına getirildi. Kendisi gibi babası ve dedesi de kadıydı. Ahmet Bey, 
ilim ve kılıç ehliydi. Dört mezhebe hüküm verebilecek kadar ilim 
ehliydi. Arapça ve Farsça biliyordu. 19 yaşında hacı oldu. 

 
Eretna Devleti’nin hâkimi Alaaddin Eretna’nın 1352 yılında 

ölmesinden sonra devletin idaresinde sorunlar yaşandı. Bu dönemde 

                                                           
35 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/eretna-devletinin-genel-
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(1365-1380) Sivas hâkimi Hacı İbrahim, Amasya hâkimi 
Hacı Şahgeldi, Karahisar-i Şarki hâkimi Kılıçarslan, Tokat hâkimi Şeyh 
Necip, Kayseri hâkimi Şeyh Cüneyd, Kayseri Kadısı Burhaneddin Ahmet 
ve Seyyid Hüsam etkindiler. 
 

Devlet otoritesindeki zaafı fırsat bilen Karamanoğlu Ali Bey, 
Konya, Niğde ve Aksaray’ı aldı. Pınarbaşı bölgesi  Dulkadiroğullarının  
hâkimiyete geçti. Osmanlılar’da Ankara bölgesini aldı.  Moğollar’da  
Sivas’ı kuşattı. Bu durumda bile Alaaddin Ali Bey zevk ve eğence ile 
uğraşıyordu. 
 

Buna ilaveten Erzincan’da Mutahharten, Tokat’da Şeyh Necip,  
Sivas’da Hacı İbrahim bağımsız hareket etmeye başladılar. 
 

Alaaddin Ali Bey ise, ölümünden iki yıl önce (1380) 1378’de 
Kadı Burhanettin’i Eretna Devletinin vezirlik makamına getirdi. Ali Bey 
1380’de öldükten sonra yerine 7 yaşındaki oğlu II. Mehmet getirildi. 
 

Bunun öncesinde bir ara tutuklandı ve 51 günlük esaretten 
sonra serbest bırakıldı. Bu arada Kadı Burhanettin Ahmet eski 
hükümdar naibi  Kılıçarslan’ı 1381’de bertaraf ederek II. Mehmet’e  
naib oldu, zamanla devletin kontrolünü ele aldı. Bir süre sonra da 1390 
yılında bağımsızlığını ilan etti. 
 

Kadı Burhanettin Ahmet’in hayatı Moğol ve Türkmen Beyleriyle 
mücadele ile geçti. Onu en çok uğraştıran Dulkadirli Karacabey oldu. 
Kadı Burhanettin Ahmet’ten çekindiği için Timur bile birkaç kez 
Anadolu’ya girdiği halde ilerlemeye cesaret edememişti. Bu dönemde 
Kadı Burhaneddin’e komşu devletlerin asker sayıları aşağıdaki gibiydi. 
 

Mutahharten: 5.000 / Karamanoğlu: 10.000 / Tacettinoğlu: 
6.000 / Taşaoğlu: 1.000 / Bafra Emiri: 2.000 / Moğol, Tatar,  
Diyarbekir ve Şam Türkmenlerinin 20.000 askeri vardı. 
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Timur, bana tabi olun diye Anadolu Beylerine haber 
gönderdiğinde ona tabi olmayı reddetti. Karamanoğlu ve  
Mutahharten ise Timur’a tabi olmayı kabul etmişti. 
 

Kadı Burhaneddin, 1392’de Çorumlu sahasında Yıldırım 
Bayezid’i yendi ve geri çekilmek zorunda bıraktı. Konya ve Ankara’dan 
Erzurum’a kadar olan ülkesini ölene kadar başarıyla yönetti. 1398’de 
ise Akkoyunlu Kara Yülük Osman tarafından öldürüldü. Akkoyunlu Kara 
Yülük Osman’ın arası kardeşleri ile açılınca o da adamlarıyla gelerek 
kadı Burhanettin Ahmet’in hizmetine girmişti. 
 

Kayseri Valisi Şeyh  Müeyyed’i  kendisine isyan ettiği 
gerekçesiyle kuşatmış ve canına dokunulmayacağı teminatını Kara 
Yülük Osman’la ileterek teslim olmasını sağlamıştı. Ancak sözünde 
durmayarak onu öldürünce Kara Yülük Osman ona muğber olarak izin 
almadan adamlarıyla onu terk etti. Buna kızan Kadı Burhanettin Ahmet 
onu cezalandırmak için peşinden gidince Kara Yülük Osman 600 adamı 
ile onu Zara-Karabel meviinde pusuya düşürerek öldürdü. Öldüğünde 
54 yaşındaydı. Yerine çocuk yaştaki oğlu Alaaddin Ali Çelebi hükümdar 
oldu. 
 

Kara Yülük Osman şehri ele geçirmek için kuşattı. Bunun 
üzerine tatarlardan yardım istediler. Kara Yülük Osman Tatarları da 
yendi. Son çare olarak Yıldırım Bayezid’den yardım istediler. İstedi ise 
de başarılı olamadı. Yardıma gelen I. Beyazıd’ın oğlu Süleyman Çelebi 
Kara Yülük Osman’ı yenerek mağlup etti. Şehir de Süleyman Çelebi’ye 
teslim oldu. 
 

Bu şekilde Tokat, Sivas, Niksar, Kayseri Osmanlıya geçti. 
Süleyman Çelebi Vali oldu. Alaaddin Ali Bey, Osmanlı hizmetine girdi. 
1442’de ise öldü. Bastırdığı paranın üzerinde La ilâhe illallah 
 Muhammeden Resulullah” yazılıdır. 
 

Erzincan’ı kuşatıp tabiiyetine aldığında Karahisar-i Şarki’de ona 
tabi oldu. Bir ara Bayburd’da Mutahharten’e yenilerek ricat edince  
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Karahisar-i Şarki Hâkimi Melik Ahmet Bey tarafından yolu kesilerek 
zarar verildiyse de sonradan onlara baş eğdirdi, af dilediler. Bu süreçte 
Kara Yülük Osman’a emir vererek Karahisar hududuna kale yapılmasını 
istemişti.36 

 

Mutahhartem Emirliği 
 

Mutahharten Erzincan’da bulunan beyliğin emiridir. Beyliği 
Erzurum’a kadar uzanmaktadır. Asıl olarak  Erzin’can  ve  Kemah’da  
hüküm sürmüştür. AncakKarahisar-i Şarki zaman zaman bağlısı olarak 
kalmıştır. 
 

Eretna Bey’in 1352 yılında ölümüne kadar geçen zamanda 
Erzincan, Erzurum, Bayburd doğrudan kendisine bağlı iken 
Şarki Karahisar’da Ahi Ayna Bey de ona tabi idi. Ahi Ayna Bey, 1362’de 
ölünce Erzincan bu defa Karahisar-i Şarki’den gelen Emir Pir 
Hüseyin’in  eline geçti. Pir Hüseyin de 1379’da vefat edince 
beyliği Mutahharten ele geçirdi. Mutahharten’in Tatar veya Uygur 
olduğu kabul edilmektedir. Karahisar-i Şarki’de bu kez Kılıç Arslan 
bulunmaktadır. 
 

Mutahharten menfaatleri için herkesle dostluk kurmuş, 138’de 
Timur’a tabi olmuş ve Yıldırım Bayezıd’ın Timur’la yaptığı savaşta 
Karamanoğlu ve Akkoyunlular ile birlikte Timur’un yanında yer almıştır. 
Ankara savaşının öncesinde de savaş sırasında da etkin rol oynamıştır. 
Hatta Yıldırım’ın ordusunda bulunan Tatar askerilerini ayartarak 
Timur’un yanına geçmelerini sağlamış ve savaşın kaderini belirlemiştir. 
 

Alaattin Ali Bey zamanında Eretna Devletiyle de savaşmıştır. 
Dulkadirli ve Akkoyunlularla ittifak yapmıştır.  Mutahharten  
Naib (Eretna) Kadı Burhanettin Koyulhisar’a gönderilen  Zünnun  ve  

                                                           
36http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/kadi-burhanettin-

devletinin-genel-durumu/ 
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Karahisar-i Şarki Hâkimi Melik Ahmet ile dostluk ilişkileri kurarak kız 
kardeşini Zinnun ile evlendirmiştir. Sonra bu emirlerle birlikte  Eretna  
topraklarına taarruza başlamıştır. 

 
1387’de Timur’a tabi olmadan önce onun korkusundan ailesini 

ve hazinesini Şarki Karahisar Hâkimi Melik Ahmet Bey’in yanına 
gönderdi. Memlüklülerle iyi geçinde Kadı Burhanettin Ahmet’i onlara 
şikâyet etti. 

 
Akkoyunlu, Karakoyunlu mücadelesinde Kara Koyunlu Kara 

Yusuf’un yanında yer aldı. Aynı zamanda Akkoyunlu Ahmet Bey’in 
kızıyla da evliydi. Ancak bu savaşlarda Akkoyunlulara yenildi. 1398’de 
Kadı Burhanettin Ahmet, Akkoyunlu Kara Yülük Osman tarafından 
öldürülünce rahatladı. Kara Yülük Osman Yıldırım’ın oğlu şehzade 
Bayezid tarafından mağlup edilince eski düşmanı Kara Yülük Osman’a 
kucak açtı. Bu arada Osmanlılarla komşu oldu. 
 

Timur 1400’de tekrar Anadolu’ya girip güneye inince o 
çekildikten sonra Şehzade Bayezid Mutahharten üzerine yürüyerek 
kaleyi muhasara etti veMutahharten teslim olmak zorunda kaldı. 
Şehzade Mutahharten’in ailesini esir alarak Bursa’ya gönderdi, 
anlaşma gereği kendisini serbest bıraktı. Mutahharten Timur’a bağlı 
olduğu için olup bitenleri Timur’a şikâyet etti. Bu arada Şehzade 
Bayezid kaleyi Kara Yusuf’a teslim edip geri dönmüştü. Fakat halk 
kendisinden memnun olmayınca 16 gün sonra kaleyi terk etti. 
 

Bir ara Timur’un oğlu Şahruh’la Osmanlı arasında arabuluculuk 
yaptı. Ankara savaşından sonra 1403 yılında öldü. Erzincan, Erzurum, 
Kemah, İspir, Bayburt, Tercan, Çemişgezek, Karahisar-i şarki ve 
Koyulhisar’da hüküm sürdü. 1410 yılında torunu Şeyh Hasan 
yönetimdeyken ona beyliği Karakoyunlu Kara Yusuf tarafından tarihe 
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karıştı. Ona ait topraklarda Karakoyunlulara geçti. Kara Yusuf yüzünden 
Osmanlı da Timur’la savaşmak durumunda kalmıştı.37 
 

Hacı Emirli Beyliği 
 

Hacı Emirli Beyliği de Taceddin Oğulları ile aynı dönemde 
kurulmuştur. Beyliğin kurucusu Hacı Emir hastalanınca yerini oğlu 
Süleyman Bey’e bırakmış, iyileştiğinde tahtı geri almak isteyince baba-
oğulun arası açılmış bunu fırsat bilen Taceddin Bey onlara saldırarak 
yerlerini almak istemişti. 
 

Bunun üzerine Süleyman Bey çareyi Kadı Burhanettin Ahmet’e 
sığınmakta buldu. Tacettin Bey de kadı Burhanettin tarafından uyarıldı 
ve söz alındı. Ancak Tacettin Bey söz verdiği halde yeniden Süleyman 
Bey’e saldırınca yenildi ve Süleyman Bey tarafından öldürüldü. 
 

Bu galibiyetten sonra Hacı Emirli Beyliği Kelkit Vadisini takip 
ederek doğuya doğru genişlemeye başladı. 1397’de Reşadiye, 
Şarki Karahisar ve Kürtün taraflarına kadar olan bölgeyi kendine 
bağladı. 
 

Süleyman Bey, Kadı Burhanettin Ahmet’e bağlı kalmış onun 
1398’de ölümünden sonra da toprakları Kadı Burhanettin devletinin 
diğer topraklarıyla beraber Osmanlı’ya intikal etmiştir. Hacı Emirli 
Beyliği babasının adına atfen Bayramlu olarak da bilinir. 
 

Sultan II. Bayezid’ın 1402’de Timur’a yenilmesi üzerine 
Osmanlı’da başlayan ve 11 yıl süren fetret devri ile birlikte Hacı  

                                                           
37http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/19/mutahharten-emirligi-

doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/ 
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Emiroğulları yeniden söz sahibi olduysa da Osmanlıların yeniden 
toparlanmasıyla 1427’de tekrar Osmanlı’nın hükmü altına girdi.38 
 

Osmanlı Devleti 
 

Karahisar ilk kez Kadı Burhanettin Ahmet döneminden sonra 
Osmanlıya tabi olmuştur. Osmanlı menzil yollarının sol kolu Merzifon’a 
kadar orta kolla birlikte gelmekte buradan Lâdik-Niksar-Karahisar-i 
Şarki-Alucra-Şiran-Kelkit-Aşkale-Erzurum yoluyla Hasankale üzerinden 
bir kolu Kars’a diğer kolu da Tebriz’e ulaşıyordu. 

 
Menziller üzerinde ordunun ve yolcuların ihtiyaçlarının 

karşılanacağı düzlükler buralarda hanlar, kervansaraylar ve zaviyeler 
bulunmaktaydı. Buralarda yol güvenliğini sağlamak üzere dolaşan kır 
serdarları bulunmaktaydı. Haberleşme menzillerinde ise ulakların 
dinlenip, hayvanlarını değiştirmesi için beygirler bulunurdu. 
 

1473’de Otlukbeli savaşı öncesi akıncılar Akkoyunlu ülkesinin 
40-50 km kadar içlerine girerek yağmalamışlardır. Fatih otağını 
Koyulhisar’da kurduğundan ve burası sınır olduğundan 40-50 km 
içerisi Karahisar olmaktadır. 
 

1537 tarihli bir fermanda her köye cami yapılması emri 
verilmiştir. Bölgede Şiilik sıkıntısı vardır. (Yavuz dönemi) Cuma 
namazını herkesin kılması amaçlanmıştır.  Karahisar’daki  zaviyeler  
mescid’e çevrilmiştir. Zaviyeler yol üzerinde bulunur: Hamamı vardır. 
Yatak, yemek, gece namazı vardır. Han gibidirler. 
 
Tekkeler: Ders verilir, İslam akaidi öğretilir. 
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Çiftlik: 60-150 dönüm, Tımar: 3.000-20.000 akçe (3 bine bir sipahi), 
Zeamet: 20.000-100.000 akçe, Has: 100.000 ve yukarı akçe (5 bin 
akçelik gelir karşılığı olarak bir sipahi bakılmaktadır) 
 
1485’de Karahisar-i Şarki’de olan 315 tımar 1532’de 195’e düşmüştür. 
Sonradan bunların bir kısmına vakıf statüsü verilmiştir. 1485’de 30 
vakıf, 1520’de 152, 1547’de 327 vakıf bulunmaktadır. 
 
1569’da Karahisar 16 nahiyeden oluşmaktaydı. Bunlar; Emlak,  Kösi,  
Alucara ve Tuzeri, Kovana, Menteşe, Güdül,  Gevezid,  Gezenger,  
Muradî, Mindeval, Serin, Menkufe, Eliğe, Suşehri ve Akşehirabâd’dır. 
 
Ayrı bir birim olan Koyulhisar’ın da 6 nahiyesi vardı. Bunlarda: 
Sisorta, Firuz, Naiplü, Yemlü, Hasan Geriş, Sahra Çimeni’dir. 
 
Bu dönemde Mindeval’da bulunan köy sayısı Alucra’ya göre daha 
fazladır. Alucra nahiyesinde bulunan 12 köyden 10’u boş ikisi hariçten 
ekilmekte, 5 mezradan hepsi muattal’dır (terk edilmiştir). Kanuni 
dönemine ait bir mühimme kaydında Alucra’nın boş olduğundan 
bahsedilmektedir. Bu durum eşkıya faktöründen ve topraktan alınan 
düzensizliğinden kaynaklanmıştır.39 
 

Karakoyunlular 
 

Karakoyunluların siyasi bakımdan ehemmiyet kazanması İlhanlı 
hükümdarı Ebu Said Bahadır Han’ın ölümü üzerine içeride Moğol 
Noyanlarının bir mücadeleye girişmesi ile başlar. 
 

1351 yılında Bayram Hoca Erzurum’dan Musul’a kadar uzanan 
sahayı hâkimiyeti altına alarak Karakoyunlu kabilesini tarih sahnesine 
çıkartmıştır. 
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1387’de Erzincan Emiri Mutahharten ile Akkoyunlular arasında 
mücadele başlayınca Karakoyunlu Kara Mehmet’ten yardım istedi. 
Birlikte Akkoyunluları mağlup ettiler. Akkoyunlular da Kadı Burhanettin 
Ahmet’e sığındı. 
 

Kara Mehmet Bey 1397’de Karabağ üzerinden Anadolu’yu 
istilaya teşebbüs eden Timur’un kuvvetlerini bozguna uğrattı. Kara 
Mehmet ölünce yerine oğlu Kara Yusuf geçti. Kara Yusuf da Timur’un 
oğlu Mirşah’la Tebriz önünde yaptığı savaşta onu öldürdü ve şehri ele 
geçirdi. Bir süre sonra oğlu Ebubekir’i de öldürerek Timur 
İmparatorluğunun önemli bir parçasını alarak Karakoyunlu Devletini 
kurdu. 
 

Akkoyunlu Bey’i Kara Yülük Osman’la savaşarak onu sulha 
mecbur etti. Şirvan ve Gürcistan hükümdarlarını da yendi. Akabinde 
Erzincan’ı zapt ederek Pir Ömer Bey’e verdi. Pir Ömer Bey daha sonra 
elindeki yeri genişleterek Melik Ahmet Bey ve oğlu Hasan Bey’in 
elinden 1410 yılında Karahisar-iŞarki’yi de alarak Osmanlılarla Komşu 
olmuştur. 
 

1420 yılında Kara Yusuf’un vefatı üzerine ikinci oğlu İskender 
Mirza tahta geçti. Ancak 1438’de kardeşi Cihanşâh’a yenildi ve öldü. Bu 
şekilde Cihanşâh üçüncü Karakoyunlu hükümdarı oldu. Ancak o da 
1467’de Akkoyunlu Uzun Hasan tarafından öldürülmüş ve devleti 
parçalanmıştır. 
 

Karakoyunluların Şii olduğu yönünde kayıtlar bulunmaktadır. 
1422’de Karahisar-i Şarki Akkoyunlular tarafından zapt edilmişti.40 
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Akkoyunlular 
 

Akkoyunlular Oğuzların Bayındır boyundandır. Önce Diyarbekir 
bölgesine yerleşmişlerdir. Rum ve Gürcülerle yaptıkları savaşlar 
neticesinde kuzeye doğru genişlemişler be arada 1422’de 
Karakoyunlulardan Karahisar-i Şarki’yi de ele geçirmişlerdir. 
 

Akkoyunlular da Karakoyunlular gibi Moğolların zayıflamasıyla 
Tur Ali Bey zamanında tarih sahnesine çıkmıştır. Erzincan Emiri  
Mutahharten ve Karakoyunlularla devamlı mücadele içinde 
olmuşlardır. 
 

1369’da Kutluğ Bey zamanında Akkoyunlular zamanla kuvvet-
lendiler. 1389’da Akkoyunlu tahtını Kara Yülük Osman Bey ele geçirdi. 
Ancak diğer beylerle arası açılınca sadık adamlarıyla birlikte Kadı 
Burhan Ahmet’in yanına gelerek onun hizmetine girdi. 
 

Bir meseleden dolayı Kadı Burhanettin Ahmet’i öldürdü. Ancak 
şehri ele geçiremeden Osmanlı Şehzadesi (I. Bayezid’in oğlu) Süleyman 
çelebiye yenilince kaçarak Timur Han’a sığındı. Bu şekilde Kadı 
Burhanettin Ahmet’e ait olan bütün topraklar Osmanlının eline geçti. 
 

Kara Yülük Osman Ankara Savaşında Timur’un yanında yer aldı. 
Timur Anadolu’dan ayrılırken Diyarbekir havalisini ona bıraktı. 1403’de 
Akkoyunlu Devletini kurdu. 1435 yılında Karakoyunlularla yaptığı 
savaşta iki oğlu ve bazı torunlarıyla birlikte 80 yaşını geçkinken 
öldürüldü. Karayülük Osman’ın yerine Akkoyunlu Devletinin başına 
diğer torunu Nusretüddin Ebü-Nasr Uzun Hasan Bey (1433-1478) geçti. 
 

Kendisini güçlü hissederek Tokat taraflarına doğru ilerleyip, 
Timur zamanında yapılmış bir zulmün benzerini tekrar etti. 1460 
yılında Koyulhisar’a kadar olan bölgeyi zapt etti. Uzun Hasan Bey, 
Karakoyunlu Devletini ortadan kaldırarak Fırat 
Havalisinden Maveraünnehir’e kadar uzanan büyük bir imparatorluk 
kurdu. 
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Açıklama: 
 

Amasya’da Şehzade Bayezıd’ın kumandanı Hızır Bey Trabzon’u 
basarak iki bin esir almıştı. Bu esirler daha sonra yıllık iki bin duka 
karşılığında serbest bırakılmıştı. 
 

Fatih Sultan Mehmet’in büyük babası I. Mehmet’in (Çelebi 
Mehmet) Uzun Hasan’ın dedesi Kara Yülük Osman’a vermekte olduğu 
ve 60 yıldır ödenmeyen bin halı ile at örtülerini birikmişleriyle beraber 
Fatih’ten istemişti. Bununla beraber Trabzon İmparatoru olan 
kayınbiraderi DavidKommen’den alınan yıllık iki bin duka altının 
alınmamasını istemişti. 
 

Fatih, kendisine gelen elçilere hadi siz şimdi rahatça gidin ben 
seneye gelir borcumu kendim öderim demişti. 

 
1461’de Fatih Trabzon’u fethedeceği izlenimi vererek ordusuyla 

Koyulhisar’a geldi. 3 günlük muhasaradan sonra burayı fethetti. 
Fatih’in ordugâhı Yassı-Çeçen’de kuruluyken Uzun Hasan’ın annesi 
geldi. Bu arada uzun Hasan’ın öncü birlikleri Osmanlı askerleri 
tarafından yok edildi. 
 

Uzun Hasan annesi kanalıyla barış isteyince anlaşma sağlandı. 
Bunun üzerine Fatih, Trabzon’a yöneldi ve 15 Ağustos 1461’de kaleyi 
fethetti. 
 

Bir zaman sonra Uzun Hasan, Karakoyunlu Cihanşah’ı öldürünce 
Fatih’e zafername ve birkaç kesik baş yolladı. Ayrıca üzerine gelen 
Timur’un torununu da tuzağa düşürerek ordusunu yok etti. Bu 
galibiyetler onu mağrurlaştırdı ve Fatih’le yaptığı yazışmalarda Sultan 
unvanını kullanmamaya başladı. Hıristiyan devletlerle temas kurarak 
Osmanlıya karşı ittifak arayışına girdi, patlayıcı silahlar almaya 
teşebbüsünde bulundu. 
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Nitekim kendini yeteri kadar güçlü hissedince kendine sığınan 
Karamanoğlu Pir Ahmet ve kasım Beyleri elli bin kişilik kuvvetle 
Anadolu’ya yolladı. Bunlar Tokat ve Kayseri’yi yağma ettiler. Ancak 
Konya civarında Şehzade Mustafa tarafından mağlup edildiler. Bunun 
üzerine Fatih yüz bin kişilik bir orduyla 1473 baharında İstanbul’dan 
hareket etti. 
 

Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Savaşı için 1473’de 
İstanbul’dan yüzbin kişilik bir orduyla hareket etti. Uzun Hasan 
ise üçyüzbin’e varan ordusunu Erzincan’da topladı. Fırat Nehri 
kenarındaki ilk karşılaşmada Akkoyunlular Osmanlının öncü 
kuvvetlerini yendi. Burada 12.000 kayıp verildi. Osmanlı bunun üzerine 
Fırat’ın kuzeyine doğru çekilmeye başladı. 11 Ağustos 1473’de 
Otlukbeli mevkiinde yeniden karşılaşıldı. Burada Uzun Hasan’ın oğlu 
Mirza Zeynel Abidin öldürüldü. Diğer oğlu Uğurlu Mehmet yenilerek 
geri çekildi. Uzun Hasan ise kaçmak zorunda kaldı.  Fatih Sultan 
Mehmet dönüşte Karahisar’a gelerek burada bir süre kaldı,  
zafernameler yazdı, hayır işleriyle uğraştı. Şebinkarahisar adını verdi. 
 

Uzun Hasan bu yenilgiden sonra devletin merkezini  
Diyarbekir’den Tebriz’e nakletti. Anadolu’daki Türkmenleri de yanında 
götürdü. Uzun Hasan tahtın varisi olarak oğlu Halil’i açıklayınca diğer 
oğlu Uğurlu Mehmet babasına karşı geldi, yenilince de Fatih Sultan 
Mehmet’e iltica etti. 
 

Fatih Sultan Mehmet, Uğurlu Mehmet’i kızı Gevher Sultan ile 
evlendirdi. Sivas’ı da ikta olarak verdi. Uğurlu Mehmet 1477’de tekrar 
babası üzerine yürüyünce savaşta öldürüldü. Fatih’de kızı ve torununu 
yanına getirtti. Torunu Göde Ahmet 1496’da dayısı II. Bayezid’in de 
yardımıyla Akkoyunlu tahtını ele geçirdi. 1497’de ise öldü. Onun 
ölümünden sonra Akkoyunlu Devleti yıkılma sürecine girdi. Devlet ikiye 
bölünerek Murad ve Elvend Bey arasında paylaştırıldı.  Elvend  Mirza  
Şurun Savaşında yenilince Şeyh İsmail Azarbaycan’ı Akkoyunluların 
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elinden aldı. Akabinde 1501’de Safevi Devleti kuruldu. Murad Bey’de 
kaçarak Yavuz Sultan Selim’e sığındı.41   

 

Osmanlı Döneminde Şebinkarahisar ve Alucra 
 
 Şebinkarahisar ve Alucra’da gerçek anlamda bir Osmanlı 
hâkimiyeti Fatih Sultan Mehmed ‘in Uzun Hasan üzerine yürüdüğü 
1473 yılı itibarıyla olmuştur. Ancak, bu tarih için bazı kaynaklarda 
1457-58 tarihi verilmektedir ki, Şemseddin Sami’nin Kamus-ul 
Alam’ında da 1455-56 tarihi verilmiştir. Bunun için dayanak olarak da 
Yıldırım Bayezid’in oğlu Amasya eski Valisi Çelebi Mehmed’in Keygune 
Emiri Melik Ahmet oğlu Melik Hasan’a yardım için Keygune’ye geldiği 
(1404) ve kadı Burhaneddin Ahmed’in ölümünden sonra ona ait olan 
toprakların Osmanlı’ya geçtiği gösterilmektedir. Hasan Tahsin Okutan 
ise, 1457 tarihinde Keygune’nin Akkoyunlular’ın eline geçtiğini 
belirtmiştir. Bununla birlikte Karakoyunlular ve Akkoyunluları 
incelediğimiz yazılarımızda Keygune’nin 1422’de Karakoyunlular’ın 
1457’de de Akkoyunlular’ın eline geçtiği belirtilmiştir. Aslında Fatih 
Sultan Mehmed’in 1461’de Trabzon üzerine giderken buradan geçtiği 
söz konusu olursa, burada bir fetih hareketi gerçekleştirmiş olması 
gerekmektedir. Hasan Tahsin Okutan, Fatih’in Kazankaya geçidine iki 
kervansaray yaptırdığını bunların 1949 itibarıyla muntazam olarak 
durduğunu yazmaktadır. 1923 tarihli aşağıdaki haritada da burada Kara 
Mehmet Han ismi geçmektedir. Böyle bile olsa bunun uzun süreli 
olmadığı ve tekrar Uzun Hasan tarafından Karahisar’ın geri alındığı 

                                                           
41http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/24/akkoyunlular-donemi-ve-

sebinkarahisar/  

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/17/alucra-tarihi-ve-dulkadirli-

alucra-iliskisi/ 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-

arasinda-bir-iliski-olabilir-mi/ 

 

 
  

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/24/akkoyunlular-donemi-ve-sebinkarahisar/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/24/akkoyunlular-donemi-ve-sebinkarahisar/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/17/alucra-tarihi-ve-dulkadirli-alucra-iliskisi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/17/alucra-tarihi-ve-dulkadirli-alucra-iliskisi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-arasinda-bir-iliski-olabilir-mi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-arasinda-bir-iliski-olabilir-mi/
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anlaşılmaktadır. Bu itibarla Şebinkarahisar’ın tam anlamıyla Osmanlı 
hâkimiyetine geçtiği tarih 1473 olarak görülmektedir.  Bu nedenle 
yazımızda bütün Osmanlı tarihini değil bölgemizi ilgilendiren yönleriyle 
1473’e giden süreci 3 önemli olayla sırayla incelemeye çalışacağız.    
 

Yıldırım Bayezid zamanında Anadolu’da yaşanan Timur tehdidi 
sırasında pek çok yer ağır zulme ve tahribata uğramışken 
Şebinkarahisar ve Alucra’nın bunun dışında kaldığını söyleyebiliriz. 

 
 Yıldırım Bayezid ve Timur olayına (Ankara savaşına giden süreç 
ve sonrası) Mutahharten Emirliği yazımızda değinmiş olmakla birlikte 
nasıl bir badire atlatılmış olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için 
konuyu ana hatlarıyla tekrar hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. 
 
 Timur tehlikesi ilk olarak 1387’de baş gösterdi. Bu tarihte 
Timur, Karabağ’da orduğâh kurmuş, Nahcivan yoluyla Anadolu’ya 
girmiş Ahlat ve Van’ı alarak Karakoyunlu ülkesinden İran’a dönmüştü. 
İkincisinde 1393’de büyük bir ordu ile Anadolu’ya girmiş, Erzurum 
yakınlarındaki Avnik kalesini alarak buradan Gürcistan ve Toktamış’ın 
üzerine yürümüştü. 1399’da ise, Hindistan seferini tamamlayarak batı 
İran’da görülmüş, Avnik’e geldiğinde Erzincan Emiri Mutahharten de 
ona katılmıştı. Mutahharten ise, Sivas’ın alınmasında bulunmuş, 
Osmanlı Şehzadesi Ertuğrul’un öldürülmesine tanık olmuştur. 
 
 Savaşa giden süreçte Yıldırım Bayezid’in ters ve uzlaşmaz 
tutumu (diplomasisi) Timur’la anlaşma olanaklarının önünü kesmiştir. 
 
 Öncesinde Timur tehlikesi ilk ortaya çıktığında herkes gibi 
Erzincan Emiri Mutahharten de telaşlanmış ve ailesi ile hazinesini tabisi 
ve dostu olan Şarki Karahisar Emiri Melik Ahmed’in yanına yollamıştır. 
Ancak Timur’un beni tanıyın, bana itaat edin teklifine hiç tereddütsüz 
olumlu cevap verince ileriki dönemlerde onun gözdesi olmuş, bu 
sayede hem kendini Timur’a karşı sağlama almış, hem de düşmanlarına 
karşı da manevi destek alarak mevcudiyetini devam ettirmiştir. Anılan 
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dönemde Şarki Karahisar Emirliği (dolayısıyla Alucra) Mutahharten’in 
tabisi olması nedeniyle Timur’un zulmünden de emin olmuştur.  
 
 Her ne kadar Hasan Tahsin Okutan, Şebinkarahisar kitabında 
Timur’un ordularını ikiye böldüğünü Refahiye, Suşehri, Koyluhisar, 
Niksar ve Tokat hattını takip eden kuvvetin Keygune Emiri Melik 
Ahmed’i de güvenlik altına aldılar yazılı olsa da Ankara Savaşına 
Mutahharten de katılmış olduğundan ona rağmen Melik Ahmed’in 
kendi başına bir şey yapacak ne durumu, ne de gücü vardı.   
 
 Aksi takdirde Timur’un zulmü Şebinkarahisar ve çevresini yakıp 
yıkardı. Zira kaynaklarda Timur’un askerlerinin sayısının çok fazla 
olduğu belirtilmektedir. Buna 300.000 diyen kaynak da vardır, çok 
daha fazla diyen de. Örneğin Hammer’da 800.000 rakamı 
verilmektedir. Bunun yanında binekleri ve filleri (32 fil) düşününce bu 
denli büyük ordunun vereceği tahribatın boyutlarının da ne denli 
büyük olacağı tahmin edilebilir. Timur bu askeri güçteki dengesizliğe 
rağmen tedbiri elden bırakmamış, Osmanlıyla ihtilaf halinde olan 
Türkmen beylerini yanına çekmiş, savaş esnasında da bunlar vasıtasıyla 
Osmanlı ordusunda bulunan bu beylerin askerlerinin kendi tarafına 
geçmesini sağlamıştır. Ayrıca Osmanlı ordusunda savaşan Tatarları da 
Mutahharten’in ayartmasıyla kendi gücüne dâhil ederek Osmanlıyı 
iyice çaresiz bırakmış, kesin mağlubiyetine olanak sağlamıştır. Yıldırım 
Bayezid, Ankara savaşında esir düşmüş bir müddet sonra da 1403 
tarihinde 43 yaşında iken vefat etmiştir.     
 

Şebinkarahisar ve Alucra’yı ilgilendiren ikinci olaylar zinciri Fatih 
Sultan Mehmed döneminde yaşanmış olanlardır. Bunların da birincisi 
Fatih’in Trabzon fethi öncesinde yaşananlardır. Hammer tarihinde 
Fatih’in Koyulhisar’ı aldıktan sonra Uzun Hasan’ın üzerine yürürken 
Bulgardağı’ndan geçtiği yazılmaktadır. Bulgardağı, Erzincan-
Refahiye’nin kuzeyinde kalan  bir bölgede kalmaktadır.  Bir kaynakta 
Bulgar dağının günümüzde Kemer dağı diye bilinen yer olma olasılığı 
belirtilmiştir ki sonuçta kuzey-doğu bir yer olma ihtimali 
güçlenmektedir. 1554’te kaleme alınan Trabzon tahrir defterinde 
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Torul’da gayrimüslim Bulgar ailelerin yaşadığı kaydedilmiştir.42 Ayrıca 
Bulgardağı’nın ismi Türkiye’de, Danişmend-name’de de geçmektedir. 
Bu durumda, Hammer’ın Osmanlı Devleti Tarihi’nde yazılanları kabul 
edecek olursak Fatih’in Şebinkarahisar’ı fethetmeden geçtiği sonucu 
ortaya çıkmaktadır.43 
 
            Oysa Hasan Tahsin Okutan, Şebinkarahisar kitabında Fatih’in 
Kazankaya geçidinden Kuzeye yönelerek Karadeniz sahiline çıktığı ve 
buradan Trabzon’a yöneldiği yazılmaktadır. Ayrıca, Kazankaya’ya da 
kervansaraylar yaptırdığı 1949 itibarıyla bunların sağlam vaziyette 
bulunduğu belitilmektedir.44 Aşağıdaki 1923 tarihli haritaya dikkat 
edilirse burada Kara Mehmet Han ismi göze çarpmaktadır. Bu da 
burada işelek bir yol olduğunu göstermektedir. Halk arasında ise, 
Fatih’in Alucra’dan geçtiği ve buradan Trabzon üzerine gittiği rivayet 
edilmektedir.  
 

 

                                                           
42 M. Hanefi Bostan, XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal Ve İktisadi Hayat, 
TTK Yayınları, Ankara 
43 Joseph Von Hammer, Osmanlı Devlet Tarihi, Milliyet Yayınları 
44 Hasan Tahsin Okutan, Coğrafya (Şebinkarahisar), 1949 
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Fatih Sultan Mehmed’in bölgeye ikinci gelişi Otlukbeli Savaşıyla 
neticelenen olay vesilesiyle olmuştur ki bu zamanda Şebinkarahisar 
kalesi Uzun Hasan’ın komutanı Darap Bey’in elindedir. Daha sefere 
çıkılmamışken Divan-ı Hümayun’da yapılan toplantıda Sadrazam 
Mahmud Paşa, Karahisar kalesinin mutlaka feth olunmasını gerektiğini, 
bu kadar müstahkem bir kalenin ordunun arkasında düşman elinde 
bırakılmasının tehlikeli olduğunu savunmuştu. 

 
 Bunun üzerine Padişah öfkelenmiş; “Maksat kaleler almak 
değil, düşmanın ordularını yenmektir” demişti.  Fatih sefere çıktığında 
Şebinkarahisar’la ilgilenmemiş, Uzun Hasan’ın kesin yenilgisinden 
sonra, dönüşte Karahisar komutanı Darap Bey’e haber yollayarak 
kaleyi teslim etmesini istemiştir. Darap Bey, süratle boyun eğerek 
kalenin anahtarlarını teslim etmiştir. Bu itaatine mükâfat olmak üzere 
kendisine Cermen sancağı verildi.45 
  
 Fatih Sultan Mehmed, Şebinkarahisar’da bir süre kalarak, 
zafernameler yazmış, buranın imarıyla ilgilenmiş, su yolları ve camii 
yaptırmış, vakıflar tesis etmiştir. 
 
 Bu olay da Hasan Tahsin Okutan’da farklı yansıtılmakta ve 
Otlukbeli Savaşının Alucra topraklarında yapıldığı anlatılmaktadır. Fatih 
Sultan Mehmed, Otlukbeli sahrasında 3 gün kalarak devletin Timur’dan 
beri karşılaştığı bu en büyük tehlikenin atlatılması dolayısıyla, 40.000 
esiri parasıyla satın alarak azat etti. 24 Ağustos 1473’de de Osmanlı 
orduları Şebinkarahisar’a girdi.46 
 

Şah İsmail, Erdebil şeyhlerinin 8. olup, Şeyh Haydar’ın oğludur 
ve anne tarafından Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan Bey’in (1453-1478) 
torunudur. Anadolu’dan topladığı Türkmenlerle İran’a geçerek orayı 
Şiileştirdi. Diyarbekir’le Taşkent arasında büyük bir imparatorluk 
kurdu. Oğlu Tasmâb (1524-1576) ve onun torunu I. Şah Abbas (1587-
                                                           
45 Joseph Von Hammer, aynı eser 
46 Yılmaz ÖZTUNA, Osmanlı Devleti Tarihi (Siyasi Tarih), T.C.Kültür Bakanlığı, Osmanlı 
Dizisi 
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1628) devletin kudretini artırdı. I. Şah Abbas zamanında İngiliz’lerden 
önemli teknik yardımlar alarak kuvvetlendiler.47 

 
Şah İsmail’in Akkoyunlu devletine nihayet vererek İran’da 

kurduğu Safevi imparatorluğu (1502-1736) da göçebe Türkmen 
kabilelerine dayanıyordu. Saray ve ordu dili Türkçeydi. Bu devletin 
kurucusu Şah İsmail güzel Türkçe şiirleri ile Türkmenleri kendisine 
bağladı. 

 
Anadolu’da Türkmenler, bilhassa beyleri, Osmanlı’nın merkezi 

yönetimi altında bütün imtiyazlarını kaybetmiş, alelâde vatandaş 
olmuşlardı. Beylik imtiyazları, mezhep meselesinden mühimdi. 
Anadolu’da Sünni iken İran’a gidip Şii olmaktan çekinmediler. Zira 
orada eyalet valisi, kumandan oluyor ve bütün imtiyazlarını devam 
ettiriyorlardı. Anadolu’da ise, Osmanlı’nın İstanbul’dan gönderdiği 
küçük bir memurun emrindeydiler. Ne vergi, ne asker toplamaları, ne 
kimseyi cezalandırabilmeleri mümkün değildi.48 

 
Şah İsmail, “halife” dediği ajanlarını Anadolu’ya yollayarak bir 

taraftan da anarşi ve terör yoluyla Anadolu’da Osmanlı yönetiminin 
otoritesini kırmaya çalışmıştır. Zira Osmanlı’yı sarsarsa Memlüklerin 
çökeceğini hesap etmektedir.   

 
Şah İsmail, Fatih’in oğlu II. Bayezid zamanında (1502) 12.000 

süvari 35.000 keman-keş’le (okçu) Erzincan ve Bayburd taraflarını 
vurmuş, yağmalamış bazı yerleri ele geçirmiştir. O zaman Trabzon 
Valiliğinde bulunan Yavuz Selim hemen Şah İsmail kuvvetlerine 
müdahale ederek olayların önünü almıştır.49 

 

                                                           
47 Prof. Dr. Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Boğazici Yayınları 

9. Baskı, İstanbul 1996 
48 Yılmaz Öztuna, aynı eser 
49 Hasan Tahsin Okutan, aynı eser 
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Şah İsmail, ayrıca Dulkadirli Bey’i Alâüddevle topraklarına 
saldırarak Diyarbekir ve Harput’u ele geçirmiş, bunu yaparken de 
Osmanlı topraklarına tecavüz etmişti. Alâüddevle Bey, II.Bayezid’in 
kayın pederi ve Şehzade Yavuz Selim’in annesi Ayşe Hatun’un babası 
idi.50 Bunun üzerine Yavuz Selim müdahalede bulunmuş, bir ara İran 
toprağına da geçmiş ve Şah İsmail’in kardeşi İbrahim Mirza ile Erzincan 
yakınlarında yaptığı savaşta esir almıştı. Bunun üzerine Safevi Şah 
İsmail, Trabzon Valisi Şehzade Selim’i şikâyet etmek ve dostluk 
teminatını yenilemek üzere İstanbul’a elçiler yolladı. Elçiler, son 
düşmanlıkların Osmanlıya karşı değil Alâeddevle’ye karşı olduğunu 
söyleyerek Şah İsmail’in barışçı niyet taşıdığını belirtmişti.51 

 
Bunun üzerine Divan-ı Hümayun II.Bayezid’e oğlu Şehzade 

Selim’e name yazdırarak aldığı yerleri geri iade etmesini isteyince 
oğluyla arasında ilk sürtüşme yaşanmış, Şehzade Selim bu talebe 
şiddetle itiraz etmişse de karara boyun eğmişti.  Şehzade Selim, Şah’ın 
kardeşini serbest bıraktığı gibi Erzincan, Bayburt, Kemah ve İspir’i 
boşaltıp Safeviler’e iade etti. Tepki olarak bunun şerefsizlik olduğunu 
Erzincan’ı atası Yıldırım Bayezid’n fethettiğini söyledi. Ordu ve Anadolu 
halkı da bu gelişmeyi olumsuz karşılayarak Şehzade Selim’i haklı buldu.  
1510 yılında hırsla izin almadan Kırım Kefe’de Sancak Bey’i olan oğlu 
Süleyman’ın (Kanuni Sultan Süleyman) yanına gitti. Gerçekte, 
kayınpederi Kırım hanı Mengli Giray’ın desteğini almaktı.52  

 
Zaman, zaman Avrupalılarla birleşen ve fırsat buldukça 

Osmanlılara hücum eden Safeviler İslam davasına da zararlı olmuş ve 
Kanuni’nin Avrupa’ya hâkim olarak bu ülkenin ve İslam’ın da tam 
manasıyla inkişafına engel olmuştur. Osmanlılar İslam davasıyla hemen 
bütün tarikatlere dayanıyordu. Fakat Safeviler Şii mezhebi 
dışındakilere hiçbir özgürlük tanımıyor, bu sebeple Sünnileri ya cebren 
Şii yapıyor ya da öldürüyordu. Osmanlılarda devlet erkânı bütün 

                                                           
50 Yılmaz Öztuna, aynı eser  
51 Joseph Von Hammer, aynı eser 
52 Yılmaz Öztuna, aynı eser 
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meseleleri Divan’da müzakere edip karara bağladığı halde, Safevi 
devletinde böyle bir istişare organı veya kabine mevcut değildi.53  

      
 Şah İsmail, II.Bayezid’in devlet işlerine karışmamasından 
yararlanıp, Anadolu’ya dervişler göndermiş, halkı kendi mezhebine 
çekmeye çalışmıştır. Anadolu’ya gelen şeyhlerden birisi de 
Şahkulu’ydu. Şahkulu diye bilinen Mirali Halife 20.000 kişilik bir 
kuvvetle önce Niksar, sonra Şebinkarahisar dolaylarını basarak halkın 
malını mülkünü yağma etti.54 
 

Ancak, Şahkulu özellikle Toroslar ve civarında etkili oldu. Bunun 
üzerine devlet Şahkulu’nu yakalamaya Anadolu Beylerbeyi Karagöz 
Ahmed Paşa, Amasya Sancak Beyi Şehzade Ahmed ve Niğde sancak 
Beyi Şehzade Mehmed’i memur etti. Karagöz Paşa ile Kütahya önünde 
karşılaşıp yenilince civardaki daha kaçtı. Kütahyalılar ve Karagöz 
Paşa’nın askeri, Şahkulu’nun malını yağmaya başladılar. Bundan 
yararlanan şahkulu, hızla dağdan inerek yağmacıların üzerine saldırdı. 
Karagöz Paşa esir edilerek başı kesildi. 

 
 Peşinden Veziriazam Hadım Ali Paşa gönderildi. 500 kadar 
yeniçeriyle Şahkulu’nun peşine düşen paşa ona yetişti ve savaşa 
tutuştu. Fakat Şahkulu’yla birlikte o da yaralandı. Her ikisi de öldü. 
Kaçanlar Şah İsmail’in yanına sığındılar.55 
 
 1514’de Yavuz Sultan Selim’le Çaldıran’da savaşa tutuşan Şah 
İsmail askerlerinden birinin Şah benim demesinden yararlanarak kaçtı. 
Fakat karısı Taçlı Hatun, hazinesi ve bütün eşyaları Osmanlıların eline 
geçti. Bu yenilgiden sonra Sultan Selim’e elçi yollayarak barış yapmak 
istediyse de kabul edilmedi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında 38 
yaşındayken 1524 yılında öldü.   
 

                                                           
53 Osman Turan, aynı eser 
54 Hasan Tahsin Okutan, aynı eser 
55M. Çağatay ULUÇAY, Tarih Ansiklopedisi, İstanbul 1967  
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 Bunların haricinde Şebinkarahisar-Alucra’da gelişen en önemli 
olay celali isyanları sırasında yaşananlardır ki bu olay “Kuyucu Murad 
Paşa Alucra’dan Geçti” yazımızla tüm detaylarıyla incelenmiştir. 
 
 Osmanlı döneminde Şebinkarahisar Sancak Beyliği olarak idare 
edilmiş olup, anılan dönemde bölgede kurulan pek çok sosyal ve 
hizmet içerikli vakıflarla yönetimin yükü hafifletilmeye çalışılmıştır. 
Vakıf kurulumunda “Miri” sistemi uygulanmıştır. Yani toprak mülkiyeti 
devlete ait olmak kaydıyla buradan elde edilen vergi gelirleri 
vakfedilen kişiye ve ondan sonra evlatlarına bağışlanmıştır. Bunun 
karşılığında da onlardan belirli hizmetleri yerine getirmeleri vakıf 
sözleşmeleri gereğince beklenilmiştir. Bu konuyla ilgi ayrı bir yazı daha 
yazmaya çalışılacaktır. Ayrıca bölgede “Tımar” sistemi de uygulanarak 
bir yerin vergi gelirleri devlete asker beslemek veya görevler 
yüklenmek karşılığında emir ve sipahilere bırakılmıştır.   
 

 
Topraklı suvarisine mahsus sancak 
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Osmanlı Menzilleri Ve Alucra’nın Tarihe Tanıklık Eden 
Yolları 
 

 
 

Anadolu ve Rumeli’de sağ sol ve orta kol olmak üzere üç ana 
güzergahtan oluşan yollar vardı ve bu yollar tali yollarla da birbirine 
bağlıydı. Buna göre Anadolu’daki sağ kol, Üsküdar’dan Gebze-
Eskişehir-Akşehir-Konya-Adana-Antakya yoluyla Halep ve Şam 
üzerinden Mekke ve Medine’ye; Orta kol Üsküdar-Gebze-İznik Bolu – 
Tosya – Merzifon – Tokat – Sivas - Hasan Çelebi – Malatya – Harput – 
Diyarbakır – Nusaybin - Musul ve Kerkük’e; Sol kol ise, orta kolla 
Merzifon’a kadar aynı güzergahı takip edip,buradan Ladik – Niksar – 
Karahisar-ı Şarki- Kelkit- Aşkale- Erzurum yoluyla Hasankale üzerinden 
bir kolu Kars’a, diğer kolu da Tebriz’e ulaşırdı. 

 
Osmanlı menzilleri haberleşme ve hac menzilleri askeri 

menziller olarak üçe ayrılırdı. Askeri menziller, sefer esnasında 
ordunun ihtiyaçlarının karşılanabileceği, su bulunan geniş düzlükler 
üzerinde ve daha çok yerleşim yerleri dışında olurken, hac ve 
haberleşme menzilleri ise daha çok yol güzergahları üzerinde ve 
yerleşim yerlerinde bulunmaktaydı. Ayrıca bu yollar üzerinde 
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menzilhaneler (haberleşme menzilleri), kervansaraylar, hanlar 
yaptırılmış, ulak teşkilatı oluşturulmuş, yollarda geçiş noktalarının 
korunması için derbent teşkilatı gibi özel teşkilatlar kurulmuştur.56 

 
Söz konusu yollardan sol kol Karahisar-ı Şarki-Kelkit arası 

aşılırken Kelkit Çayı boyunca mı yürünmüştür, yoksa Alucra üzerinden 
mi gidilmiştir,elde belge olmadığı için şimdilik bunu kesin olarak 
yanıtlamak zor olsa da o zamanlar kullanılan yolların bugün de 
karayolu olarak mevcut olduğu dikkate alındığında Şark-i Karahisar’dan 
sonra Alucra-Şiran-Kelkit hattının kullanılmış olduğu kuvvetle 
muhtemeldir. Ancak, geçmişin ulaşım vasıtaları şimdikinden farklı 
olduğu için Şebinkarahisar-Alucra arası  güzergâhı kuvvetle farklıydı ve 
Şebinkarahisar’ın Bağlar köyünden Alucra’nın Dereçiftlik- Doludere 
güzergahını takip ederek Aktepe köyü Belençayır mahallesinden 
Alucra’ya ulaşmaktaydı. Tarihin İzinde Alucra konulu yazılarımızda 
buna ilişkin araştırma sonuçları olduğunu ortaya koymuştuk. Şunu da 
unutmamak gerekir ki geçmişin önemli pek çok yerleşim yerleri değişik 
nedenlerle günümüzde önemini kaybettiğinden yok olmuştur. Kiminin 
kalıntıları görünürken kimi de tamamen tahrip olduğundan izi bile 
kalmamıştır. 

 
Bu yoldan Tancalı ünlü seyyah İbn-i Batuta’nın geçmiş olması 

söz konusudur. İbn Batuta Anadolu’ya yaptığı ikinci seyahatinde 
Konya’dan başlayarak Karaman- Aksaray - Niğde - Kayseri - Sivas - 
Amasya - Gümüş - Gümüşhane - Erzincan üzerinden Erzurum’a kadar 
gitmiştir. Bu seyahatinde belirttiği önemli bir husus ise Gümüş’e 
gittiğinde (Gümüşhacıköy olabilir) buranın bakımlı bir şehir olduğu Irak 
ve Suriye’den gelen tüccarların buradan mal aldıklarını yazmasıdır.  

 
Bir söz vardır, dili olsa da konuşsa diye.. Bu yollardan kimler 

geldi, kimler geçti, kim bilir ? Ama bir kısmını biliyoruz ve bunu 
ilerleyen bölümlerde göreceğiz. 

                                                           
56http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s16/sak.pdf 
  

http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s16/sak.pdf
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Eskiden ulaşım şimdiki kadar kolay ve rahat değildi hiç şüphesiz. 
Yollar şimdikinden farklı güzergâhlardan geçiyor, çoğu zaman geçit 
vermez dağlar, bayırlar, akarsular aşılarak menzile ulaşılmaya 
çalışılıyordu. Dikkat edilirse şimdiki yol ile eski yolun güzergâhının farklı 
olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Resimde görülen köprüde Alucra’dan Balcana’ya doğru 
giderken yolun sağında bulunan ve günümüze kadar ulaşabilmiş 
nadide tarihi eserlerden birisi olan Taş Köprüdür.  Köprü İstanbul 
istikametinde yolun sağında ve yol seviyesinin biraz altında kaldığından 
zor fark edilmektedir.  

 
Aşağıda verilen tarihi harita incelendiğinde Alucra’ya ulaşım 

yolunun bugün olduğu gibi Peksimet tepesi üzerinden değil Suyurdu 
(İlimsu) aşılarak Karaağaç köyünün arka yüzünden Babapınar (Parak) 
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köyü yanından Hacılı (Haculu) ile İkizler Tepesi arasından geçerek 
devam ettiği anlaşılmaktadır. 

  

Halife el-Kaim Bi- Emrillah ve Alucra’nın Eşküne Köyü 
 

Hasan Tahsin Okutan 1949 yılında yayınladığı Şebinkarahisar ve 
Coğrafyası kitabının 62. Sayfasında İslam Halifesi Kaim bi-Emrillah 
zamanında 1034 (425)’den 1044 (446)’e kadar Romalılarla İslamlar 
arasında yapılan savaşlarda İslam ordularının Mavrokastronun 
(Şebinkarahisar) Eşküne kasabasını elde ettiğini ve bu sayede 
İslamların sınırlarını Trabzon’a kadar genişlettiklerini yazmıştır.  

 
Dipnotta ise bu Eşküne kasabasının Şebinkarahisar’daki Eşküne 

mi yoksa Alucra’daki Eşküne mi olduğu anlaşılamamıştır diye de 
açıklama yapmıştır. 

 
Ancak, kitapta verilen diğer bilgiler incelendiğinde söz konusu 

Eşküne’nin Alucra’daki Eşküne olması daha doğruya yakın 
görünmektedir. Şöyle ki; kitabın 52. Sayfasında Kolonya kalesinden ve 
bunun sahile uzanan iki geçidinden bahsedilmekte ve bunların 
Saydere-Giresun ve İlimsu-Eşküne olduğu belirtilmektetir.  

 
Önceki çalışmalarımızdaki elde ettiğimiz bilgilerden de vakıf 

olduğumuz gibi57 Trabzon Rumları ve Doğu Romalılar özellikle Eşküne 
yolundan geçerek o günkü adıyla Nikopolis-Mavrokastron’a akınlar 
düzenlemişlerdir. Diğer bir gerçek ise o tarihlerde Eşküne’nin en uç 
noktadaki köy olmasıdır. Şimdi ise aynı şekilde Alucra’nın 
kuzeydoğusunda kalan en uç köyüdür.  

 
Bu bize şunu göstermektedir ki Alucra ve havalisi ve Eşküne 

köyü 1040’larda İslamiyet ve ezan sesiyle tanışmıştır. Öz Türkçe bir 
kelime olan Eşküne ismi de savaşan, savaşa giden anlamı taşıdığı için 

                                                           
57 (http://www.alucra.com/murat-tosun/3096-sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-
ordular-gecti.html) 

http://www.alucra.com/murat-tosun/3096-sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti.html
http://www.alucra.com/murat-tosun/3096-sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti.html
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muhtemelen oraya yerleştirilmiş uç beylerine atfen konulmuş bir isim 
olmaktadır. 

 
 Kısaca bu olayların nasıl gerçekleştiğine de değinelim. Bizans 

İmparatorluğu için son derece büyük öneme sahip Doğu Karadeniz 
bölgesine Çağrı Bey’in 1018’deki 3000 kişilik seçme süvari kuvvetiyle 
yaptığı keşif akını ile başlayan Oğuz göçlerini Ermeni ve Gürcülere karşı 
gerçekleştirilen seferler izlemiştir. İbrahim Yinal’e bağlı kuvvetlerin 
Trabzon civarına akınlar düzenlemesi ile de Oğuzlar ilk defa Karadeniz 
bölgesinin içlerine doğru ilerlemeye, bölgenin siyasi ve etnik çehresini 
değiştirmeye başlamış, bunu 1048’deki Hasankale zaferi takip 
etmiştir.58  

 
Görüldüğü gibi Büyük Selçuklu Devletinin kurucularından, 

Selçukluların ilk hükümdârı Tuğrul Beyin kardeşi olan Çağrı Bey (d. 990) 
zamanında ilk keşif akınları başlamıştır. Ardından da Tuğrul ve Çağrı 
Beylerin anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzeni olan İbrahim 
Yinal tarafından Alucra ve civarı ilk kez fethedilmiştir. Bu dönemde 
Abbasi İslam Halifesi Kaim bi-Emrillah’tır ve öyle anlaşılıyor ki o da bu 
fetihlere destek olmuştur. 

 
Abbasi Halifeliği ile Büyük Selçuklu Devleti arasındaki ilk ilişki 

Nişabur’un işgali ile 429/1038 yılında başlamıştı. Bu olayla aynı 
zamanda Selçukluların temeli atılmış oldu. Abbasi Halifesi Kaim Bi-
Emrillah Tuğrul Bey’e Çağrı Bey’e bu arada, Rey, Hemedan ve diğer 
Cibal şehirlerine akınlar yapan Oğuz liderlerine gönderdiği ayrı ayrı 
elçilerle, yağma, katil ve tahripten vazgeçerek imar faaliyetlerine 
girişmelerini istemiş, Tuğrul Bey de bu istekleri kabul etmiş ve 
uymuştur. 

 

                                                           
58http://www.alucra.com/murat-tosun/3015-selcuklularin-kogonyasebinkarahisar-

ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi.html   

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%9Frul
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1_Bey
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1_Bey
http://www.alucra.com/murat-tosun/3015-selcuklularin-kogonyasebinkarahisar-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi.html
http://www.alucra.com/murat-tosun/3015-selcuklularin-kogonyasebinkarahisar-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi.html
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Halife, Maverdi isimli çok değer verdiği elçisini Tuğrul Bey’e 
göndermişti. (434/1043-1044) Bu da Tuğrul Bey’e verdiği önemi 
göstermektedir. İleriki süreçte yaşananlar da bu konuda ne kadar haklı 
olduğunu gösterecektir.  

 
Tuğrul Bey’in yanında kalan Maverdî’nin dönüşünde Sultan 

hakkında verdiği olumlu rapor ile halifenin Tuğrul Bey’e olan itimadını 
güçlendirdi. Görülüyor ki Selçuklular ile ilişki kurma girişimi halifeden 
gelmiştir. Bunun anlamını kavrayan Tuğrul Bey, halifenin elçisine 
gerekli saygıyı gösterdiği gibi, bu fırsattan yararlanarak kendisinin 
Gazne’li Mesud’un halka karşı hükümdarlık görevlerini gereği gibi 
yerine getiremediği için idareyi ele aldığını ve memleketi koruma 
konusunda halifenin kölesi olduğunu bildirerek bağlılığını bildirmişti.  

 
Abbasi halifesi ile diplomatik ilişki kurmakla itibar kazanmayı 

isterken Halife Kaim Biemrillah da Selçuklular ile ilişki kurup onlardan 
Büveyhîlere karşı yardım istemeyi hedefliyordu.  

 
Halifenin daveti üzerine Tuğrul Bey 447/1055 yılında Bağdat’a 

vardı. Halife kendisine ikramlarda bulundu. Törenle karşılandı. Tuğrul 
Bey’in Bağdat’ta on üç ay kaldı ve 448/1056 yılında Bağdat’tan ayrıldı. 

 
Türk kökenli abbasi komutan olan Büveyhiler'den 

Bahaüddevle'nin kölesi Besâsiri (Ebülharis Arslan'ül), Büveyhiler'in son 
döneminde Bağdat askeri komutanı oldu. Şiiliği benimseyen bu 
komutan 450/1058 yılında Bağdat’ı işgal etti. 

 
Halife Kaim Bi-Emrillah’ı Bağdat’tan çıkardı, sarayını yağmaladı. 

Halife Ane kalesine hapsedildi. Sultan Tuğrul Bey, kardeşi İbrahim 
Yınal’ı yendikten sonra bölgede otoriteyi sağladı. Besâsirî’nin Bağdat’ı 
işgal ettiği haberini aldığından Bağdat’a hareket etti (451/1059). 

 
Bağdat’a vardığında ilk işi Halife Kaim Bi-Emrillah’ı hapisten 

kurtararak tahtına oturtmak oldu. Halife Kaim bi-Emrillah bu 
başarısından dolayı, üzerinde Hz. Peygamber’in hırkası olduğu halde 
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Tuğrul Bey’i huzuruna kabul etti. Halifenin elini öpen sultan, halifenin 
yanına oturdu. 

 
Halife ona yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edip yakınlık 

gösterdi. Adaletin yayılması, zulmün ortadan kaldırılması için 
çalışmalarına devam etmesini istedi. Ardından onu “Doğunun ve 
Batının Sultanı” (Sultanu’l Meşrık ve’l Mağrib) ünvanıyla taltif etti, 
adına hutbe okuttu. Halife bunlarla da kalmayarak egemenliği altındaki 
bütün toprakların yönetimini Sultan Tuğrul Bey’e devrettiğini resmen 
açıkladı (449/1058). 

 
 Böylece halife siyasî yetkilerini kendi rızası ile sultana 

devrederek kendisi sadece dinî bir lider olarak kaldı.59 
 

Dulkadiroğulları İle Alucra Arasında Bir İlişki Olabilir Mi  
 

 
 
Dulkadiroğulları Devleti (1337-1522) Elbistan, Maraş merkezli 

önemli bir Türkmen devletidir. Dulkadiroğulları Devleti Orta 

                                                           
59 http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s24/ozdemir.pdf 
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Anadolu’da Tokat’tan Halep’e kadar uzanan sahada hâkimiyet kurmuş 
ve iki yüz yıla yakın yaşamıştır. Osmanlı ve Memluklu devletleri 
arasında özellikle XV. yüzyılın ikinci yarısında Dulkadiroğulları Devleti 
üzerinde kıyasıya bir rekabet söz konusu olmuştur. Bilhassa, Osmanlı 
Padişahı Fatih Sultan Mehmet  (1451-1481) ile II. Bâyezit (1481-1512) 
devirlerinde, Dulkadiroğulları tahtına kimin “Bey” olarak geçeceği 
hususunda, Osmanlı-Memluklu sultanları arasında sürekli bir mücadele 
ve üstünlük yarışı meydana gelmiştir. 

 
Dulkadirli Türkmenlerinin menşeinin ise arşiv kaynaklarında 

bilgi bulunmamasına rağmen Faruk Sümer tarafından Oğuzların Bozok 
koluna, boy olarak da Bayat boyuna mensup oldukları belirtilmektedir. 
Dulkadirliler’i oluşturan cemaatler genellikle Bayat, Avşar ve Beydilli 
boylarından olmakla birlikte bunların beylerinin hangi boya mensup 
oldukları bilinmemektedir. 

 
Osmanlı İmparatorluğu ve Memlükler arasında mücadelelere 

neden olan beylik, Turnadağ Muharebesi'yle (1515) yıkılarak Osmanlı 
İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Osmanlı sarayına çeşitli dönemlerde 
toplam beş adet gelin göndermiş olan Dulkadirli sülalesi böylece 
Osmanlı hanedanıyla akraba olmuştur. Fatih'in babaannesi ve Yavuz 
Sultan Selim'in annesi Dulkadir beylerinin kızlarıdır. 

1. Zeyneddin Karaca Bey (1337-1353) 
2. Garseddin Halil Bey (1353-1386) 
3. Şaban Süli Bey (Sevli Bey) 1386-1398) 
4. Sadaka Bey (1398-1399) 
5. Nasireddin Mehmed Bey (1399-1442) 
6. Dulkadiroğlu Süleyman Bey (1442-1454) 
7. Melik Arslan Bey (1454-1465) 
8. Şah Budak Bey (1465-1467) 
9. Şehsuvar Bey(1467-1472) 
10. Şah Budak Bey (İkinci kez) (1472-1480) 
11. Alaüddevle Bozkurt Bey (1480-1515) 
12. Dulkadiroğlu Ali Bey (1515-1521) (Osmanlı beylerbeyi olarak 

hüküm sürdü.) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meml%C3%BCkler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Turnada%C4%9F_Muharebesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeyneddin_Karaca_Bey
http://tr.wikipedia.org/wiki/1339
http://tr.wikipedia.org/wiki/1353
http://tr.wikipedia.org/wiki/Garseddin_Halil_Bey
http://tr.wikipedia.org/wiki/1353
http://tr.wikipedia.org/wiki/1386
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eaban_S%C3%BCli_Bey
http://tr.wikipedia.org/wiki/1386
http://tr.wikipedia.org/wiki/1398
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sadaka_Bey
http://tr.wikipedia.org/wiki/1398
http://tr.wikipedia.org/wiki/1399
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nasireddin_Mehmed_Bey&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1399
http://tr.wikipedia.org/wiki/1442
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dulkadiro%C4%9Flu_S%C3%BCleyman_Bey&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1442
http://tr.wikipedia.org/wiki/1454
http://tr.wikipedia.org/wiki/Melik_Arslan_Bey
http://tr.wikipedia.org/wiki/1454
http://tr.wikipedia.org/wiki/1465
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eah_Budak_Bey
http://tr.wikipedia.org/wiki/1465
http://tr.wikipedia.org/wiki/1467
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eehsuvar_Bey&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1467
http://tr.wikipedia.org/wiki/1472
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eah_Budak_Bey
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Zeyneddin Bey, zamanında İhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır 
Han ölmüş ve Anadolu'daki Moğol hâkimiyetinin yıkılmasından sonra 
Türkmen beyleri için bir otorite boşluğu meydana gelmişti. Bu fırsattan 
faydalanan Türkmen beyleri Emir Eretna'nın elindeki yerlere akınlara 
başladılar ve kuzeye yöneldiler.60 

 
Dulkadiroğlu Beyliğini genel hatlarıyla tanıdıktan sonra Alucra 

ile nasıl bir ilişkisi olabileceğini anlamaya çalışalım. Aşağıda 
Dulkadirlileri meydana getiren cemaatlerin listesi bulunmaktadır. Bu 
cemaatler incelendiğinde özellikle 8. Sırada bulunan Çağırgan cemaati 
dikkati çekmektedir. Bildiniz gibi Alucra’da da Zıhar ve Zun köylerinde 
Çağırgan nesline ait tarihsel izler bulunmaktadır. Bunlardan Zıhar 
köyünde olan Çağırgan Baba’ya ait vakıf senedi 1342 tarihlidir. Bu tarih 
Dulkadirli Beyliğinin kuruluş yıllarına denk gelmektedir.61  

XVI. Yüzyılda Maraş ve Çevresinde 

 

                                                           
60http://tr.wikipedia.org/wiki/Dulkadiro%C4%9Fullar%C4%B1_Beyli%C4%9Fi 
61 http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s12/solak.pdf 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dulkadiro%C4%9Fullar%C4%B1_Beyli%C4%9Fi
http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s12/solak.pdf
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Alttaki tabloda ise Alucra’nın Zıhar, Zun, Çakmanus ve Feygas 
köylerinde de yerleşen Çağırgan cemaatinin alt gruplarının listesi 
bulunmaktadır. 

 
 

 
 

1526 yılında 19, 1580 yılında ise 7 cemaati bulunan Çağırgan 
veya Çağırganlu taifesinin genelde bulundukları yerlerinin belli 
olmadığı görülmektedir. Dulkadirlilerin (1337-1521) yıkılışı sonrasına 
ait olan bu taplodaki durum bu cemaatin dağınık olarak muhtelif 
yerlere yerleştiğini işaret etmektedir.   

 
Bir diğer unsur da yine Dulkadirli cemaatlerini oluşturan gruplar 

içinde bulunan Hacılu, Alişar Oğlanları, Eymürlü gibi guruplardır. Yine 
Çağırgan cemaati içinde bulunan Alilü adına Osmanlıca köy isimleri 
içinde de rastlıyoruz. Aşağıda. 
 



ALUCRA TARİHİ  

73 
 

 
 
Koyulhisar’dan ileriye doğru Karahisar sapağına gelmeden 

Akseki köyünün Eymür isimli mahallesi bulunmaktadır. Bunlar bir 
tesadüf müdür, yoksa bir anlamı var mıdır? Maraş merkezli bir 
Türkmen Beyliği oluşturan cemaatin mensupları Alucra’ya ve civarına 
gelip yerleşmiş olabilirler mi? Yerleştilerse bu nasıl mümkün olmuş 
olabilir?   

 
Netice olarak, Dulkadirli Beyliğini oluşturan Türkmen cemaati 

mensuplarından bir kısmının Alucra ve civarına gelip yerleştikleri 
anlaşılmaktadır. Bu farklı şekillerde olmuş olabilir.62  

                                                           
62 http://remzikilic.com/xv-yuzyilin-ikinci-yarisinda-dulkadirogullari-devleti-uzerinde-
osmanli-memluklu-rekabeti.html 
 

http://remzikilic.com/xv-yuzyilin-ikinci-yarisinda-dulkadirogullari-devleti-uzerinde-osmanli-memluklu-rekabeti.html
http://remzikilic.com/xv-yuzyilin-ikinci-yarisinda-dulkadirogullari-devleti-uzerinde-osmanli-memluklu-rekabeti.html
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a-Dulkadirli Beyliği’nin kuruluş aşamasından önce Moğol baskısından 
dolayı Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen ve Dulkadirli Beyliğinin de 
mensubu olan bu cemaatlerden bir kısmı aynı zamanda diliminde 
doğrudan bölgemize de gelip yerleşmişlerdir.  
b-Maraş havalisine yerleşen Dulkadirli Türkmenlerinin kuzeye yaptığı 
akınlar sırasında gelip yerleşmiş olabilirler. 
c-Osmanlı’nın iskân politikası neticesinde gelip yerleştirilmişlerdir.  
d-Osmanlı öncesi dönemde bölgede hakimiyet kurmuş diğer Türkmen 
Beyliklerinin etkisiyle bölgeye gelip yerleşmişlerdir. 
e-Özellikle Çağırgan Baba’nın 1342’de adına vakıf kurulmasını da 
dikkate alırsak özel himaye ve iltifat görerek bir şekilde buraya 
yerleşmeleri sağlanmış olabilir. Bu tarihte İlhanlıların Müslümanlığı 
kabul etmiş olduğu dikkate alındığında pek de uzak bir ihtimal olmadığı 
görülebilir.  
 
 Bir diğer husus da Çağırgan cemaatinin Trabzon’dan Bayburt’a 
kadar uzanan bir coğrafyada yayılmış olmasıdır. 
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Zaviye-i Baba Çağırgan, der-karye-i Surut tabi'-i m.  
Karye-i Surut 
Vakf-ı zaviye-i mezbure 
Zaviyedarzade: 10 
Hane: 20 
Mücerred: 3 
Hasıl: 3803 
 

Görüldüğü gibi Gümüşhane’nin Şurut köyünde de Çağırgan 
Baba adıyla maruf bir zat yaşamıştır ve adına zaviye vakfı 
bulunmaktadır. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum yolunda olan Çağırgan 
Baba’ya ait türbe 1582 tarihlidir. 

 
Sonuç olarak Dulkadiroğlu Beyliği mensuplarını oluşturan 

cemaatlerin üyelerinden bir kısmı da Alucra civarına gelip 
yerleşmişlerdir. Bazı yerleşim adları da bunu doğrular niteliktedir.63 
 

Alucra Tarihi ve Dulkadirli Alucra İlişkisi 
 

Bu konuyla ilgili olarak daha önce Alucra tarihi ile Dulkadirliler 
arasında bir ilişki olabilir mi diye başlık attığım yazıya araştırmacı-yazar 
Mehmet Ali Öz dostum kendine has üslubuyla “Sevgili kardeşim sizin 
oranın insanının yüzde doksan dokuzu zaten Dulkadirli ulusundandır. 
Bunu bilmiyor musunuz? Diye yorum yazmıştı. 

 
Konuyla ilgili olarak yapılan daha detaylı ve derin araştırma 

sonucunda onun bu görüşünü haklı çıkartacak neticelere ulaşmak 
mümkün oldu. Ancak Dulkadirli Alucra ilişkisini incelemeden önce bu 
konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Alucra’nın tarihini incelemek 
gerekmektedir. Alucra’nın tarihini incelemek için de genel tarihi 
bilmek-anlamak gerekmektedir. 

                                                           
63http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-

arasinda-bir-iliski-olabilir-mi/ 

  

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-arasinda-bir-iliski-olabilir-mi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-arasinda-bir-iliski-olabilir-mi/
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Orta Asya’da Türk halkları birbirlerini sıkıştırmaya başlaması 
üzerine Müslüman Oğuzlar da Sırderya boylarından akın halinde 
Mâverâünnehre doğru göç etmeye başlamıştı. Öyle ki, 934 senesinde 
başlayan nüfus hareketi XI. Asrın başında sel halini almıştı. Buna Cengiz 
Han’ın tazyik ve saldırıları eklenince Türkistan diyarındaki göçler yüz 
binlere ulaşan kitleler halinde oluyordu. 

 
Müslüman olmayan Peçenekler ve Oğuzlar 1065 ve 1080 

yıllarında 600.000 ve 800.000 kişilik kitleler halinde Tuna Nehrini 
geçmişlerdi. Bundan sonra Kıpçak kavminin Kuman kolu da Tuna 
boylarına ve Balkanlara doğru yayılmıştı. Bunların bir kısmı Bizans 
Ordusunda görev almış, Sultan Alparslan’a karşı savaşan ordu içinde de 
yer almış, kendileri Müslüman olmamalarına karşın kendileri gibi 
Türkçe konuşan Sultan Alparslan’ın ordusuna iltica etmişlerdi. 

 
Selçukluları takiple İslamiyet’i kabul eden Oğuz kavmi artık sel 

halinde Türkistan, Hârizm ve Horasan istikametine göçüyordu. 960 
yılında 200.000 çadırlık bir Türk halkı Müslüman oldu. Ayrıca Oğuzlar 
Müslüman olduktan sonra Türkmen adı ile adlandırılmaya başlandılar. 
Oğuzlar, Müslüman Türk anlamında olarak kendilerine Türkmen 
denilmesini uzun süre benimseyemedilerse de XIII. Yüzyıl başından 
itibaren artık her yerde Türkmen Oğuzların yerini almıştır.64 

 
Türk kavimleri mütemadiyen birbirleriyle savaş halindeydiler.  

Ayrıca Müslümanlığı kabul eden Türklerle Müslüman olmayan 
Türklerde birbiriyle savaşıyordu.  Ancak Oğuz Han’ın neslinden gelen 
Türkmen kitleleri kendi aralarında savaşmadan büyük bir disiplinle 
şarktan garba doğru ilerliyordu. 

 
Selçuklular Buhara civarında Karahanlılar ve Gazneliler 

karşısında perişan bir duruma düşünce, Tuğrul Bey’in müsadesiyle 
kardeşi Çağrı Bey 3000 süvari ile 1018 yılında büyük mesafeleri ve türlü 

                                                           
64 Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) tarihleri-Boy Teşkilatı- Destanları, 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yayınları 170, Ankara 1972 
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tehlikeleri aşarak Anadolu’ya sefer yaptı.  Çağrı Bey Azarbaycan’a 
geldiğinde orada kendinden önce gelmiş Türkmenleri de yanına alarak 
Anadolu’ya geldi. Anadolu’da fethettiği yerlerde onları bırakarak elde 
ettiği ganimetlerle Buhara civarına döndü. 

 
Karahanlı ve Gazneli devletlerinin daimi takipleri ile sıkışan, 

yersiz yurtsuz kalan Selçuklu Türkmenleri zorlandıkça Anadolu 
hudutlarını aşıyordu. Selçuklu devletinin kuruluşundan Malazgirt 
zaferine kadar, otuz yıl süren gazalar büyük Türkmen muhaceretini de 
beraberinde getiriyor, her taraf Türklerle doluyordu. Selçuklu 
devletinin kuruluşu sırasında Oğuz kabileleri feodal Türk siyasi 
anlayışına (töreye) göre kendi beyleri idaresinde müstakil hareket de 
edebiliyordu. Çağrı Bey’in Azarbaycan’da Türkmenlerle karşılaşması 
gibi. 

 
Abbasi Halifesi Kaim Bi-Emrillah meşhur âlim Mâverdi’yi elçi 

olarak, 1040’larda Tuğrul Bey’e gönderdi. Alucra havalisinin de 
fethedilmesi 1040’larda Halife Kaim bi-Emrillah zamanında İbrahim 
Yinal kumandasında olmuştu. Ancak bunun çok uzun süreli olmadığı ve 
Trabzon Rumlarının buraları tekrar ele geçirdiği malumdur. 1048’de 
Rumlara karşı Hasankale zaferi kazanıldı. Türkmenler Karadeniz 
sahilleri de dâhil Anadolu’nun her tarafın yayılıyorlardı. Büyük bir 
Türkmen halkı 1057’de Malatya, 1059 Sivas, 1064’de Kars ve Antakya, 
1067’de Kayseri, Niksar, Konya, 1068’de Amuriyye, 1069’da Honas 
civarını fethettiler. 

 
Malazgirt zaferinden sonra Trabzon’da bir müddet Türklerin 

eline geçmiş iken Thedore Gabras bu sahilleri 1075’de kurtarmıştı. 
Thedore Gabras, Danişmentlilerle de çetin savaşlar yapmış ve 
Şebinkarahisar’ı da (ve Alucra’yı) Danişmentlilerin elinden almıştı. 
 Danişmentli Gümüş-tekin Ahmet Gazi de 1098’de Rumlara karşı 
harekâta girişerek İsmail kumandasında gönderdiği bir ordu ile 
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Bayburt’ta kalan olan yerleri tekrar aldı. Thedore Gabras’da bu savaşta 
öldürüldü.65 

 
Alucra ve çevresi tarihi için değişik kaynaklarda Hititlerden, 

Romalılara kadar pek çok medeniyet için bağ kurulmaktadır. Fakat bu 
çalışmada bu toprakların İslam ile tanışmasından sonraki dönemi ile 
alınacaktır. Rumların hâkimiyetinden sonra Alucra ve civarında 
Selçuklular, Danişmentler, Mengücekler, Moğollar, Eretnalılar, Kadı 
Burhaneddin Devleti, Mutahharten Emirliği, Karakoyunlular, 
Akkoyunlular ve Osmanlar bölgede hüküm sürmüştü. Hiç şüphesiz 
hepsinin birbirine devrettiği bakiyeleri, unsurları bulunmaktaydı. 

 
1243 Kösedağ savaşında Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin 

Keyhüsrev Moğollara yenilince kaçarak kurtuldu. Ancak Moğollar bu 
galibiyetten sonra tüm Anadolu’da hâkimiyet kurdular. Baştaki 
Selçuklu Sultanları da Moğolların kuklası gibi hareket etmek 
durumunda kaldılar. Sultan II. Mesut’un 1308’de Kayseri’de ölmesine 
kadar varlıklarını sürdürdüler. Bundan sonra Selçuklu tahtına kimse 
sahip çıkmadı ve V.Kılıç Arslan’ın öldürülmesi ile de tarihe karıştı. 

 
1250’lerde Emir Şemseddin Muhammed Türkmani’ye mensup 

büyük bir Türkmen kitlesi Karadeniz havalisine yayılarak buraları 
Türkleştirmişti. Kaynağa göre bu Emir’e bağlı Uç Beylerinden Mehmed 
Beyin Türkmenleri de “altında cennet gibi nehirler akan” Erzincan ve 
Bayburt havalisine yerleşmişti. Bu ifadeye göre Kelkit Vadisi ve Alucra 
civarı da kapsam dâhilindedir. Mehmed Bey ve Türkmenleri etrafı 
yağmalamış ve bir ara Şehabettin Suhreverdi adına yapılmış bir 
zaviyeyi basarak buradaki şeyhleri esir etmişti. 

 
Bu kesif Türkmen istila ve akınlarına karşı üzerlerine Toku 

Noyan kumandasında büyük bir Moğol ordusu gönderilerek buraları 
terk etmeleri sağlanmıştır. Söz konusu uç beyi Mehmed Bey, kardeşi 

                                                           
65 Prof. Dr. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Siyasi Tarih Alp Arslan’dan 
Osman Gazi’ye (1071-1318), Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1993 
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İlyas Bey ve damatları Ali Bey, Sevinç ve Salur Beylerle Moğol 
takibinden kaçarak Denizliye gelip yerleşmişti. 

 
Çok geçmeden Mehmed Bey, Sultan II. İzzettin Keykavus’a karşı 

ayaklandı ve aynı yıl, İlhanlı Sultanı Hûlâgû’ya (1256-1265) bağlı olarak 
“Ladik” adıyla 1261’de (İnançoğulları) beyliğini kurdu. 

 
Günümüzde Afyon Karahisar’ın Sandıklı ilçesinde ve Alucra’da 

Bıyıkoğlu namıyla maruf aile fertlerinin bulunmasının izahı burada 
aranabilir. 

 
Ancak Mehmet Bey, damadı Ali Bey’in ihaneti üzerine İlhanlı 

Sultanı Hülâgu Han tarafından yenilerek öldürüldü. Yerine, Mehmet 
Bey’in damadı Ali Bey geçirildi. Böylece bölge Selçuklular’ın egemenliği 
altına girdi. Zira Selçuklular, Moğollara tabi idi.66 

 
Kısa sürelerle bölgede yaşanan yönetim değişiklikleri ve nüfus 

hareketleri özellikle Alucra’yı yıpratmış zaten az olan nüfus yapısını da 
tersine bir oranda düşürmüştür. Alucra’da bulunan az sayıdaki halk 
eşkıya korkusuyla mümkün olduğunca iç kesimde ve görece daha 
korunaklı yerlerde yaşıyordu. Her şeye rağmen kendilerini güvende 
hissetmeyenler de daha güvenli ve kalabalık yerlere göç ettiklerini 
söyleyebiliriz.  

 

                                                           
66 Osman Turan, aynı eser 
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Arşiv Fon Kodu: A.DVNS.MHM.d. Defter No: 006. Sayfa No: 
78, Konusu: (Bâb-ı âsafi Divan-ı Hümayun Mühimme Defteri) 
 

 
 

Erbab-ı tımardan Mehmet nâm sipahiye verildi.  
Fi 3 Rebiü’l-evvel Sene 973 (28 Ekim 1565) 
 

Karahisar-ı Şarki beyine ve kadısına hüküm ki; senki sancak 
beyisin dergâhı muallâma (büyük kapı, saray) mektup gönderüp livâ-i 
mezbûrda (adı geçen sancak) Alucara demekle ma’ruf karye (bilinen 
köy), umerâ-ı (beyler, emirler, seyyidler, şerifler) Akkoyunlu 
zamanından beri tarik-i âmm (herkesin geçmesine mahsus yol) 
üzerinde sakinler iken âyende ve revende (gelip geçenler) de rencide 
olmakla karyelerinden göçüp ırak yerlerde tavattun (başka yere 
yerleşmek) etmekle yollar tenhâ kalub kışın eyyamında (kış günlerinde) 
âyende ve revende (gelip geçenler) mengilgâh (konaklayacak yer) 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/03/image001.png
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olmamakla geyet usret (sıkıntı) çeküp ve yazın dahi hâli ve bi-yaban yer 
olmakla gatta’i-tarik olanlar yolları set edüp (yol kesip) âyende ve 
revendeye (gelip geçenlere) kulli müzayaka (sıkıntı, zorluk) verirler, 
gâyet mahûf (korkulu, tehlikeli) yerler olub ve bundan akdem (daha 
mühim) Fermân-ı Şerif varid olub karye-i mezbûreden firar edenleri 
yerli yerine getirüb, ma’mur edesin deyü ferman olunmağın re’ayaya 
tenbih olunub yerlerinde iskân edilüb fe-emmâ  karye-i mezbûrenin 
toprağını hariç köylerden ba’zı kimesneler tutup zira’at etmekle 
kendilere vefâ ederler yerleri ve toprakları olmayub ol sebeb ile yoldan 
firar eylemişlerdir. Toprağa şiddetli ihtiyaçları olmağın şenlendirilmeğe 
iktidar olmayub hariçte tasarruf olunan yerler yer şenletmek için 
karye-i mezbûre re’ayâsına inâyet buyrulur ise yol şenlenüb re’aya 
aman üzere asude-hâl (rahat, huzur içinde) olub istirahat bulunurlar. 
Lâkin zikr olunan yerler hariçten zapt olunub re’âyaya verilmez ise 
yerleri vefâ etmekle celâ-yı vatan (doğduğu yerden ayrılma) eyleyüb 
parakende (dağılmaları) olmaları mukerrerdir (tekrar olunmuş) deyü 
arz eylediğin ecilden (geçiktiren, geriye bırakan) buyurdum ki kadıya 
arz ettiğin gibi olub ebnâ-yı sebile (yolcular, seyahat edenler) ve 
memleket ve re’ayaya enfa’ (daha menfaatli, faydalı) ise yerleri eski 
sahiplerine mukerrer edüb tasarruf (tutum, davranış) ettüresiz. 
 

Alucra’daki iskânın bu fermandan sonra hız kazandığını 
söyleyebiliriz. Bu tarihe kadar bölgede olmayan Haculu ve Allu vb. 
(Dedelü’yü Alilü yanı Allu kabul eden kaynaklar bulunduğu gibi bunun 
tam aksi olarak Dedelü’yü günümüze ulaşmayan bir köy olarak kabul 
edenlerde bulunmaktadır. Ben de böyle değerlendiriyorum) köyleri 
ferman gereği olarak kurulmuştur. Köylerin konumları yol üzerinde 
olmaları nedeniyle özellikle seçilmiştir. Pekiyi buralarda kimler iskân 
edilmiştir. Şimdi bunun cevabını arayabiliriz. 
 

Fermanın muhatabı Erzurum Beylerbeyi Dulkadirli Mehmed 
Han’dır. Dulkadirli Mehmed Han, Safevi Devletinde Astrabad valisi 
olarak görev yaptığı sırada Kanuni Sultan Süleyman’ın doğu seferini 
fırsat bilerek Osmanlı devletine intisap etmiştir. Kanuni Sultan 
Süleyman’da ona iltifatlar ederek Erzurum Eyaleti’nin ilk beylerbeyi 
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unvanını vermiş,  şehri ve yönetiminde olan yerleri yeniden 
canlandırmak üzere görevlendirilmiştir. 
 

O yıllarda Erzurum Beylerbeyliğinin sınırları; kuzeyde Doğu 
Karadeniz dağlarından Ordu’daki Bolaman Deresine batıda Reşadiye, 
Zara, Koçhisar ve Kemah’a, güneyde Pülümür, Kiğı ve Malazgirt’ e 
doğuda Tahir Geçidi ve Pasin Ovasına kadar uzanan bölgeleri içine 
almaktaydı. 
 

İşte Alucra’nın bu tarihten önce de Dulkadirlileri oluşturan 
cemaatlerle yolu kesişmesine karşın asıl iz bırakan gelişme. Mehmet 
Han’la beraber olmuştur. Bir beldenin şenlendirilebilmesi öncelikle 
insan unsuruna bağlıdır. Bu nedenle Alucra havalisinin şenlenebilmesi 
daha önce buraları terk etmiş olanları geri getirebilmekle olabileceği 
gibi yeni unsurların da iskânıyla mümkündür. 
 

 
 

Harita incelendiğinde fark edileceği gibi Dulkadirlilerin yoğun 
olduğu Maraş bölgesinde ve Alucra’nın bulunduğu bölgede Bozuluş 
Türkmenleri bulunmaktadır. Bu da göstermektedir ki Dulkadirlileri 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/03/image0025.jpg
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oluşturan boy ve cemaatlerin bir bölümü Alucra civarına da gelip 
yerleşmişlerdir.67 
 

Bu unsurlar büyük bir ihtimalle o yıllarda sona erdirilmiş olan 
Dulkadirli Devletinin bakiyesi unsurlar olan Türkmenler olmuştur. 
Özellikle Haculu, Allu (Alilu), Alişar ve Müstecab-ı Şeyh Mahmud 
köyleri (şimdi neresi olduğu bilinmiyor) Dulkadirli izi taşımaktadır. 
 

Dulkadiroğulları 1337 ila 1522 yılları arasında Elbistan ve Maraş 
merkez olmak üzere dört bir tarafında hüküm sürmüş Oğuzların Bozok 
ve Ağaçeri koluna bağlı Türkmenlerden oluşmaktadır. Dulkadir adının, 
Abdülkadir’den Türkmen telaffuzuna uydurulmuş olduğu tahmin 
edilmektedir. Zülkadirli olarak belirten kaynaklar da vardır.68 
 

Aşağıdaki tabloda da Dulkadir Oğulları Beyliğinin yayıldığı alan 
içinde yine Alucra bölgesi gösterilmektedir. 

 
Diğer bir önemli delil ise Dulkadirlilerin mimari eserleriyle 

ilgilidir. Buna göre Gümüşhane’de bulunan Seydi (Seyyid) Mahmud 
Çağırgan Türbesi Dulkadirli eseridir. Ayrıca Çağırganlu aşiretine 
mensup boylar çok geniş bir alanda görülebilmektedir. Örneğin 
Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyü bulunmaktadır.69 
 

XVI–XVII. Yüzyıllarda Maraş beylerbeyliğine vilayet-i Türkmen 
denilmesine sebep olan Dulkadirliler, Kanuni Sultan Süleyman çağında 
24 sağ kol + 24 sol kol olmak üzere 48 boya ayrılıyor ve bir ulus (İl) 
sayılıyordu. 

 
Koyuncu, Anamaslı, Dokuz veya Dokuzlu, Cerid, Akçakoyunlu, 

Kızıllu, Güvenciyan, Avcı, Eymürlü, Döngellü, Gurbetan (Abdallar), Kara 
Yıvalı, Afşar, Çimelü, Alçı, Çağırkanlu, Gündeşlü, Tecirli, Küşnelü, 

                                                           
67 Faruk Sümer, aynı eser 
68 Dulkadiroğulları, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 9.Cilt, İstanbul 1994 
69 Dulkadirli Beyliği Mimarisi, Yrd. Doç. Dr. Hamza Gündoğdu, Kültür Ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları 657, Sanat Eserleri Dizisi 8, Ankara 1986 
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Kargın, Erdemlü, Musahacılı, Koçlu, Çiçeklü, Kıllu, Peçenek, Karacılı, 
Ağcalu, Dolulu, Bozkoyunlu, Çepni, Köçersütük, Yormuk, 
Elbeğlü(Maraş), Mehmatlu, Hacılu, Köçeklü, Şam Bayadı, Karaca 
Araplu, Araplu, Beğ Döğerlü, Kargaçlu, Kaçarlu, Dağı Şeyhli, 
Dadalı/Tatalu, Ali Göranlu, Tekellü, Kılıçlu 
 

2- Bozulus Dulkadirlisi: H. 947 (1541) tarihli Diyarbakır tahrir 
defterinde belirtilen Dulkadirli ulusunun (İli’nin) oymakları: 

 
Cerid, Sultan Hacılu, Avşar, Kürt Mehmatlu, Bekir Hacılu, 

Tokuzlu, Köçeklü, Köşker, Anamaslı, Küşne, Acı, Çemelü, Şeyh 
Mahmutlu, Şam Bayadı, Karaca Araplu, Kargaçlu, Beğ Döğerlü, Araplu, 
Alçı, Döngellü, İmir, Kızıl Koçlu, Gündeşlü, Ali Göranlu, Çağırkanlu, Kum 
kum, Tekelü, Dalkoç, Karkın, Erdemlü, Musacalu, Koçlu, Çiçeklü, 
Çoğunlu, Kıllu, Karacılu, Ebe görklü, Ağcalu. 
 

3- Dulkadirli İfrazı: Bu bey ve oymaklar, Maraş Dulkadirli 
Eli’nden Osmanlıların Halep’in doğusundan Fırat boyuna ve Rakka 
bölgesine yerleştirdikleri göçebelerdir. Bu bölgenin sıcağından 
bunalarak sık sık Ankara, Karaman hatta Kütahya bölgelerine kaçıp 
saklanmışlardır. Dulkadirli ifrazı olarak mühime defterinde anılan boy 
ve oymakların başlıcaları şunlardır. 

 
Çalıklu, Döngellü,Ulaşlu, Develü, Kebelü, Çanakçılu, Emirzeoğlu, 

Dağlu, Adamcıl, Aydınlu, Okçulu, Tecirlü, Ivacıklu, Çakal Demircülü, 
Bostancı, Tutşır, Akçakoyunlu, Üsküdar, Cerid, Kedislü, Kaçulu, 
Karaabalu/ Karahabalı, Karahacılu, Köse Yakuplu, Garklu, Mamalu, Hacı 
Ahmetli, Salarlu, Tatlu, Güvencelü, Kuşlu, Alçı, Kılıçlu, Kazulu (Kazlı), 
Abdallu, Küçük Abdallu, Keke Hacı, Dimleklü, Bozkoyunlu, Heltelü, 
Küreci, Bulanıklu, Andurunlu, Elbeğioğlu, Bayezid oğlu, Karaşeyhlü, 
Musacalu, Karacalu. 
 

4- İran Dulkadirlileri: 1403’te Timur tarafından Anadolu’dan 
götürülen Rumlu, Tekelü, Ustaçlu, Şamlu, Karakoyunlu, Avşar gibi asi 
göçebe uluslardan olup Dulkadirli (Maraş) bölgesinden sürüldükleri 
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anlaşılıyor. 1515’de Yavuz Sultan Selim’in Dulkadirli Beyliğini ortadan 
kaldırması ve son Dulkadir hâkimi Alaüddevle Bozkurt’un oğlu Kırşehir 
beyi, Kör Şahruh’un oğulları Mehmet, Mirza, Ali ve Ahmet kardeşler ile 
birlikte Maraş–Elbistan bölgesinden 10.000’den çok Dulkadirlinin 
İran’a kaçtığı ve Azerbaycan Halhal – Tarım vilayetinde han olan 
Dulkadirli Mehmet Han ile birlikte sünniliği tekrar benimseyip, 1534’de 
Kanuni Sultan Süleyman’a Sultaniye’de itaat ederek 1535’de yeni 
Erzurum eyaletine gelerek buraları şenlendirdikleri biliniyor. 

 
Daha ziyade Boz-Ulus ve Halep Türkmenleri gibi topluluklarda 

bir Oğuz boyuna mensup bir oymakta başka bir Oğuz boyunun adını 
taşıyanlar görülmektedir. Diğer yandan muhtelif kaynaklarda sadece 
Anadolu’da yaşayan yedi bin küsur boy olduğu belirtilmektedir. 

 
Sonuç olarak Alucra ve civarında Dulkadirli izleri kesin olarak 

görülmektedir. Bu iz 1040’lardan itibaren görülse de özellikle Dulkadirli 
Mehmet Han’ın Erzurum Eyaleti Beylerbeyi olmasından sonra hız 
kazandığı söylenebilir. 
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2.BÖLÜM 
Tapu Tahrir Kayıtlarına Göre Alucra Ve Köyleri 

 
Alucra tarihi için net bir şeyler söyleyebilmek Osmanlı yönetimi 

ile birlikte olmaktadır. Zira Osmanlı’da bir yer fethedildiğinde ilk iş 
olarak oranın tahriri yapılarak mevcut maddi ve gayri maddi değerleri 
ortaya konularak buradan ne kadar gelir elde edilebileceği veya tımara 
verilecek topraklarının varlığı ve asker potansiyeli hesaplanmış olurdu. 
Şimdi bölgeye ait ilk tahrir olan 1485 yılı verilerine göre Alucra’nın 
durumunu inceleyebiliriz. 

 
1485 tarihli tahrire göre yapılan bir çalışmada Alucara ve Tuzeri 

olarak adı geçen nahiyede isimleri belirtilmeksizin toplam 12 köy 
bulunduğu bunun da 10’unun boş olduğu, 2’sinin de hariçten 
gelenlerce ekildiği, keza nahiyede bulunan 5 mezranın 5’inin de boş 
olduğu belirtilmiştir.70  

 
Diğer bir kaynağa göre, 1485 yılı tahriri sonucuna göre Alucra 

hem nahiyenin hem de 5 vergi mükellefinin olduğu küçük bir köydür. 
Buna göre Alucara köyünün bilinen en eski sakinleri Emirşah, Sıddık, 
diğer Sıddık ve adı okunamayan 2 kişiden oluşmaktadır. Bunlar da 150 
dönüme tekabül eden bir toprağı ekip biçmektedir. Ayrıca ortak 
tasarruf ettikleri bir de çiftlikleri vardır. Alucra nahiyesine gelince 
1485’de nahiye kapsamında 13 köy, üç de mezra vardır.71 

 
1530 tarihinde yapılmış olan 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i 

Karaman ve Rûm Defteri’nde belirtilmiş Alucra’daki köy ve mezra 
isimlerine göre hazırladığımız aşağıdaki tabloyu incelediğimizde bu 
tarihte köy sayısının 26’ya çıktığını görüyoruz. Ancak bu köylerin bir 
kısmı günümüze ulaşmadığından tam olarak yerleri de 

                                                           
70 Karahisar-i Şarki Ve Kazaları Örneğinde Osmanlı Taşra İdaresi (1485-1569), Fatma 
Acun, Türkiye’nin Sosyal Ve Kültürel Tarihi Projesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006 
71 XV VE XVI. Yüzyıllarda Giresun (Sosyal Ve Ekonomik Hayat), Mehmet Fatsa, Giresun 
İl Özel İdaresi Kültür Serisi-1, Bilge Yayınları, Ankara 2010 
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bilinmemektedir. Ancak bir kısmının konumunu bağlı olduğu 
nahiyelerden tahmin edebilmekteyiz.  Diğer bir husus da Alucra’nın 
hem köy hem nahiye olmasıdır. Diğer bir ifadeyle hem Alucra köyü, 
hem de Nefs-i Alucra (Nahiye) bulunmaktadır.72 

 
1485 ile 1530’u karşılaştırdığımızda bir kısım köylerin bu süre 

içinde kurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak günümüzdeki pek çok köyün 
1530’da olmadığı da görüldüğünden bunların 1530’dan sonra 
kurulduğunu söyleyebilmekteyiz. 

 
Ayrıca idari yapılanmada da çok çarpıcı sonuçlar bulunmaktadır. 

Buna göre Alucra civarında bulunan bazı köyler doğrudan Karahisar-i 
Şarki Kazasına bağlıdır. İlaveten 11 adet de mezra bulunmaktadır. Yine 
17 köy Karahisar-i Şarki Kazasına, 4 köy Kovana (Kuvata) nahiyesine, 3 
köy Alucra’ya ve 1 köy Mindeval’a bağlı bulunmaktadır. Mezralardan 
ise 6’sı Kovana nahiyesine 5’i Alucara nahiyesine bağlıdır. Listede 
Karahisar-i Şarki Kazasına bağlı mezra bulunmamaktadır. Dikkat 
edilirse Kovana bölgesinde (Moran Vadisi) hareketlilik bulunmaktadır. 
Bu durum buralarda çok verimli topraklar bulunmasından ziyade 
iklimsel olarak ve fiziksel olarak korunaklı olduğundan olsa gerektir.  

 
1530 Tahririnde Alucra’da bulunan köy ve mezralar 

Köyler Mezralar Mevkii 
   

Alucara  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Ahosi (Ahlos) Dellü  Kovana Nahiyesi 

 Alurya Kovana Nahiyesi 

Amos  Kovana Nahiyesi 

Anastos  Karahisar-i Şarki 
kazası 

                                                           
72 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri, T.C. Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yayın No: 36, Defter-i Hâkâni Dizisi:111, Ankara 
1997 
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Ardalar (Arda)  Mindeval Nahiyesi 

Armudlu  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Çakmanus  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Dedelü (Develü) Alilü  Alucara Nahiyesi 

Gicora  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

 Görene Kovana Nahiyesi 

 Gücüğe Alucara Nahiyesi 

 Havarna Alucara Nahiyesi 

 Hacuk-Macuk Alucara Nahiyesi 

 Havcı Kovana Nahiyesi 

 Hayran Alucara Nahiyesi 

Hordumu  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

İlimsi  Alucara Nahiyesi 

 Kal’a-dibi Kovana Nahiyesi 

Karabörk  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Kara-Demirci  Alucara Nahiyesi     

Kara-Todari 
(Karaağaç) 

 Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Kemalluğe  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

 Kemal Kovana Nahiyesi 

Keşimbür  Alucara  Nahiyesi 

(Şeyh) Koman  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Meğri  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Mercilos  Kovana Nahiyesi 

Mismilon  Karahisar-i Şarki 
Kazası 
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Mizmezek  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Musaca-i Şeyh 
Mahmud 

 Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Ösküne (Eşküne)  Kovana Nahiyesi 

Taş-temür  Kovana Nahiyesi 

 Zeytün Kovana Nahiyesi 

Zıhar  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Zil  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

Zun  Karahisar-i Şarki 
Kazası 

 Zun Alucara Nahiyesi 

 
1569 tarihli kayıtlara göre ise, Alucara nahiyesinde 43 iskân yeri 

(Şiran’a bağlı Gelvaris, Mindeval’a bağlı Ardalar ve Kuvata nahiyesine 
bağlı yerlerle birlikte bu sayı 47’ye çıkmaktadır) vardır. Söz konusu idari 
alan içinde 409 hane, 216 yetişkin Müslüman, 80 nefer de Hıristiyan 
erkek nüfus tespit edilmiştir. Hıristiyan unsurlar Aluhara, Anastos, 
Dupal, Gervaris, Üşküne ve Şeyh Mahmut (Zun’la ilgisi olmayıp, ayrı bir 
köydür) köylerinde bulunmaktadır. 

 
1569 kayıtlarına göre Zun ve Zıhar köylerinde zaviyesi olan 

Çağırganlu Cemaatine ait vakfiyede “zaviyede bütün eyyamı 
mübarekede Allah’ın zikredileceği” ifade edilmektedir. 

 

Köy İsimleri ve Diğer Detaylar 
 
1-Ahlos namı diğer Dellü’de 1569’da bir zaviye bulunmaktadır. 
2-Anastos’ta 1569’da 8 hane bulunmaktadır. 
3-Arda’da 1530’da 6 vergi mükellefi, 1569’da 10 vergi mükellefi vardır. 
4-Alevre’de 1547’de 3 hane, 1 vergi mükellefi vardır. 1643’de 6 
Müslüman hane vardır. 
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5-Armutlu’da 1530’da 9 hane, 1547’de yine 9 hane vardır. 1569’da 
vergi nüfusu 22 kişi, 1643’de 19 Müslüman hane vergi mükellefi vardır. 
6-Çağmanis (Çakmanus)’de 1547’de 12 hane ve 7 yetişkin evlâd-ı 
Çağırgan ve bir imam, 1569’da 10 hane ve Çağırgan Veli soyundan 
olanlar vardır. 
7-Çekreşin (Civrişon)’de 1547’de 11 hane, 1 vergi mükellefi, 1569’da 
23 vergi mükellefi vardır. 
8-Dedelü namı diğer Alilü (Allu)’de 1547’de 2 hane, 1569’da 18 hanede 
18 Müslüman vergi mükellefi vardır. 1643’de Alilü olarak 
kaydedilmiştir. 
9-Gervaris’de 1485’de “karye-i Gervaris zâviyesi dimekle ma’rûf yer” 
denilmektedir. Köyde İsmail adlı tek kişinin kaydı vardır. 1530’da 7 
Müslüman, 10 nefer de Hıristiyan vergi mükellefi vardır. “Malikâne 
vakf-ı zâviye-i meşihat der tasarruf-u derviş Hasan veled-i İsmail, haliyâ 
der tasarruf-u Turkaya, bâ-berât-ı Sultânî, divân-i tımar” 
denilmektedir. 
10-Gicora’da 1547’de 8 hane’de 1 vergi mükellefi, 1569’da 18 hanede 
4 vergi mükellefi ile sipahi vardır. 
11-Gindebol’da 1643’de 6 hane, ayrıca Afet Baba isimli bir de zaviye 
bulunmaktadır. 
12-Hanuk (Feygas)’da 1530 tarihli vergi defterine göre burası padişah 
emriyle Ahmet Abdal oğlu Derviş Ali adlı bir sûfiye tapulanmıştır. 
1547’de burası hariçten ekilmektedir. 1569’da köy derviş Ali’nin 
oğulları Yusuf ve Hasan’ın tasarrufundadır. 
13-Hanzar’da 1547 tarihli vergi kaydına göre burada 3 hane 
bulunmaktadır. 1643’de ise 8 Müslim avarız hanesi vardır. 11- Haniköy 
(Hapu), 1547’de burada 2 hanede bir Müsliman vergi mükellefi vardır. 
1569’da 6 hane ve 2 vergi mükellefi vardır. 1643’de 9 hane vardır. 
14-Haniköy (Hapu)’de 1547’de 2 hanede 2 vergi mükellefi, 1569’da 6 
hanede 2 vergi mükellefi, 1643’de 9 hanede vergi mükellefi vardır. 
15-Havarna’da 1547’de 11 hane vardır. Ayrıca burada Kösi kalesi diye 
bir de kaleden bahsedilmiştir. 1569’da 22 mükellefi vardır. Bunların 
2’si sipahidir. 1643’te 17 Müslüman hane vardır. Bu kişilerden Nasuh 
oğlu Seyyid İlyas için defterde Peygamber soyundan olmak anlamında 
sâdât-ı izâm kaydı yapılmıştır. 
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16- Heskine’de (yeri belli değil), 1547’de 2 hane, 1569’da 9 hane 
vardır. 
17- İlimsu’da 1530’da 4 hane, 1569’da 13 hane vardır. 
18-Kaledibi’nde 1547’de 1 hane, 1569’da 3 hane, 1643’de 14 hane 
varıdır. Abdal oğlu Molla Musa köyün imamıdır. 
19-Karabörk’de 1547’de 15 hane, 1569’da 16 hane, 1643’de 4 hane 
vardır. 
20-Karatodari (Karaağaç)’da 1569’da 14 hane bulunmaktadır. 
21-Kemallıkule (kemallı)’da 1569’da 7 hane bulunmaktadır. 
22-Keşimbür’de 1547’de 5 hane, 1569’da 8 hane, 1643’de 8 hane 
vardır. 
23-Koman’da 1530’da 7 hane, 1547’de 8 hane, 1643’de 35 hane vardır. 
Ayrıca 2 sipahi, 8’de sâdât-ı izâm vardır. 
24-Meğri’de 1530’da 15 hane, 1547’de 9 hane, 1569’da 12 hane 
1643’de 5 hane vardır. Selmanşah, Dukes ve Kızıcakemer adlı mezraları 
zikredilmektedir. 
25-Mismilon’da 1485’de hariçten ekilmektedir, meskûn hanesi 
bulunmamaktadır. 1569’da 7 hane, 1643’de 5 hane bulunmaktadır. 
26-Mizmek (Mezmek)’de 1485’de 2 hane, 1547’de 9 hane, 1569’da 11 
hane, 1643’e 16 hanedir. 
27-Parah’da 1485’de 1 hane, 1547’de 6 hane, 1569’da 10 hane, 
1569’da 10 hane, 1643’de 9 hane vardır. 1569 kaydına göre köyde 4 
sipahi ve 8 sâdât-ı izam bulunmaktadır. 
28-Saymuhal’da 1547’de 15 hane vardır. Köyün Mevlâna Mustafa 
isimli bir de imamı vardır. 1569’da 33 vergi mükellefi gözükmektedir. 
Bunların 12’si çiftçi, 7’si sipahi, 12’si yetişkin bekâr erkektir. 1643’de 
ise, 12 hane vardır. 
29-Taşdemir’da 1530’da 3, 1547’de 2 hane, 1569’da 9 hane, 1643’de 6 
hane vardır. 
30-Üşküne’de 1530’da 3 hane, 1547’de 17 hane, 1569’da 12 
Müslüman, 7 Hıristiyan hane var iken, 1643’de 3 Müslüman hane 
vardır. 
31-Yağnus’da 1547’de iskân bulunmayıp hariçten ekilmektedir. Bu 
tarihe ait kayıtta burada bulunan bir değirmenin geliri Erzincan Camii 
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İmamı Mevlana Mehmet tasarrufuna verilmiştir. 1569’da 7 hane, 
1643’de 11 hane vardır. 
32-Zıhar’da 1485’de “karye-i Zıhar zaviye-i” olarak kayıt düşülmüştür. 
1547’de 7 hane, 1569’da 13 hane ve 17 sipahizade vardır. Ayrıca 
Çağırgan Veli adıyla bir zaviye kaydı da bulunmaktadır. 1643’de 19 
hane ve sâdât-ı izâmların kaydı vardır. 
33-Zil’de 1485’de 8 hane, 1547’de 12 hane, 1569’da 16 hane, 1643’de 
12 hane vardır. 
34-Zun’da 1547’de 9 hane, 1569’da 12’si çiftçi, 16’yetişkin bekâr erkek 
ve 2 kişi de sipahi olmak üzere 30 vergi mükellefi kaydı vardır. 1643’de 
20 çiftçi ile Çağırgan Baba müridleri kaydı yapılmıştır.73 
Diğer bir kaynak da 1613’de Alucra’nın toplam nüfusu 516, 1643’de ise 
424 olarak verilmiştir.74 
 

 
 

                                                           
73 Fatma Acun, aynı eser 
74 Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VII, Karahisar-i Şarki Sancağı Mufassal Avârız 
Defteri (1642-43), Mehmet Öz, Fatma Acun, Türkiye’nin Sosyal Ve Kültürel tarihi 
Projesi, TTK, Ankara 2008 
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Anlaşılacağı üzere 16. yüzyıla Alucra tam olarak gelişmemiş 
küçük bir yerleşim yeridir. Köyler teşekkül etmiş olsa da buraları 
şenlendirecek insan unsuru oldukça azdır. Altta bulunan 1565 tarihli 
belge de bunu açıkça ortaya koymaktadır. 
 

Fatih Sultan Mehmet’in bölgeyi fethetmesinden sonra 1485 
yılında yapılan tahrirde (37 numaralı tahrir) Şebinkarahisar’a bağlı 14 
nahiye bulunmaktadır. Bunlar: Emlak, Kösi, Alucra ve Tuzeri, Menteşe, 
Güdül, Gevezid, Gezenger, Muradi, Mindaval, Konana, Serin, Menkufe, 
Eliğe, Suşehri ve Akşehirabad’dır. Bu tarihte ayrı bir idari birim olarak 
gözüken Koyulhisar’a ise 6 nahiye bağlıdır. Bunlar: Hasangeriş, Firuz, 
Sahraçimeni, Sisorta, Naiblü ve Yemlü’dür. Aynı tarihten itibaren yıllara 
göre Alucra ve Mindeval’da köylerin ortalama hane büyüklükleri de 
şöyledir.  
 

Nahiyeler 1485 1547 1569 

Alucra ve Tuzeri 8 24 25 

Mindeval 3 6 20 

 
Özellikle 1473 Otlukbeli Savaşı öncesinde akıncı birlikleri o 

zamanlar Akkoyunlu hâkimiyetinde olan Karahisar ve havalisinde 
yağma hareketleri yaptığından buralarda ciddi çarpışmalar olmuş ve 
halk bundan olumsuz etkilenmiştir. Bu dönemde köylerin bazıları 
başalmıştır. 75  

 

                                                           
75 Fatma Acun, Karahisar-i Şarki ve Koyulhisar Kazaları Örneğinde Osmanlı Taşra 
İdaresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006 
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1613 ve 1643 tarihlerinde Karahisar Yöresinde nahiyelere ait 
karşılaştırmalı köy sayıları 

YERLEŞİM BİRİMİ 

KÖY SAYISI 

1613 1643 

NEFS-İ KARAHİSAR 4 - 

KURA-YI ŞEBHANE 21 24 

ŞİRYAN 86 - 

MİNDAVAL 37 33 

ELİĞE 8 - 

ALUCARA 48 40 

 
1613-1643 tarihlerinde Karahisar Yöresinde nahiyeler göre toplam 
nüfus (nefer olarak) 

YERLEŞİM BİRİMİ 

NÜFUS 

1613 1643 

NEFS-İ KARAHİSAR 582 761 

KURA-YI ŞEBHANE 605 467 

ŞİRYAN 997 - 

MİNDAVAL 419 501 

ELİĞE 240 - 

ALUCARA 516 424 

 
1613 tarihinde nahiyeler göre nüfus yapısı 
 

İDARİ BİRİM MÜSLİM G.MÜSLİM 

KARAHİSAR 248 338 

GAVEZİD 512 470 

AKŞEHİR 264 357 

MİNDAVAL 426 - 

SUŞEHRİ 300  53 

YAKACIK 77 114 

ALUCARA        283          20 
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Çalışmaya esas defterler İmparatorluk dahilinde her köy ve 
kasabada mevcut bulunan yetişkin erkek nüfusunu, ellerindeki toprak 
miktarını çift, nim çift ve dönüm olarak gösteren işaretler ve tabi 
tutuldukları vergi mükellefiyetlerini tesbit eden rakamlarla birlikte, 
isimleri ve babalarının adları ile, ayrı ayrı kaydedilmektedir. Yine bu 
defterler sayesinde her köyün kimin tımarı veya mülk ve vakfı 
olduğunu, o köylerdeki ekonomik faaliyetlerin nevii belirtilmektedir.  

 
Bundan önceki bazı çalışmalarımızda köylerin nüfus durumuna 

ilişkin ayrıntılı detaylar vermiştik. Faydalanılan bu çalışmada bu 
detaylara yer verilmemiş, sosyal ve zirai durumu buna bağlı olarak da 
ekonomik hacmi ele alınmıştır. 

 
Bilgilere göre Alucra’da 1520 tarihinde sadece Zıhar’da Zaviye 

Vakfı veya mülk görünürken 1570 tarihinde bu sayının arttığını ve 
Zıhar’la birlikte Zun, Hanuk (Feygas) ve Asavlan’ın da (neresi olduğu 
anlaşılamamıştır) gösterildiğini görmekteyiz.  
 
 1530 tarihli Tapu Tahrir Defterleri Kanuni Sultan Süleyman Han 
dönemine aittir. (D-1495/Ö-1566, Saltanatı 1520-1566). Osmanlı 
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Devleti’nin arazi kayıtlarını ihtiva eden has, zeamet, tımar, mülk, ve 
vakıf gibi arazinin hukuki statüsünü tayin ve tescil eden ana bilgileri 
içermektedir. Geniş kapsamlı olan bu kitap mümkün olduğunca 
incelenerek Alucara ile ilgili bilgiler ayıklanmaya çalışılmıştır.76  
 

Alucara, Alurya (Kovana), Anastos, Arda, Armutlu, Amos 
(Kovana), Çakmanis, Develü (Dedelü), Hüseyin Ağıl Mezrası, Emrud 
Mezrası, İkisor, Esküne, Kal’a deresi, Görene-Görmene (Kovana), 
Gücüğe Mezrası, Hacük (Macük) Mezrası, Havarna (Kovana), Havcı 
(Savcı) Kovana, Hayran Mezrası, Hordumu, İlimsi, Kara-demürci, 
Karabörk, Kemal Mezrası (Kovana), Keşimbür, Koman, Esküne(Kovana), 
Taş-temür (Kovana), Zeytün Mezrası (Kovana), Zıhar, Zun  
     

Alucara, Kuvata ve Kuvase’ye bağlı olarak belirtilen köylerin 
sayısı 43 tanedir. Bunlar: 

 
Karabörk, Meğri, Karatodari, Kemalluke, Anastos, İlimsi, Kori, 

Vercenk, Zir, Saymuhal, Amus, Gicora, Parak, Taştemur, Alevre, 
Kuyupınarı, Aluhara, Havarna, Beğviran, Koman, Mezcirek, Çalköy, 
Kal’adibi, Keşimbür, Muhrin, Armutlu, Çekresin, Mismilon, Saru 
Gevezid, Eşküne, Köroğlı, Kal’acık, Vercenk Bala, Yağnus, Dedelü, 
Heskine, Halıdlu, Zil, Alişir, Hanizar, Fakulara, Çakmanis, Dupal, 
Müstecap-ı Şeyh Mahmud 
 
 Dikkat edilirse bir üst satırda verdiğimiz köy isimlerinden Zıhar, 
Zun, Hanuk ve Asavlan’ı burada sayılan 43 köy ismi arasında 
görememekteyiz. Buna karşın köylerin tek tek ele alındığı çalışmada 
yine farklı bir liste ortaya çıkıyor. Bu durum bir ölçüde farklı 
tarihlerdeki defterlerde bulunan bilgilere  dayandırılabilir. Tez 

                                                           
76Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivleri Genel 

Müdürlüğü’nün Defter-i Hâkânî Dizisinin 36 numaralı yayını olan; 387 numaralı 

“Muhasebe-i Vilayet-i Karaman Ve Rum Defteri, 1997 Ankara 
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çalışmasındaki bir başka yerde de, Alucara, Kuvate ve Kuvase’nin 47 
köy ve 23 mezradan oluştuğu belirtilmektedir.  
 

1642-43 yıllarını işleyen Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları 
kitabında Alucara’ya tabi’ karyeler ise, Üşküne, Gürgana, Kaledibi, Zun, 
Hapi, Taşdemir, Alevre, Keşimbür, Misilmon, Armudlu, Aclos, Çekreşin, 
Yanus, Çağmanus, Meğri, Hanzar, Feykaz (nam-ı diğer Mehmet Şeyh), 
Zıhari, Parah, Varnik, Karatutarı, Çeşkene, Koman, Mizmek, Karabörk, 
İlimsu, Dedelü (nam-ı diğer Alilü), Gendebol, Havarna, Kılavuzviranı, 
Tarıbükü, Alişar, Anasdos, Zil,Gicora, Saymuhal, Fasya, Muhara, 
Halidlü, Hasköy, Alişar Şeyh olmak üzere 41 tanedir. 
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1-KARYE-İ KARABÖRK 
Bugünkü ismi de Karabörk’tür. Meskun halkın tamamı Müslüman olup, 
1570’de 26 nefer-i Müslim (askerliğe elverişli erkek) bulunmaktadır. 
Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, keten bağ, bostan ürünleri ve 
baldır. Alucara’ya tabi’ bu karyeye bağlı olan Abdullahvirane, Köse Halil 
ve Lakudrun isimlerinde 3 mezra, 8 zemin ve 3 çayır bulunmaktadır. 
Ayrıca karyede ikisi 4 ay, biri 3 ay çalışan 3 değirmen bulunmaktadır. 
Karyenin vergi hasılı 1520’de 1033 akçe iken, 1570’de 4600 akçe 
olmuştur. Ayrıca Abdullahvirane sırasıyla 250-600 akçe, Köse Halil 250-
400 akçe ve Lakudrun 500-1000 akçedir.77  
*** 
Hânehâ-i Ehl-i Mansıb der Karye-i m. 
Hâne-i Hüseyin veled-i Abdurrahman, an erbab-ı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i Mehmed veled-i Fazlı, an erbâb-ı timar 
Hâne-i İbrahim veled-i Ali, an erbâb-ı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i Osman birader-i o, an erbab-ı timar-i karye-i Çakmanus78 
2-KARYE-İ MEĞRİ (ÇAMLIYAYLA) 
Bugünkü ismi Çamlıyayla’dır. Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1520’de 17 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, 
buğday, keten, bağ, bostan ürünleri ve baldır. Alucara’ya tabi’ bu 
karyeye bağlı olan Dukes(?) ve Kızılcakemervirane isimlerinde iki mezra 
ve 2 zemin bulunmaktadır. Ayrıca karyede 4 ay süreyle işleyen bir de 
değirmen mevcuttur.Karyenin vergi hasılı 1520’de 300 akçe, 1570’de 
1800 akçedir. 
*** 
Hanehâ-i Ehl-i Mansıb ve saire 
Hâne-i Ali veled-i Mustafa, an erbâb-ı timar 
Hâne-i  Mustafa veled-i Abdal, an erbâb-ı timar 
Hâne-i  Mahmud veled-i Mustafa 

                                                           
77Ali Sinan BİLGİLİ, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü 

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğrencisi’nin Yüksek Lisans Tezi, 1520 tarihli İcmal ve 

1570 tarihli Mufassal Tahrir Defterleri, 
78 Mehmet ÖZ, Fatma ACUN, Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VII, Karahisar-i Şarki 
Sancağı Avârız Defteri 1642-43 Tarihli, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008 
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Hâne-i  Himmet veled-i Hanefi 
Hâne-i  Yusuf veled-i Abdal 
3- KARYE-İ KARATUDARİ (KARATODOR-KARAAĞAÇ) 
Tezde bugün bu karyeye ratlanmamaktadır denilmiş olsa da bu 
karyenin Karaağaç Köyü olduğu bilinmektedir. Meskün halkın tamamı 
Müslüman olup, 1520’de 27 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin 
mehsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Alucara’ya 
tabi’ bu karyeye bağlı olan Gökkilise isminde bir mazra, 3 zemin, 2 çayır 
ve bir çiftlik bulunmaktadır.Karyenin vergi hasılı 1520’de 50 akçe, 
1570’de 2600 akçedir. 
*** 
Hânehâ-i Ehl-i Mansıb ve Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Ahmed veled-i Ömer, an erbâb-ı timar-i karye-i m. 
Hâne-i Ahmed veled-i Halil sipahizâdedir       
Hâne-i Süleyman veled-i Velid 
Hâne-i Ramazan veled-i Süleyman               
Hâne-i Bekir veled-i İshak 
Hâne-i İsmail veled-i Veli                          
Hâne-i Turhan veled-i Süleyman 
4- KARYE-İ KEMALLU (KEMALLI) 
Bugünkü ismi Kemallı’dır. Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1570’de 8 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, 
buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1520’de 
200 akçe, 1570’de 600 akçedir. Alucara’ya tabi’ bu karyeye bağlı bir de 
zemin bulunmaktadır. 
5-KARYE-İ ANASDOS 
Bugün bu karye aynı isimle mevcuttur, ancak mahalle hükmündedir. 
Meskün halkın tamamı gayr-ı Müslim olup 1570’de 12 nefer-i gebran 
vardır. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve 
baldır. Karyenin vergi hasılı 1520’de 200 akçe, 1570’de 1800 akçedir. 
Alucara’ya tabi’ bu karyeye bağlı Yarane isimli vergi hasılı 360 akçe 
olan bir çiftlik bulunmaktadır.  
*** 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân der Karye-i m. 
Hâne-Piri veled-i Pirkulu                                
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Hâne-i Davud nam 
Hâne-i İslam nam                                           
Hâne-i Allahvirdi nam 
Hâne-i Ali nam                                              
Hâne-i Fazlı Ağa ve Şahin veled-i o 
Hâne-i Manol veled-i Kirakos, pir-ü fani, amelmandedir (iş yapamaz 
hale gelmiş). 
6-KARYE-İ İLİMSİ (İLİMSU-SUYURDU) 
Bugünkü ismi Suyurdu’dur.Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1570’de 15 nefer-i Müslim bulunmaktadır. 1570’de 15 nefer-i Müslim 
bulunmaktadır. Aryenin mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan 
ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1570’de 1000 akçedir. 
Alucara’ya tabi’ bu karyeye bağlı vergi hasılı 500 akçe olan Armud isimli 
bir mezra, 3 zemin ve 1 çayır vardır. Ayrıca karyede bir değirmen 
vardır. Aşağıdaki görüntü de muhtemelen bu değirmenin kalıntılarına 
aittir. Değirmen taşları olduğu gibi durmakta ve Suyurdu köylüleri 
tarafından koruma altına alınmayı beklemektedir.  
*** 
Hâne-i Mehmed veled-i Erzani, ar erbâb-ı timar 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Ali veled-i Bünyad                 Hâne-i Mehmed veled-i Ramazan 
Hâne-i Kabil veled-i Ali Hâne-i Bayram veled-i Mustafa 
Hâne-i Hamza birader-i O Hâne-i Ahmed veled-i Murad 
Hâne-i Süleyman veled-i Murad Hâne-i Abdurrahman veled-i Abdullah 
Hâne-i Yakub veled-i Bünyad Hâne-i Veli veled-i Allahvirdi 
Hâne-i Ali veled-i Halil Hâne-i Diğer Ali veled-i Bünyad, pir-ü fanidir. 
Hâne-i Hasan veled-i Murad Hâne-i Bali veled-i Turmuş, an karye-i 
Ordu 
7-KARYE-İ KÖRİ 
Bugün bu karyeye rastlanmamaktadır. 1520 tarihli tahrir defterinde 
neferen sayısı ve karyenin gelir kaynakları hakkında  malümat 
verilmemekle birlikte, yanlızca hasıl geliri verilmiştir. Kuvase’ye tabi’ bu 
karyenin vergi hasılı 1520’de 400 akçedir. 
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8-KARYE-İ VERCENK-İ ZİR (KÜÇÜK)  
Bugün bu karyeye rastlanmamaktadır. Meskün halkın tamamı 
Müslüman olup, 1520’de 2 nefer-i Müslim 1570’de 6 nefer-i Müslim 
bulunmaktadır. Karyenin mehsulleri; arpa, buğday, keten, bostan 
ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1520’de 900 akçe, 1570’de 
1000 akçedir. Alucara’ya tabi’ olan bu karyeye bağlı bir zemin 
bulunmaktadır. 
9-KARYE-İ SAYMUHAL (DEREÇİFTLİK) 
Bugünkü ismi dereçiftliktir. Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1570’de 33 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, 
buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1570’de 
2500 akçedir. Alucara’ya tabi’ bu karyeye bağlı Armudlu isminde 1 
mezra ve 3 zemin vardır. 
*** 
Hânehâ-i Ehl-i Menâsıb ve saire 
Hâne-i Mehmet veled-i Ali, an erbâb-ı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i İbrahim birader-i o, sipahizâdedir babası beratın ibraz 
eylemiştir. 
Hâne-i Osman veled-i Ramazan, imam-ı karye-i m. 
Hâne-i Veli Sofu veled-i Memi, zâviyedârzâde 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Osman veled-i Ali  
Hâne-i Ramazan Sofu veled-i Hüdavirdi 
Hâne-i Osman veled-i Mehmed  
Hâne-i Yusuf veled-i Halil 
Hâne-i Mehmed veled-i İbrahim  
Hâne-i Ali veled-i Süleyman 
Hâne-i İbrahim veled-i Hüseyin                    
Hâne-i Osman veled-i Mehmed 
10-KARYE-İ AMUS 
Bugün bu karyeye rastlanmamaktadır.Meskün halkın tamamı 
Müslüman olup, 1570’de 10 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin 
mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin 
vergi hasılı 1520’de 460 akçe, 1570’de 900 akçedir.kuvate’ye tabi’ bu 
karyeye bağlı 1’de zemin vardır. 
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11-KARYE-İ GİCORA (DOLUDERE) 
Bugünkü ismi Doludere’dir.Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1570’de 22 nefer-i Müslim bulunmaktadır.Karyenin mahsulleri; arpa, 
buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır.karyenin vergi hasılı 1520’de 
50 akçe, 1570’de 1700 akçedir. Alucara’ya tabi’ bu karyeye bağlı 
Tayra(?) isminde vergi hasılı 500 akçe olan 1 mezra ve 1 zemin vardır. 
Ayrıca karyede 4 ay süreyle işleyen bir de değirmen mevcuttur. 
*** 
Hâne-i Ömer veled-i Süleyman, an erbâb-ı timar-i karye-i m. 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Hasan veled-i Mustafa Hâne-i Ali veled-i Hasan 
Hâne-i Hüseyin veled-i Turkaya Hâne-i Muslu veled-i Ali 
Hâne-i Recep veled-i Yunus Hâne-i Ahmet veled-i Şah Kulu 
Hâne-i İbrahim veled-i Davud Hâne-i Fethullah veled-i Mehmet 
Hâne-i Yakub veled-i Mustafa 
12-KARYE-İ HANUK NAM-I DİĞER FEYGAS (GÜRBULAK) 
Bugünkü adı Gürbulak’dır. Bu karyenin tasarruf hakkı defter-i atikteki 
kayda göre, Sultan beratı ile Ahmed Abdal oğlu derviş Ali’ye Zaviye 
vakfı olarak verilmiş iken, 1570’den itibaren yine Sultan beratı ile 
Zaviye Vakfı statüsü devam ettirilerek Derviş Ali oğluları Yusuf ve 
Hasan’ın ortak tasarruflarına verilmiştir. Meskün halkın tamamı 
Müslüman olup, 1570’de 3 nefer-i Müslim bulunmaktadır.karyenin 
mahsulleri; arpa,buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır.Karyenin 
vergi hasılı 1570’de 500 akçedir.Kuvate’ye tabi’ bu karyeye bağlı 
Muran isminde 1 mezra vardır.    
Not: Burada bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Dikkatli 
okuyucunun farkedeceği gibi bazı çelişkiler göze çarpmaktadır. Burada 
akla gelen Osmanlı Türkçesi metinlerin transkipt çevirisi yapılırken 
yöreyi iyi tanımamaktan kaynaklanıyor olabileceği gibi, kayıtlarda da 
hatalar ve farklılıklar olabileceğidir. Burada Hanuk, Füykas olarak 
çevrilmiştir. Ancak biraz ileride Füykas’ın Kuvata’ya tabi bir karye 
olduğunu ve bu karyeye bağlı Muran isimli bir mezra bulunduğunu 
belirtmiştir. Hepinizin bileceği gibi Füykas yani Feygas’ın Kuvata’ya 
bağlı bir karye olması konumu itibarıyla mümkün değildir. Üstelik 
1.karye olarak işlenen Karabörk Alucara’ya tabi iken, onun daha 
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ilerisinde komşu karye olan Feygas’ın Kuvata’ya tabi’ olması 
düşünülemez. Kaldı ki Feygas’a tabi’ Muran isimli bir mezradan 
bahsedilmektedir. Bu Muran, Moran olsa gerektir. Burada nereden 
kaynaklandığı bilinemeyen bir hata olsa gerektir. Dolayısıyla Moran,  
Kuvata bölgesinde kaldığına göre bu Hanuk, Füykas-Feygas yani 
Gürbülak  olamayacağı için Kuvata bölgesinde başka bir köy olabilir 
diye düşünmekteyim. Diğer köy isimlerinin bazılarında da buna benzer 
çelişkiler bulunmaktadır. Değişik kaynaklar arasındaki farklılıkları 
ortaya koyması açısından iyi bir örnek olan 1530 tarihli defetrin 
çözümü ilerleyen bölümde verilecektir.   
*** 
Hâne-i Seyyid Mustafa veled-i Ali, zaviyedar karye-i m. 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Yakub veled-i Yusuf                          
Hâne-i Yakub veled-i İbrahim 
Hâne-i Hızır veled-i Mustafa 
13-KARYE-İ TAŞTEMÜR (TAŞDEMİR) 
Bugünkü ismi Taştemir’dir. Meskün halkın tamamı müslüman olup, 
1520’de 9 nefer-i Müslim 1570’de 16 nefer-i Müslim 
bulunmaktadır.Karyenin vergi kaynakları; arpa, buğday, keten, bostan 
ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1520’de 500 akçe, 1570’de 
1500 akçedir.Bu karye Kuvate’ye tabi’dir.      
*** 
Hâne-i Hasan veled-i Oruç, an erbâb-ı timar-ı karye-i m. 
Hanehâ-i Ehl-i Mansıb ve saire 
Hâne-i Hüseyin veled-i Hasan, an erbâb-ı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i Mustafa veled-i Oruç, babası beratın ibraz itmekle re'ayadan 
değildir. 
Hâne-i Ali veled-i Recep an re'âyâ 
Hâne-i isa veled-i Tur Ali, bu dahi 
Hâne-i Hüseyin veledi Oruç, bu dahi  
14-ALEVRE (BEYLERCE) 
Bugünkü ismi Beylerce’dir. Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1570’de 8 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, 
buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1570’de 
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1000 akçedir. Kuvate’ye tabi’ olan bu köyde 6 ay çalışan bir değirmen 
ve 1 zemin vardır. 
*** 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Mekenn Nebi veled-i Himmet, nahiyesi halkı mükenn olmasın 
taleb itmekle kayd olundu. 
Hâne-i Süleyman veled-i Bulgar 
Hâne-i Veli veled-i Mustafa                           
Hâne-i Himmed veled-i Ahmet 
Hâne-i Mehmet nam                                     
Hâne-i Mustafa veled-i Handan 
15-KARYE-İ PARAH (BABAPINAR) 
Bugünkü ismi Beylerce’dir. Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1570’de 33 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Bunların 4’ü sipahi-
zadegan, 8’i sadat’tır. Sadat taifesi, Sultan hükmü ile, ziraatlerin 
öşrünü verip, sair rusumlardan ve avarızdan muaf tutulmuşlardır. 
Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, keten ve baldır. Karyenin vergi 
hasılı 1570’de 2700 akçedir. Alucara’ya tabi’ olan bu köyde  3 ay 
çalışan 1 değirmen, 2 zemin ve 1 çayır vardır. 
*** 
Hânehâ-i Erbâb-ı Mansıb ve Sâdât-ı İzam 
Hâne-i Ali veled-i Süleyman, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Mahmud veled-i Mehmed, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Mustafa veled-i Hüseyin, an sâdât-ı izam 
Hâne-i Yusuf birader-i o, an sâdât-ı izam 
Hâne-i İbrahim veled-i sipahizâde olduğuna babası berat ibraz 
eylemiştir. Hâne-i veled-i 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Yusuf veled-i Hasan                          
 Hâne-i Ömer veled-i Mustafa 
Hâne-i Mustafa veled-i Mahmud 
Hâne-i İbrahim veled-i Turkaya, pir olup kisbe kadir değildir. 
16-KARYE-İ KUYUPINARI 
Bugün bu karyeye rastlanmamaktadır. Meskün halkın tamamı 
Müslüman olup, 1570’de 15 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin 
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mahsüleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin 
vergi hasılı 1520’de 100 akçe, 1570’de 800 akçedir.Alucara’ya tabi’ 
olan bu karyeye bağlı vergi hasılı 900 akçe olan Yarıkilise ve vergi hasılı 
500 akçe olan kulaverviran (3 neferi vardır) isimli 2 mezra, 2 zemin 
vardır. Ayrıca Yarıkilise mezrasında yılda 4 ay çalışan bir değirmende 
mevcuttur.  
17-KARYE-İ ALUHARA 
Bugün bu karyeye rastlanmamaktadır. Meskün halkın büyük çoğunluğu 
gayr-i Müslim olup, 1570’de 2 nefer-i Müslim, 27 nefer-i gebran 
bulunmaktadır. Karyenin mahsülleri; arpa, buğday, keten, bostan 
ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1570’de 3000 akçedir. 
Alucara’ya tabi’ bu karyeye bağlı Hanzar isminde 1 mezra, 2 çayır, 3 
zemin bulunmaktadır. Ayrıca karyede 2’si üç ay, biri 6 ay işleyen 3 
değirmen vardır.  
Not: Hanzar yani Topçam bugün köy olarak vardır. Fakat Aluhara’nın 
neresi olduğu anlaşılamamıştır. 
18-KARYE-İ HAVARNA (ELMACIK) 
Bugünkü ismi Elmacık’tır. Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 20 
nefer-i Müslim bulunmaktadır. Havarna karye halkı Arduç derbendine 
himet ettiklerinden avarızdan muaf tutulmuşlardır. Karyenin mahsulü; 
arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı 
1570’de 600 akçedir. Kuvate’ye tabi’ olan bu karyede 3 zemin ve 1 
değirmen mevcuttur. 
*** 
Hâne-i Ali veled-i Mustafa, an erbâb-ı timar-ı karye-i m.  
(elinde olan toprağı avarızdan muaf olduğuna suret-i defter ibraz 
eylemiştir. 
Hâne-i Seyyid İlyas veled-i Nasuh, an sâdât-ı izam 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân der Karye-i m. 
Hâne-i Yusuf veled-i Halil Hâne-i Allahvirdi birader-i 
Hâne-i Mehmed veled-i Ali, Kara Demirci çiftliğinde meşihat zabt 
eylediğine surat-i defter ibraz eylemiştir. 
Hâne-i Kemal veled-i Şaban Hâne-i Ali veled-i İsa 
Hâne-i Musa veled-i Ahmed Hâne-i Hüseyin veled-i Mustafa 
Hâne-i Ömer veled-i Mahmud Hâne-i Hüseyin veled-i Musa 
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Hâne-i Yusuf veled-i Osman Hâne-i Musa veled-i Bünyad 
Hâne-i Mehmed veled-i Hasan Hâne-i Emir veled-i İbrahim 
Hâne-i Mustafa veled-i Ulukman 
Hâne-i Yakub veled-i Mustafa, rüsum-ı raiyyed virir değildir. 
19-KARYE-İ BEYVİRAN 
Bugün bu karyeye rastlanmamaktadır. Meskün halkın tamamı 
Müslüman olup, 1520’de 3 nefer-i Müslim bulunmaktadır.  Karyenin 
mahsülleri hakkında bilgi yoktur. Alucara’ya tabi’ olan bu karyeye bağlı 
vergi hasılı 180 akçe olan Karademirci isimli bir çiftlik ve 1 zemin vardır. 
Bu çiftliğin tasarruf hakkı Sultan beratı ile Şeyh Dursun oğlu Emir’e 
zaviye masrafları için verilmiştir. 
20-KARYE-İ KOMAN 
Bugünkü ismi de Koman’dır. Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1520’de 8 nefer-i Müslim, 1570’de 7 nefer-i Müslim bulunmaktadır. 
Karyenin mahsülleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve 
baldır.Karyenin vergi hasılı 1520’de 1400 akçe, 1570’de 3000 akçedir. 
Kuvase’ye tabi’ olan bu karyede 7 zemin ile biri 4 ay, biri de 6 ay 
işleyen 2 değirmen mevcuttur. 
*** 
Karye-i mezbur meşayih-i izamdan kıdvetü's-salikin Şeyh Osman Efendi 
kendüsi ve dervişânı sakin olub hariçten avarıza bağlu re'âyâ olmayub 
ve müşarünileyh duasında istimdâd ve hüsn-ü himmete isnad 
olunacak. Aziz-i nadirü'l-vücut olmağla devam-ı devlet-i padişah-ı İslam 
adiyyesine karye-i mezburda sakin olan dervişânı ile 
müdavemet olmak üzere karye-i merkum haneye dahil olmamıştır. 
Hânehâ-i Ehl-i Menâsıb 
Hâne-i Ali veled-i Yusuf, an erbâb-ıi timar-i karye-i m. 
Hâne-i Diğer Ali veled-i Himmed, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Mustafa veled-i Bekir, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Mustafa veled-i Uğurlu an erbâb-ı timar 
Hâne-i Haydar veled-i Osman, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Mehmet veled-i Hüseyin, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Ali birader-i O, an erbâb-ı timar 
Hâne-i İbrahim veled-i Yusuf, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Ahmet veled-i Yusuf, an erbâb-ı timar 



ALUCRA TARİHİ  

107 
 

Hâne-i Ahmet veled-i Hüseyin, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Fazlı birader-i o, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Mustafa veled-i Ahmet, sipahizadedir 
Hâne-i Lütfi veled-i Hüseyin Ağa, sipahizadedir 
Hânehâ-i Sâdât-ı Kiram der Karye-i m. 
Hâne-i Hüseyin veled-i Musa, an sâdât-ı izam 
Hâne-i Seyyid İsmail veled-i Ali, an sâdât-ı izam 
Hâne-i Seyyid Mustafa veled-i İsmail an Sâdât-ı izam 
Hâne-i Seyyid Mehmet veled-i Mahmud, an sâdât-ı izam 
Hâne-i Seyyid Kara Ali veled-i Hüseyin, an sâdât-ı izam 
Hâne-i Sadi Çelebi ve Mahmud ve Mehmed ve Ebulkasım veledan-ı  
Şeyh Osman Efendizâde takvahû; mezburlar duasından istimdâd  
olunmak kıdvetü's sülahai's-salikin Şeyh Osman Efendi'nin evlatları  
olub avârız ve resm-i raiyyet virür re'âyâdan olmadukları deftere kayd 
olundu. 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân der Karye-i m. 
Hâne-i Osman veled-i Hüseyin         
Hâne-i Abdurrahman veled-i veli Şeyh 
Hâne-i Ömer veled-i Ali                   
Hâne-i Himmet birader-i o 
Hâne-i Ali veled-i Cafer                   
Hâne-i Yusuf veled-i Arab 
Hâne-i Mehmet veled-i Hasan          
Hâne-i Üveys veled-i Cafer 
Hâne-i Ahmet veled-i Hüseyin         
Hâne-i Süleyman veled-i Bali 
Hâne-i Topal Mehmet veled-i Abdullah 
Hâne-i Musa veled-i Ali, fakir olmağla haneye dahil değildir. 
Hâne-i Mustafa veled-i Mahmud, pir-ü fani olmağla kisbe kadir 
değildir. 

Zemin-i Köseler der tasarruf-ı Hüseyin Dede veled-i Hoşgeldi, 
mezkur pir ve ihtiyar olub, hâne-i avârız çekmeğe kudreti olmadığından 
gayri dervişenden olmağla elinde olan köseler dimekle maruf zeminde 
avârız-ı divâniye ve tekalif-i örfiyyeden muaf olmak üzere deftere kayd 
olundu. 
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21-KARYE-İ MEZMİZEK (MEZMEK-İĞDECİK) 
Bugünkü ismi İğdecik’tir. Meskün halkın tamamı Müslüman 

olup, 1570’de 33 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsülleri 
hakkında bir kayıt bulunmamaktadır. Karyenin vergi hasılı 1520’de 50 
akçe, 1570’de rusumlarla birlikte 2200 akçedir. Alucara’ya tabi’ bu 
karyede 5 zemin ve 1 çayır vardır. 
Karye-i Mizmek maa Mezra'a-i Akviran 
Hânehâ-i Ehl-i Mansıb 
Hâne-i Mustafa veled-i Veli, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Bekir veled-i Ahmet, an erbâb-ı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i Ali veled-i Üveys, an erbâb-ı timar-ı karye-i Barak (Parak olabilir) 
Hâne-i Ahmet veled-i Mustafa, sipahizâde olduğuna babası beratın 
ibraz eylemiştir. 
Hâne-i Mehmed ve Hasan velededân-ı Yusuf, sipahizâde olduğuna 
babası beratın ibraz eylemiştir. 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân der Karye-i m. 
Hâne-i Mustafa Sufi veled-i Hasan, kâr-u kisbe kadir değildir. 
Hâne-i Mehmed veled-i Hüseyin Hâne-i Ahmed veled-i Mustafa 
Hâne-i Ali veled-i Yusuf Hâne-i Hüseyin veled-i Mustafa 
Hâne-i Osman veled-i Ömer Hâne-i Yakub veled-i Osman 
Hâne-i Selman veled-i Devletyar 
Hâne-i Mustafa veled-i Ahmed, pir olub, kisbe kadir değildir. 
Zemin-i Allahvirdi veled-i Hamza, der tasarruf-ı Ömer sipahi ve hâlâ 
der tasarruf-ı Ebu Bekir veled-i Ahmed ve Zemin-i diğer tasarruf-ı Ömer 
ve hâlâ tasarruf-ı Bekir el- mezbur, her muceb-ı suret defter-i mufassal 
be- defterhaneye kayd şod. 
NOT: Mezmek yeni ismiyle İğdecik köyündeki Üveys ismi zamanla  
Veys-Veyis-Veysel'e dönüşmüştür. Dolayısıyla bu köyde vaktiyle 
Üveys Oğulları sonrasında Veyis Oğulları olarak bilinen günümüzde ise, 
karaçayır soyadını almış olan ailenin kökeni buraya dayanabilir.  
Zira pek çok yerde Ata isimleri kabileyi temsil eder biçimde 
kullanılmıştır.  
Bunu Görene Köyünde de görmekteyiz. 
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22-KARYE-İ ÇALKÖY 
Bugün bu karyeye rastlanmamaktadır. Meskün halkın tamamı 

Müslüman olup, 1570’de 8 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin 
mahsülleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin 
vergi hasılı 1570’de 1800 akçedir. Kuvate’ye tabi köylerden biridir.  
23-KARYE-İ KALEDİBİ 

Bugünkü ismi de Kaledibidir. Meskün halkın tamamı Müslüman 
olup, 1570’de 4 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsülleri; 
arpa, buğday, keten ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1570’de 1200 
akçedir. Kuvateye tabi’ olan bu karyeye bağlı vergi hasılı 150 akçe olan 
Ahusi(?) isimli bir mezra bir zemin ve çayır bulunmaktadır.  
*** 
Hâne-i Fazlı veled-i Mehmet, an erbab-ı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i Hüseyin birader-i o, an erbab-ı timar 
Hâne-i İbrahim veled-i Osman, an erbab-ı timar 
Hâne-i Hüseyin veled-i Hasan, an erbab-ı timar-i karyey-i m. 
Hâne-i Molla Mustafa veled-i Abdal, İmam-ı câmi karye-i m. 
Hâne-i Hasan veled-i Muzaffer, sipahizade olmağla hâneye dahil 
değildir. 
Hâne-i Halil veled-i Ömer, sipahizade olmağla hâneye dahil değildir. 
Hâneha-i Re'âyâ-yı Müslümânân (Müslüman halkın evleri) 
Hâne-i Veli veled-i Mehmet                         
Hâne-i Hasan veled-i Ahmet 
Hâne-i Hamza veled-i Mehmet                     
Hâne-i Himmet nam 
Hâne-i Veli veled-i Durdu                             
Hâne-i Bünyad veled-i Hasan 
Hâne-i Ali veled-i Maksud 
24-KARYE-İ KEŞİMBÜR (KONAKLI) 
Bugünkü ismi Konaklı’dır. Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1570’de 12 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsülleri; arpa, 
buğday, keten ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1570’de 1300 akçedir. 
Kuvate’ye tabi’ olan bu karyeye bağlı vergi hasılı 150 akçe olan 
Keftehor isimli bir mezra, 2 zemin ve 1 çayır vardır. 
*** 
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Hâne-i Osman veled-i Mahmud, an erbâb-ı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i Kasım, an erbâb-ı timar 
Çiftlik-i İsmail Ağa veled-i Kasım, an sipahiyan, çadırdan sökülmüş yer 
olub avarız yeri değildir. 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Ali veled-i Mehmed                           
Hâne-i Ali veled-i Karaman 
Hâne-i Molla Ömer nam 
Hâne-i Timur nam, hizmetkâr olmağla haneye dahil değildir. 
Hâne-i Teberrük nam, bu dahi hizmetkârdır. 
25-KARYE-İ MUHRİN 
Bugün bu karyeye rastlanmamaktadır. Meskün halkın bir kısmı Müslim, 
bir kısmı gayr-i Müslim olup, 1570’de 5 nefer-i Müslim, 3 nefer-i 
gebran bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri, arpa, buğday ve baldır. 
Ayrıca hayvancılık da yapılmaktadır. Karyenin vergi hasılı 1570’de 1240 
akçedir. Kuvaseye tabi’ karyelerdendir. 
26-KARYE-İ ARMUTLU 
Bugünkü ismi de Armudlu’dur. Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1520’de 9 nefer-i Müslim, 1570’de 22 nefer-i Müslim bulunmaktadır. 
Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, keten, yonca, fiğ, bostan ürünleri 
ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1520’de 1200 akçe, 1570’de 2000 
akçedir. Kuvate’ye tabi’ olan bu karyeye bağlı Komziraatgâh isminde  
bir mezra ile bir çayır vardır. Ayrıca karyede ikisi 4 ay, biri 3 ay çalışan 3 
değirmen mevcuttur. 
*** 
Hâne-i Mehmet veled-i Ali, an erbâb-ı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i Bünyad veled-i Mahmud, an Yeniçeriyan 
Hâne-i Molla Ahmet veled-i Mehmet, imam ve hatib-i cami-i karye-i m. 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân der karye-i m. 
Hâne-i Yakub veled-i Hüseyin                        
Hâne-i Ali veled-i Hasan 
Hâne-i Veli veled-i Ali                                  
Hâne-i Ali veled-i Himmed 
Hâne-i Mahmud veled-i Ali                          
Hâne-i Musa veled-i Yusuf 
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Hâne-i Yakub veled-i Sinan                         
Hâne-i Veli veled-i Osman 
Hâne-i Cafer veled-i Pir Gaib                       
Hâne-i Murad veled-i Mahmud 
Hâne-i Hüseyin veled-i Turdu                       
Hâne-i Sabi Mustafa 
Hâne-i Musa birader-i o                             
Hâne-i Ali veled-i Turkaya 
Hâne-i Ahmet veled-i İbrahim                      
Hâne-i Mehmet veled-i Erzani 
Hâne-i Musa veled-i Himmet                      
Hâne-i Mehmet veled-i Hüseyin 
27-KARYE-İ ÇEKREŞİN (ÇİVRİŞON-KAVAKLIDERE) 
Bugün bu karyeye rastlanmamaktadır. Meskün halkın tamamı 
Müslüman olup, 1570’de 23 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin 
mahsülleri; arpa, buğday, keten, yonca, fiğ, bostan ürünleri ve baldır. 
Karyenin vergi hasılı 1520’de 600 akçe, 1570’de 1700 akçedir. 
Kuvate’ye tabi’ bu karyede 3 zemin ve 2 ay işleyen 3 değirmen vardır. 
*** 
Hâne-i İbrahim veled-i İsmail, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Hasan veled-i Bünyad, an erbâb-ı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i Yusuf Beşe veled-i Bünyad 
Hâne-i Abdi veled-i İsmail, sipahizâde olduğuna babası berâtın ibraz 
eylemiştir. 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Fazlı veled-i İsmail                            
Hâne-i Hüseyin veled-i Pir Ali 
Hâne-i İlyas veled-i Himmet, köprücüdür   
Hâne-i Mustafa veled-i Keyyan 
Hâne-i Mustafa birader-i o, köprücü olmağla tekalif-i şakka virmemek 
üzere emr-i şerif ibraz eylemiştir. 
Hâne-i Halil veled-i Mansur                   
Hâne-i Hasan veled-i Ramazan 
Hâne-i İsa veled-i Eyne Hoca                  
Hâne-i Süleyman veled-i Mahmud 
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Hâne-i Mehmet veled-i O, köprücüdür     
Hâne-i Yusuf veled-i Kulucan 
Hâne-i Mehmed veled-i Sevindik             
Hâne-i İbrahim veled-i Mansur 
Hâne-i Eyvan nam                                
Hâne-i Musa veled-i İsa 
Hâne-i Hüseyin veled-i Şah Ali                
Hâne-i Mustafa veled-i Himmet 
Hâne-i Yusuf nam                                 
Hâne-i Mustafa veled-i Abdal Ali 
Hâne-i Osman veled-i Himmet               
Hâne-i Ahmed nam 
Hâne-i Hasan veled-i İsmail                  
Hâne-i Süleyman veled-i Mansur 
Hâne-i köse Hüseyin veled-i Mustafa      
Hâne-i Mehmed veled-i Abdullah 
Hâne-i Mehmed veled-i Veli                  
Hâne-i Ahmed veled-i Tur Ali 
Hâne-i Turmuş veled-i Şah Ali               
Hâne-i Turkaya veled-i Şah Ali 
Hâne-i Mehmet veled-i Ali                     
Hâne-i deli Ali veled-i Ahmed 
28-KARYE-İ MİSİLMON (MİSMİLON-GÖKÇEBEL) 
Bugünkü ismi Gökçebel’dir. Meskün halkın tamamı Müslüman olup, 
1570’de 17 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, 
buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı 1520’de 
200 akçe, 1570’de 700 akçedir. Kuvate’ye tabi’ köylerdendir. 
*** 
Hâne-i Ahmet veled-i Muslu, an erbâb-ı timar-ı karye-i Hınzori 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Diğer Ahmet veled-i Teke          
Hâne-i Abdürrezzak veled-i Hüseyin 
Hâne-i Diğer Ahmet veled-i Ali             
Hâne-i İsmail veled-i Ömer 
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29-KARYE-İ ZUN 
Bugünkü ismi Boylucadır. Bu karye hakkında tahrir defterlerinde olan 
kayıtlar şunlardırMalikâne der tasarruf-ı İbrahim Halil veledan-ı Yakub 
Şeyh zaviyedaran ba-berati Sultani ber-mucebi defter-i atik haliya der 
tasarrufat-ı Veli ve Mahmud ve Ali ve Derviş Hasan ber-vechi iştirak ba-
beratı Hümayun divanı timar Meskün halkın Müslüman olduğu bu 
karyede 1570’de ikisi sipahi-zadegan olmak üzere 30 nefer-i Müslim 
bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ve bal olan bu 
divani hasılı 1520’de 200 akçe, 1570’de 1500 akçe, malikâne hissesi 
1570’de 700 akçedir. 
*** 
Hâneha-i Ehl-i Menasıb ve saire (Menasıb'ın kökü mansıb olup, 
devletin başlıca hizmetleri, makam, rütbe, paye anlamları 
bulunmaktadır) 
Hâne-i Ali veled-i Yusuf, an erbab-ı karye-i timar-ı karye-i m. 
Çiftlik ba-kabul-i hod bedel-i avârız guruş 1 
Hâne-i Mustafa birader-i o, an erbabı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i Şeyh Rıdvan veledi Şeyh Ali, zâviyedârzade 
Hâne-i Hasan veled-i Mehmet, defterde Şeyh Mehmet oğludur. 
Hâne-i Abdal Hasan veled-i Osman, Çağırgan Baba müridlerinden 
olmağla hâneye dâhil değildir. 
Hâne-i Halil Abdal veled-i İbrahim,  
Çağırgan Baba müridlerinden olmağla padişah-ı âlempenâh 
hazretlerine duacı kayd olundu. 
Hâne-i Seydi Abdal veled-i Ali Çağırgan Baba müridlerinden olmağla 
duacı kayd olundu. 
Hâneha-i Re'aya-yı Müslümânân der karye-i m. 
Hane-i Ali veled-i Halil                                
Hâne-i Şaban birader-i O 
Hâne-i Mustafa veled-i Hüseyin          
Hâne-i diğer Şaban veled-i Süleyman 
Hâne-i Hasan veled-i Ali                             
Hâne-i İsa birader-i O 
Hâne-i Bekir veled-i Oruç                            
Hâne-i Şahbaz veled-i Yakub 
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Hâne-i Mehmet birader-i O                         
Hâne-i Hasan veled-i Halil 
Hâne-i İbrahim birader-i O                         
Hâne-i Ahmet veled-i Hasan 
Hâne-i Haili veled-i Ali                                
Hâne-i Ali birader-i O 
Hâne-i Mehmet veled-i Mustafa                  
Hâne-i Veli veled-i İsmail 
Hâne-i İbrahim veled-i Mehmet                   
Hâne-i Ali veled-i Veli 
Hâne-i Ali birader-i O                                  
Hâne-i Hasan veled-i Halil 
30-KARYE-İ SARU GEVEZİD 
Bugünkü ismi de Sarı Gevezid’dir, Şebinkarahisar’a bağlıdır. 1520’de 
mezra iken sonradan karye haline gelen bu köyün vergi hasılı 1520’de 
710 akçe, 1570’de 500 akçedir. Bu karyede vergi hasılı 18 akçe olan 
Zarı isimli bir çiftlik ve bir zemin vardır.  
31-KARYE-İ EŞKÜNE 
Bugünkü ismi Demirözü’dür. Meskün halkın ekseriyetinin Müslüman 
olduğu bu karyede 1520’de 4 nefer-i Müslim, 7 nefer-i gebran 
bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ve bal olan bu 
karyede hayvancılık da yapılmaktadır. Karyenin vergi hasılı 1520’de 
227 akçe, 1570’de 2300 akçedir. 
*** 
Hâne-i Abbas veled-i Kasım, an erbab-ı timar-i karye-i m. 
(Timar, toprak işleme karşılığında savaş zamanlarında orduya asker 
verir ve vergiden muafiyetleri dolayısıyla ayrı yazılırlar) 
Hâne-i Mahmud veled-i İsmail, an erbab-ı timar-ı karye-i m. 
Hane-i Mustafa nam, an re'âyâ ( Bunlar toprağı evi olmayan timar 
sahiplerine çalışıp, vergisini ödeyen halktır(maraba)) Dikkat edilirse 
Üsküne'de (Eşküne) 2 adet timar varmış. Ayrıntılı bilgi için bir önceki 
yazımızı okumanız tavsiye edilir. 
32-KARYE-İ YANUS 
Bugünkü ismi Subaşı’dır. Meskun halkın Müslüman olduğu bu karyede 
1570’de 15 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, buğday, 
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ve keten olan bu karyenin vergi hasılı 1520’de 800 akçe, 1570’de 1000 
akçedir. 
*** 
Hâne-i Ahmet Uğurlu, an silahdârân-ı Dergâh-ı âli 
Hâne-i Mustafa veled-i Muzaffer, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Abdürrezzak veled-i Mustafa, an erbâb-ı timar 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Ali veled-i Veli                               
Hâne-i Mustafa veled-i Aykud 
Hâne-i Bünyad veled-i Mahmud                 
Hâne-i Mehmed veled-i Gündüz 
Hâne-i Yetim Ali veled-i Veli                         
Hâne-i ivaz veled-i Davud 
Hâne-i Süleyman veled-i Memi 
Hâne-i Ali veled-i Haydar, kisbe kadir değildir. 
33-KARYE-İ KÖROĞLU 
Bugünkü ismi Köroğlu’dur. Meskün halkın Müslüman olduğu Meskün 
halkın Müslüman olduğu bu karyede 1570’de 7 nefer-i Müslim 
bulunmaktadır.Mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve 
baldır.Vergi hasılı 1520’de 500 akçe, 1570’de 1000 akçedir. Alucra’ya 
tabi’ bu karyeye bağlı vergi hasılı 600 akçe olan Hasköy isimli bir mezra 
vardır. (Çamoluk’taki Köroğlu köyü ile karıştırıldı galiba): 
34-KARYE-İ KAL’ACIK 
Bugün bu köy mevcut değildir. Bu karyeyi hariçten şaphane reayaları 
ziraat edip resmin ve behresin verirler. Karyenin vergi hasılı 1570’de 
1500 akçedir. Eşküne köyüne ait eski bir haritada Kel’adibi’nin üstünde 
birde Kala mevkisi bulunmaktadır. Kal’acık’ın orası olması ihtimal 
dahilindedir.  
35-KARYE-İ VERCENKBÂLÂ 
Bugün bu köy mevcut değildir. Meskün halkın Müslüman olduğu bu 
karyede 1570’de 9 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, 
buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Vergi hasılı 1520’de 690 akçe, 
1570’de 2800 akçedir. Alucara’ya tabi’ olan bu karyede 3’de zemin 
bulunmaktadır. 
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36-KARYE-İ DEDELÜ (DELLÜ)  
Bugün bu yer aynı isimle mevcut olsa Hapu (Yükselen) Köyünün bir 
mahallesi konumundadır ve oturanı da yok gibidir. Meskün halkın 
Müslüman olduğu bu bu karyede 1570’de 19 nefer-i Müslim 
bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve bal 
olan bu karyenin vergi hasılı 1520’de 1200 akçe, 1570’de 1730 akçedir. 
Bu karyeye tabi’ vergi hasılı 1570’de 1600 akçe olan Salmanis isimli bir 
mezra 1570’de vergi hasılı 1000 akçe olan Veledehan isimli 17 nefer-i 
Müslim bulunan bir çiftlik vardır. Ayrıca Alucara’ya tabi’ Dedelü’de 2 
değirmen bulunmaktadır. 
*** 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân der Karye-i m. 
Hâne-i Ahmed veled-i Mustafa Hâne-i Veli veled-i Hasan 
Hâne-i Mehmed veled-i İbrahim                   
Hâne-i Osman veled-i Ahmed 
Hâne-i Ali veled-i Mahmud, pir olub kisbe kadir değildir. 
Hâne-i Mustafa nam 
37-KARYE-İ HESKİNE 
Bugün bu köy mevcut değildir.Meskün halkın Müslüman olduğu bu 
karyede 1570’de 9 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, 
buğday ve bal olan bu karyenin vergi hasılı 1520’de 500 akçe, 1570’de 
1600 akçedir. Kuvase’ye tabi’ olan Heskine’ye bağlı vergi hasılı 500 
akçe olan Ortaviran isimli 5 nefer-i Müslimin ekrad ziraad ederek 
resmin ve behresin verdiği, vergi hasılı 1570’de 1000 akçe olan 
şabhane reayalarının ziraat ettiği Savuç isimli, vergi hasılı 500 akçe olan 
Burse isimli, vergi hasılı 300 akçe olan Kızılcaağıl isimli, vergi hasılı 1200 
akçe olan Sinürüs isimli, vergi hasılı 500 akçe olan Küçük Şeyh isimli 6 
adet mezra bulunmaktadır. 
38-KARYE-İ HALİDLÜ 
Bugün bu köy mevcut değildir.Meskün halkın Müslüman olduğu bu 
karyede 1570’de 9 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, 
buğday, keten, bostan ürünleri ve bal olan bu karyenin vergi hasılı 
1520’de 1000 akçe, 1570’de 2000 akçedir. 
*** 
Ziraat-ı Kılıç veled-i Hasan Bey, sakin karye-i Avutmuş 
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39-KARYE-İ ASAVLAN 
Bugün bu köy mevcut değildir. Bu karye hakkında tahrir defterlerinde 
şu kayıtlara rastlanmaktadır. “Malikâne Vakf’ı Mevlana hamza ber-
mucebi defter-i atik haliya der tasarruf-ı Mahmud ba-berati Sultani 
ber-mucebi defter-i atik mevlana Hamza ba-berati Hümayun” ve “Ve 
hariçten Şabhane reayaları ziraat idüp resmin ve behresin virürler”. Bu 
karyenin divani hasılı 1570’de 2800 akçe, malikâne hissesi 720 akçedir. 
40-KARYE-İ ZİL 
Bugünkü ismi Aktepe’dir. Meskün halkın Müslüman olduğu bu karyede 
1520’de 4 nefer-i Müslim, 1570’de 29 nefer-i Müslim bulunmaktadır. 
Mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Bu karyenin 
vergi hasılı 1520’de 2000 akçe, 1570’de 3600 akçedir. Alucara’ya tabi 
bu karyede 2 zemin bulunmaktadır. 
*** 
Hânehâ-i Ehl-i Menâsıb der Karye-i m. 
Hâne-i Mahmud veled-i Mehmet, erbâb-ı timar 
Hâne-i Yusuf veled-i Himmet, an erbâb-ı timar karye-i m. 
Hâne-i Mustafa veled-i Mansur, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Mehmet nam, sipahiyân-ı Dergâh-ı âlî 
Hâne-i Ömer veled-i Ali Bey, sipahiyân-ı Dergâh-ı âlî (Dergâh-ı âlî: 
Padişah kapısı, yüce kapı) 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Ali veled-i Hüseyin                             
Hâne-i Veli veled-i Hüseyin 
Hâne-i Mehmet birader-i O                           
Hâne-i Abdüssamed veled-i Mahmud 
Hâne-i Himmet veled-i Hüseyin                    
Hâne-i Mustafa nam 
Hâne-i Himmet veled-i Mahmud 
41-KARYE-İ MÜSTECAB-I ŞEYH MAHMUD 
Bugünkü ismi Üzümlü’dür. Meskün halkın ekseriyetinin gayr-i Müslim 
olduğu bu karyede 1570’de 7 nefer-i Müslim, 15 nefer-i gebran 
bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, buğday, keten ve bal olan bu 
karyenin vergi hasılı 15202de 500 akçe, 1570’de 4000 akçedir. 
Alucara’ya tabi’ olan bu karyede 1 değirmen vardır. 
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42- KARYE-İ ALİŞAR ŞEYH (ALİŞAR) 
Bugünkü ismi de Alişir’dir (heralde Alişar olacak). Bu karye hakkında 
tahrir defterlerinde şu kayıtlar mevcuttur.” Mezkur karye ziyade 
mamerr-i nas ve menzilgah ve ma’ber-i has ve ‘nâm olup, gayet ile 
güzergah olmağla bir iki defa harap olup, ihyası mühim mahal olmağın 
avarız-ı divaniyye ve tekâlif-i örfiyyeden emin olmaları defter-i cedide 
kaydolundu.” Meskün halkın Müslüman olduğu bu karyede 1570’de 7 
nefer-i Müslim bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan 
ve bal olan bu karyenin vergi hasılı1520’de 200 akçe, 1570’de 2061 
akçedir. Alucara’ya tabi’ olan karyede 2 değirmen 12 zemin ve 1 çayır 
yer almaktadır. 
*** 
Aher (gayri, başka) yerden (hariçten) ziraat olunur, bir haneye 
tahammülü vardır.  
Ziraathâ-i Bazı Zimmiyân der Karye-i m. 
Ziraat-ı Ahali-i karye-i Turuncu                     
Ziraat-ı Ahali-i karye-i Makolara 
Ziraat-ı Ahali-i karye-i Savhal                                    
Ziraat-ı Normil, sakin-i karye-i Tutal 
Ziraat-ı Emir, sakin-i karye-i Kalecik 
Ziraat-ı Turdu veled-i Çakır, sakin-i karye-i mezbur 
Ziraat-ı Kirakos nam zimmi, sakin-i karye-i Kalecik 
Ziraat-ı Temür nam zimmi, sakin-i karye-i Kalecik 
Ziraat-ı Bengi nam zimmi, sakin-i karye-i mezbur 
43-KARYE-İ HANZAR (TOPÇAM) 
Bugünkü ismi de Hanzar’dır(Topçam). Meskün halkın Müslüman 
olduğu bu karyede 1570’de 5 nefer-i Müslim bulunmaktadır. 
Mahsulleri; arpa, buğday, ketn ve bal olan bu karyenin vergi hasılı 
1520’de 550 akçe, 1570’de 1300 akçedir. Alucara’ya tabi olan bu 
karyede bir değirmen mevcuttur. 
*** 
Hâne-i  Osman veled-i Uğurlu, an sipahiyân-ı Dergâh-ı âli 
Hâne-i  Ömer veled-i Hayrettin Halife Üveys ve İsa veladan-ı o, 
meşayih-i izâmdandır. 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
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Hâne-i Mehmet veled-i yakub                      
Hâne-i Ali nam 
Hâne-i Süleyman veled-i Abdullah Sofu 
Hâne-i Musa veled-i Mustafa 
Hâne-i Ahmed veled-i Başmakcı 
Hâne-i Karaman veled-i Arad, an zimmiyân 
44-KARYE-İ FAKULARA 
Bugün bu köy mevcut değildir. Alucara’ya tabi’ olan bu karyeyi 
hariçden Şabhane reayaları ziraat edip resmin ve behresin verirler. 
Karyenin vergi hasılı 1520’de 300, 1570’de 3300 akçedir. 
45-KARYE-İ ÇAĞMANUS (ÇAKMANUS-YEŞİLYURT) 
Bugünkü ismi Yeşilyurt’tur. Meskün halkın Müslüman olduğu bu 
karyede 1570’de 31 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, 
buğday, keten, bostan ürünleri ve bal olan bu karyenin vergi hasılı 
1520’de 500 akçe, 1570’de 2100 akçedir. 
*** 
Hâne-i Yakub veled-i Turmuş, an erbâb-ı timar 
Hâne-i Ahmet veled-i Hasan, an sipahiyân 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Mahmud veled-i Şeyh Ali      
Hâne-i Hüseyin veled-i veli 
Hâne-i Ahmed veled-i Bünyad          
Hâne-i İbrahim veled-i Mehmed 
Hâne-i Süleyman veled-i Halil          
Hâne-i Bekir Abdal veled-i Hasan a'ma 
Hâne-i Maksud veled-i Ali               
Hâne-i Mehmed koça pir ü fani 
Hâne-i Osman veled-i Mahmud        
Hâne-i Ömer veled-i Mustafa Abdal 
Hâne-i Ömer veled-i Mehmed          
Hâne-i Ali veled-i Aydın 
Hâne-i Halil veled-i Hüseyin 
46-KARYE-İ ZIHAR (ÇAKMAK) 
Bugünkü ismi Çakmaktır. Bu karye hakkında tahrir defterinde şu 
kayıtlar bulunmaktadır.”Malikâne zaviye ber-mucebi defter-i atik 
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haliya mesihat der tasarruf-ı Ali veled-i Mehmet ve Hüseyin veled-i 
Durmuş Şeyh ba-berati Sultani ber-mucebi defter-i atik haliya der 
tasarruf-ı Derviş Mustafa ve Şeyh İsmail ve Yusuf ve Bayram ve Oruç ve 
Yakub ber-vechi iştirak ba-berati Sultani divani timar.” Meskün halkın 
Müslüman olduğu bu karyede 1570’de biri sipahizade olmak üzere 31 
nefr-i Müslim bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, buğday, keten ve bal 
olan bu karyede hayvancılık da yapılmaktadır. Karyenin divani hasılı 
1520’de 500 akçe 1570’de 1850 akçedir. Alucara’ya tabi’ olan bu 
karyede 1 değirmen, 2 zemin, 1 çayır yer almaktadır.  
*** 
Hânehâ-i Sâdât-ı İzam ve Ehl-i Mansıb 
Hâne-i Seyyid Ali Şeyh veled-i Yusuf Şeyh 
Hâne-i Seyyid Mustafa veled-i Süleyman Şeyh 
Hâne-i Seyyid İsmail veled-i Şeyh 
Hâne-i Seyyid Halil veled-i Musa Şeyh 
Hâne-i Seyyid İbrahim veled-i Mehmed 
Hâne-i Seyyid veli veled-i Yusuf Şeyh 
Hâne-i Seyyid Turmuş veled-i Veli Şeyh 
Hâne-i Seyyid Kasım veled-i Yusuf Şeyh 
Hâne-i  Ali Şeyh veled-i Yakub Şeyh 
Hâne-i  Süleyman veled-i Yakub, an erbâb-ı timar 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Hüseyin veled-i Yusuf                                    
Hâne-i Abdullah veled-i Ahmet 
Hâne-i Yunus birader-i o                               
Hâne-i İbrahim veled-i Veli 
Hâne-i Mustafa veled-i Ahmed                     
Hâne-i Yakub veled-i Mustafa 
Hâne-i Mehmed veled-i Musa                      
Hâne-i Turmuş nam 
Hâne-i İsmal veled-i İbrahim pir ü fani kisbe kadir değildir. 
47-KARYE-İ DUPAL 
Bugün bu köy mevcut değildir. Meskün halkın gayr-i Müslim olduğu bu 
karyede 1570’de 1 neferi Müslim, 9 neferi gebran bulunmaktadır. 
Mahsülleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve bal olan bu 
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karyenin vergi hasılı 1520’de 600 akçe, 1570’de 1800 akçedir. 
Alucara’ya tabi’ olan bu karyeye bağlı vergi hasılı 500 akçe olan 
Deliklütaş, vergi hasılı 550 akçe olan Ağırdağ, vergi hasılı 500 akçe olan 
ve 3 nefer-i Müslim bulunan Tuvahalar, vergi hasılı 800 akçe olan 
Küleklü isimlerinde 4 mezra ile 1 değirmen yer almaktadır. 
48-KARYE-İ ARDA 
Bugünkü ismi de Arda olup Alucra’ya bağlıdır. Meskûn halkın 
tamamının Müslüman olduğu bu karyede,926’da 6 nefer-i Müslim, 
977’de 10 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, 
buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hâsılı; 926’da 
724 akçe, 977’de 3000 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede biri 4 
ay, diğeri 3 ay süreyle işleyen 2 değirmen ve 2 zemin yer almaktadır. 
*** 
Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Hacı veled-i Molla Hoca 
Hâne-i İsa veled-i Budak 
Hâne-i Hüseyin veled-i Memi 
Hâne-İ Halil veled-i Musa 
Hâne-i Mahmud veled-i Abdullah 
Hâne-i Tahir veled-i Hacı 
Hâne-i Mürsel veled-i Sinan 
Hâne-i Hüseyin birader-i O 
Hâne-i Bekir nam 
Hâne-i Hızır veled-i Kara Oğlan 
Hâne-i Ahmed birader-i O 
Hâne-i Habil veled-i Ahmed 
Hâne-i Himmet veled-i Ahmed 
Hâne-i Üveys veled-i Kara Oğlan 
Hâne-i Osman veled-i Hüseyin 
1561 yılındaki tahrirde yer almayıp da 1646’da yapılan tahrirde 
görülen köylerin nüfus durumu da aşağıdaki gibidir. 
49-KARYE-İ ALA KİLİSA (KÖKLÜCE) 
Hâne-i Resul veled-i Ahmed, an erbâb-ı timar-ı karye-i m. 
Hâne-i Hasan veled-i Himmet, an erbâb-ı 
timar-ı karye-i m. 
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Hâne-i Yusuf veled-i Ahmed, sipahizâde 
Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân der Karye-i m. 
Hâne-i İsa  veled-i Hasan 
Hâne-i Yiğit Veli  veled-i Mahmud 
Hâne-i Süleyman  veled-i Mahmud 
Hâne-i Murad veled-i Tur Ali 
Hâne-i Hüseyin veled-i Mustafa 
Hâne-i Ramazan veled-i Kasım 
Hâne-i Habil veled-i Pir Ahmed 
Hâne-i Yusuf veled-i Kasım 
Hâne-i Osman veled-i Hasan 
 

Buradaki bilgilerde geçmişe yönelik olarak ne anlatılmaktadır ve 
nasıl yorumlamak gerekmektedir. Şu aşamada onu analiz etmeye 
çalışalım.  

 
Öncelikle burada isimleri verilen köylerden bazıları günümüzde 

Şebinkarahisar’a bağlıdır. Bazıları da günümüze kadar gelememiştir. 
Nüfusa yönelik olarak verilen bilgiler ise, yıllar itibarıyla karşılaştırma 
yapmak için çok elverişli değildir. Zira bazı karyelerin durumu 
belirtilmemiştir. Dolayısıyla en sağlıklı yorumu 1570 verilerine göre 
yapmak gerekmektedir. Buna göre Alucra’da kadın ve çocuklar hariç 
1570’de 537 neferi Müslim, 66 nefe-i gebran bulunmaktadır. 

 
Aynı döneme ilişkin vergi hasılı toplamı ise, 95.409 akçedir. 

Ancak burada dikkat çeken husus bazı karyeler için ikisi bir verilmiş 
yıllara bakılırsa 1520 ila 1570 yılları arasında ya çok büyük oranda 
üretim artışı yaşanmış veya yaşanacağı öngörülmüş ya da vergi oranları 
çok artırılmıştır. Şunu hatırlamakta yarar varkı o zamanlarda kazanca 
göre beyan esası uygulanmayıp herkesin vermesi gereken vergi baştan 
tespit edildiği için ödenmesi gereken vergi miktarını da yansıtıyor 
olabilir. Şarki Karahisar bölgesi Anadolu’da öşrün oranının en yüksek 
olduğu yerler arasındadır.(Harita 2’deki kaynak S-115) 
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Diğer taraftan Alucra’da yetiştirilen ürünlere bakınca Karabörk 
ve Meğri karyelerinde bağcılıktan bahsedilmektedir. Bağ demek 
üzüm(asma) demek olduğuna göre geçmişte burada yetiştirildiği 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle özellikle bu iki köyümüzde üzüm 
yetiştiriciliği yeniden denenmelidir.  
 

Bu döneme ait dikkat çeken ürün Ketendir. Keten o dönem 
itibarıyla Karahisar-i şarki Sancağının başlıca endüstriyel ürünüdür. Bu 
ürün olağanüstü katmadeğer oluşturmuş, Tamzara’da dokumacılık 
gelişmiş, buna bağlı olarak da Alucra dâhil pek çok nahiyede boya 
fabrikaları kurulmuştur. Ancak zaman içinde nedense Keten dikimi de 
dokumacılıkda terkedilmiştir. Aslında insan sağlığı açısından doğal 
ürünler olan Pamuk ve Keten çok önemlidir. Ne zamanki petrol türevi 
olan naylon, polyester, polar ürünler yaygınlaştı hastalıklarda belirgin 
artış oldu. 

 
Konunun önemine binaen Keten konusu Osmanlı Türkçesi bir 

ders kitabından alıntılanarak trankipt çözümü aşağıda verilmiştir. 
 

Burada dikkat çeken en önemli husus ise baldır. Dikkat edilirse 
Alucra’nın istisnasız bütün köylerinde bal üretimi yapıldığı ve arıcılığın 
yaygın olduğu müşahade edilmektedir. Bu şuna işaret etmektedir. 
Alucra coğrafyası bal üretimi için özellikle kaliteli bal üretimi için 
gerekli olan tabiat şartlarına sahiptir. Malesef bu potansiyel 
günümüzde tam olarak değerlendirilememektedir. 
 

Ziraat için geniş arazi ve düzlüklere sahip olmayan Alucra’da 
yetiştirilen tarımsal ürünler genelde ekenin kendine yetecek kadar 
ürün almasına olanak tanımaktadır. Bu nedenle arıcılık faaliyeti için 
Alucra teşvik kapsamına alınacak özelliktedir. 
 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/01/image0049.jpg
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Eşya dersleri kitabından.. 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. 

 

 
Ketenden yapılan bir ürün olan Kendir 
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3.BÖLÜM 
Salnemelerde Alucra  
 

Osmanlı Devletinde, 1839 Tanzimat Fermanından sonra 
yayınlanmaya başlayan,  “Salname” kelimesi Farsça bir kelimedir. “sal” 
yıllık ve “name” kitap kelimelerinden oluşan “Salname” kelimesi; Bir 
senelik olayların ve bilgilerin yer aldığı, her sene çıkarılan yıllıklardır. 
Günümüzde “yıllık, almanak…” gibi kelimeler kullanılmaktadır.  

 
Osmanlı Devleti'nin yayınlamış olduğu resmî yıllıklar olan 

salnameler, şehir tarihçiliği açısından önemli bilgileri ihtiva etmektedir. 
Salnameler özellikle şehirlerin ekonomik, sosyal, sağlık, eğitim ve ziraat 
gibi konuları ile ilgili genel bilgileri içermektedir. Bu bilgiler, şehirlerin 
19. yüzyıldan sonraki tarihlerinin aydınlatılmasında önemli bir başvuru 
kaynağıdır. Salnameler çıkarıldığı kurum veya konusuna bağlı olarak; 
Devlet Salnameleri, Vilayet Salnameleri, Resmi Kurum - Kuruluşlara ait 
Salnameler ve Özel Konulu Salnameler olarak gruplaya biliriz.  

 
Osmanlı Devleti'nde ilk salname (1263) 1847 yılında 

yayınlanmıştır. 1263 (1847) – 1328 (1911) yılları arasında muntazam 
olarak yayınlanmıştır. En uzun süre yayınlanan Salnameler ise “Devlet-i 
Aliyye-i Osmaniye” olarak neşredilen Devlet Salnameleridir. 

 
Vilayetlerce ilk salname, 1283 (1866) yılında yayınlanmıştır. 

Vilayetlerin bazılarında yalnız bir salname yayınlanırken, bazılarında 
yirmiye yakın salname çıkarılmıştır. En çok salname çıkaran vilayetler 
Bursa ve Selanik'tir. İlk vilayet salnamesi, “Bosna Vilayeti Salnamesi” 
1283 (1866), son vilayet salnamesi ise 1338 (1920) yılı “Müstakil Bolu 
Sancağı Salnamesi”dir.79 

 

                                                           
79http://www.alucra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3371:si
vas-vilayet-salnamelerinde-kaza-i-alucra&catid=118:alucranin-1835-tarihli-nufus-
kayitlari&Itemid=335 
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Alucra ve Çamoluk’un bağlı bulunduğu Sivas Vilayeti ile ilgili 
1287-1325 (1871-1908) tarihleri arasında 14 adet salname 
yayınlanmıştır. Fikir vermesi açısından bunlardan bazıları okuyucunun 
istifadesine sunulacaktır. 

 

 
 

1871 yılına ait Sivas Vilayeti Salnamesinde Karahisar-i Şarki 
Livası’na bağlı birimler içinde kaza ve nevahi(nahiye) isimleri (esami) 
başlığı altında Alucra, Mindeval’la birlikte nahiye olarak görülmektedir. 
Bu da bize anılan tarihte Alucra’nın henüz kaza olmadığını 
göstermektedir. 
 

 
 

1872 yılı salnamesinde bu kez Alucra’yı yeni teşkil olmuş 
(kurulmuş) bir kaza olarak görmekteyiz. Bu sayfadaki ayrıntılar ise şu 
şekildedir. Alucra Kazası, Kaimmakam İsmail Efendi, kaza-i mezbur 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/01/image00310.jpg
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/01/image00413.jpg
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müceddeden (yeni) teşkil olduğundan refakat me’murlarının henüz 
tâ’yin kılınamadığı.. 

 

Sivas Vilayeti Salnamesi (1289) 1873 
 

 
 

1873 yılına gelindiğinde Alucra’daki idari sistemin 
teşkilatlandırıldığını görmekteyiz. Alucra Kazası, Kaimmakam Derviş 
İsmail Efendi, Sol taraf Meclis-i Beledi, sağ taraf Meclis-i İdari, orta 
yerde sandık emini yazmaktadır. 
 
Meclis-i İdari: Kaimmakam Efendi, Naib Mahmud Arif Efendi, Mal 
Müdürü Ömer Sadık Efendi, Tahrirat Kâtibi Mehmed (Muhammed) 
Hasan Efendi, Mehmed Bey ve Musi Ağa, Harelmebni Ağa 
Meclis-i Beledi: Naib Efendi, Derviş Hasan Ağa, İsmail Efendi, Kâtib 
Halim Efendi, Tapu Kâtibi Yusuf Efendi 
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1883 Yılı Alucra Kazası Nevahi (Nahiye) Müdiranı 
 
Karabörk Nahiyesi Müdürü Mustafa Efendi 
 
Kemallı Nahiyesi Müdürü Mehmed (Muhammed) Efendi 
 
Zil Nahiyesi Müdürü Emin Ağa 
 
Mismilon Nahiyesi Müdürü Durmuş Efendi 
 
Avarak Nahiyesi Müdürü Mustafa Efendi 
 
Teşdik Nahiyesi Müdürü Ahmed Efendi 
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Merkez vilayete menafi(yararlar) sandığı küşad olunarak bir 
tarafdan varidatı (gelir) cem’i (toplama) ile yeküni bir yük (1 yük= yüz 
bin guruş) kırk bin guruşa baliğ (toplam 140.000 guruş) olarak ve 
sanduğuna ve dai ile nizamı dairesinde istirbah olunmakla (faize 
verilmekle) ve evliye mülhak (sonradan katılmış) kazalarına Nafia 
(Bayındırlık) Meclisleri teşkil olunub sermayeler içün edhar olunan 
zehairin hasibel-vakit tamamı furuht olunamamasından dolayı 
varidatları (gelirleri) henüz taayyün (meydana çıkma, aşikâr olma) 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/01/image0071.jpg
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idemediğinden Bi-lüftihi Teâlâ tamamı varidat ve muamelat hesabiyesi 
sene-i âtiyeye (gelecek sene) salnamesine derc (toplama, yazdırma) ve 
imla (yazdırılma) olunacaktır. 
 

Bu dönemlerde Alucra’da yeteri kadar bina olmadığından 
Kaymakamlık kiralık binalarda hizmet vermiş memurlar ise civar 
köylerde misafir edilmişlerdir. Örneğin Kemallı köyünde Mollaoğlu 
Durmuş’un,  Parak köyünde Yakupoğlu Fazlı Ağanın evinde 
kalmışlardır. Bu durumun 1890 da dahi bu şekilde devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Buna ilişkin bilgilere yine salnamelerde ulaşmaktayız. 
 

1890 tarihli salnamede Alucra Kazasından bahsedilirken; “Bu 
kazada 1 hükümet konağı yapılıp merkez ittihaz olunmuştur ve 
ittisaline 2 han, 2 kahve, 2 bab etimekçi fırını yapılmıştır. Memurin ve 
aza işbu hükümet konağında icra-yı vezaifi memuriyet edip akşamları 
sakin oldukları (oturdukları) karyelere giderler” denilmektedir. 
 

Bu belgeler, Alucra hangi tarihte kurulduğuna yönelik 
tartışmaları da bitirecek niteliktedir. Zira Alucra’nın kuruluşuna ilişkin 
pek çok yerde farklı tarihler zikredilmektedir.80 
 

 
1300 YILI SALNAMESİ 

                                                           
80 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/29/salnamelerde-yilliklarda-
alucra/ 
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Alucra Kazası Nevahi (Nahiye) Müdiranı 
Karabörk Nahiyesi:  Mustafa Efendi. 
Kemallı Nahiyesi: Mehmet Efendi. 
Zil Nahiyesi: Emin Ağa. 
Avarak Nahiyesi: Mustafa Efendi. 
Mismolon Nahiyesi: Durmuş Ağa. 
Teştik Nahiyesi: Ahmet Efendi. 

 

Esame-i 
Kaza 

Han 
Dekakin 
(Dükkân) 

Hane Kura Vergi 
Bedelat-ı 
Asakir 

Alucra  1 15 1050 40 65057 2527 
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Yukarıdaki 1905 ve 1909 tarihli nüfus icmal tabloları 
karşılaştırma yapabilmek için verilmiştir. Buna göre 1905 yılında 
Alucra’da (Mindeval dâhil) hiç Ermeni nüfus yok iken 1909’da 9 inas 
(kadın) ile 21 zekûr (erkek) bulunmaktadır. Buna karşın 1905’de 281 
kadın ile 283 Rum anüfusu var iken 1909’da 336 kadın ile 325 erkek 
nüfusa ulaşmıştır.  
 

Anılan tarihler arasında Müslüman nüfusun da çok artmadığı 
görülmektedir. Bunda o tarihlerde yaşanan salığın hastalıklar nedeniyle 
yaşanan nüfus kayıplarının da etkisi bulunmaktadır.  
 

Şemseddin Sami’nin 1888-1889 Tarihlerinde Yayınlamış 
Olduğu Kamus-ul Alâm’ında Alucra 
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Alucra: Sivas vilayetinin Karahisar-i Şarki Sancağında ve 

sancağın şark-ı cenûbunda bir kaza olub, merkezi Karahisar’dan 7 saat 
mesafede bir hükümet konağıyla bir iki han ve fırundan ibarettir. Kaza 
6 nahiye ve 40 karyeden (köyden) mürekkeb olub, ahalisi 20.000 
raddelerindedir ki, bunlarında heman cümlesi Müslimdir. Derun-ı 
kazada 40 cami ve mescid, 6 medrese, 56 mekteb mevcuddur. Arazisi 
oldukça münbit (verimli) olub hububat-ı mütenevvia ile sebze ve 
meyvaların envai’ hâsıl olur. Mamulat-ı sanaiyesi abâ ve kilimden 
ibarettir. Ormanları dahi çokdur. Derun-i kazada bir demir madeni 
bulunur. Merkez kazâda behr Cum’a ertesi bazar (Pazar), ve beher 
sene Mayıs’ının 7’sinde panayır kurulur.  
 

Yazıda bahsedilen demir madeni Eşküne (Demirözü) köyünde 
bulunmaktadır. Mayıs yedisi ise Zil(e) (Aktepe) köyünde 
kurulmaktaymış. Burada bulunan ılıca, önemli bir ılıman sıçak su 
kaynağıdır. Çeşitli cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtilmektedir. 

 
Karahisar-i Şarki’nin (dolayısıyla Alucra ve Mindeval’ın) Osmanlı 

Devletindeki hukuki durumunu aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 
 

1478-1515 yılları arasında Şebinkarahisar, Amasya’ya bağlı kaza/liva, 
1515-1538 yılları arasında Şebinkarahisar, Erzincan’a bağlı liva, 
1538-1553 yılları arasında Şebinkarahisar, Amasya’ya bağlı liva, 
1553-1805 yılları arasında Şebinkarahisar, Erzurum’a bağlı liva, 
1805-1865 yılları arasında Şebinkarahisar, Trabzon’a bağlı liva, 
1865-1923 yılları arasında Şebinkarahisar, Sivas’a bağlı liva.81 
 

 
 
 
 
 

                                                           
81 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/01/osmanli-doneminde-
sebinkarahisar-ve-alucranin-bagli-oldugu-idare-merkezleri/ 
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4.BÖLÜM 
Alucra’ya Kaza Müdürü Atanmasıyla İlgili Belgeler 
 

1850 yılına ait belgede Alucra’nın kaza müdürü tarafından 
yönetildiğini dolayısıyla kaymakamlık teşekkülünün olmadığını 
görmekteyiz. 1896 ve 1900 tarihli belgelerden ise Alucra’da 
kaymakamlık teşekkülünün yapılmış olduğunu ancak kiralık binalarda 
hizmet verdiği anlamaktayız.  Karahisar-i Şarki’ye ait 1886 tarihli 
belgede de buradaki hükümet konağının yıkılmaya yüz tuttuğu 
belirtilmektedir. Anlaşılıyor ki o zamanlarda bile Karahisar’a karşı 
ilgisizlik bulunmakta imiş. Ezbider’le ilgili belgede ise halk tarafından 
burada hükümet konağı yapılmak istendiği anlaşılmaktadır. Bunun 
yanında 1871 tarihinde Andiryas (Endires) ve Ezbider’in yapısına ilişkin 
değerli bilgiler verilmektedir. Buna göre anılan tarihte Andiryas’da 
yüzden fazla ev, 30 kadar dükkân, iki kahvehane ve pazarı olduğu, 
Ezbider’de ise birkaç yüz ev ve dükkân ile kahvehanenin varlığından 
bahsedilmektedir. 
 

Alucra Kazası Müdürlüğü’nün Ebubekir Bey’e İhalesi 
 

Arşiv Fon Kodu: İ.MVL. Dosya No: 188, Gömlek No: 5682, 
Tarihi: 1267 M 04    (9 Kasım 1850), Konu Özeti: Karahisar-i Şarki 
dâhilinde Alucra kazası Müdürlüğü’nün Ebubekir Bey’e ihalesi. 
 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image00113.jpg
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Maruz-ı Çaker-i Kemineleridir ki; 
Fi 26 Muharrem Sene (12)66 tarihiyle müverrah olub şeref-

bahş-ı sahife-i buyurulan bir kıt’a emirname-i sami-i cenâbı 
vekâletpenâhileri mâlî irade-i aliyesinde Kuruçay kazası hanedanından 
Ebubekir Beğ’in bir münasib kaza müdürlüğünde istihdamıyla istihsal-i 
asayiş hususuna mübaderet olunması emr ü irade buyurulmuş ve 
Karahisar-i Şarki Sancağında vaki Alucra kazası müdürü bulunan Hacı 
İsmail Ağa’nın müdürlük-ı mezkûrayı adem-i idaresi idaresi cihetinden 
azliyle tıbk-ı emr ü ferman-ı ahzaneleri veçhile mir muma ileyh 
bendeleri sal-i hal-i Haziranının yirmi altıncı gününden bi’l-itibar kaza-i 
mezbura müdir nasb ve ta’yin olunmuş idiğünden hazinece kaydının 
tashihiyle muma-ileyh ismine tesrian lazım gelen maaş suretinin irsal 
ve tesyarı tevkif-i re’y-i âli-i asafâneleri idiğü bulundukda muhat-ı ilm-i 
kerem-şumul-ı aliyeleri buyuruldukda olbabda ve her halde emr ü 
ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 5 L (Şevval) 1266 Bende Mir 
Eyalet-i Trabzon  Bekir Rüstem    

 

 
 

Trabzon müşiri devletlü paşa hazretlerinin Meclis-i Vâlâ-ya i’ta 
buyurulan bir kıt’a tahriratı mealinde Karahisar-i Şarki Sancağında vaki 
Alucra Kazası Müdürü Hacı İsmail Ağa’nın adem-i idaresi cihetiyle 
azliyle yerine mukaddema ba-emr-name-i sami ol-tarafa gönderilmiş 
olan Kuruçay kazası hanedanından Ebubekir Beğ vekâleten ta’yin 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image00229.jpg
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kılındığı beyanıyla sâli-hâl-i Haziranının yirmi altıncı gününden itibaren 
müdür-i muma-ileyhin asaleten icra-yı me’muriyeti hususu inha ve iş’ar 
olunmuş olub sabık-ı iş’ara nazaran ağa-yı muma-ileyhin hüsn-i iradeye 
adem-i iktidarı cihetiyle azline lüzum görülmüş ve mir muma-ileyh 
bendeleri ehl ve erbab bulunmuş olduğundan anın müdürlük-ı 
mezkura me’muriyeti tensib olunarak bu suret nizamına dahi muvaffak 
görünmüş müdürlük-ı mezkurun beş yüz guruş maaş mahsus bulunmuş 
olmakla maaş-ı mezkur ile ber-vech iş’ar tarih-i mezkurdan i’tibarenmir 
muma-ileyhin müdürlük-i mezkura asaleten icrayı me’muriyetiyle 
ismine tesrian icab eden maaş suretinin tanzim ve irsali ve ahvaline 
nazaran emr-i kefalet ve tahkikinin icra ve mahallince hakkında 
nezaret-i lazıme ve mütemadiyenin ifasıyla kendisinin mugayir-i rızâ-yı 
âli bir güne hareketi ve taaddiyatı vuku’ bulur ise derhal bu tarafa iş’ar 
ve beyan kılınması hususunun yazılacak tahrirat- samiyeye derç ve 
ilavesi Meclis-i Vâlâda tezekkür olunmuş ise de ol-babda ne veçhile 
irade-i seniyye-i vekâletpenâhileri müteallik ve şeref-sudur buyurulur 
ise ona göre hazinece icra-yı iktizasının nezaret-i celile-i maliyeye 
havale buyurulması babında emr ü ferman hazret-i men leh’ül 
emrindir. Fi 4 Ca Sene 1266    
 

 
 
Atufetli Efendim Hazretleri, 

Karahisar-i Şarki Sancağı’nda Alucra kazası Müdürlüğü’ne dair 
Meclis-i Vala’nın bir kıt’a mazbatası melfuf-ı şukka ile manzur-ı âli 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image003.jpg
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/02/image0016.jpg
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buyurulmak üzere takdim kılındı. Mealinden müsteban olduğu üzere 
kaza-i mezkûr müdüri Hacı İsmail Ağa’nın adem-i idaresi cihetiyle azil 
olunarak yerine vekâleten tayin kılınan Kuruçay henedanından 
Ebubekir Beğin beşyüz guruş maaşla müdirlik mezkûra tayini tezkir 
olunmuş ise de ol-babda her ne vechile emr ü ferman hazret-i padişâhi 
şeref sudur buyurulur ise ana göre harekete mübaşeret olunacağı 
beyanıyla tezkere-i senaveri terkim kılındı efendim. 
Fi 4 Muharrem sene 67 
 
Maruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Ziver-i asab-ı ibcal olan işbu tezkire-i samiye-i asafaneleriyle zikr 
olunan mazbata ve şukka mantuk-ı merakım-mevfur (tezkerenin tam 
olarak manası, içeriği) cenab-ı şehinşahi buyrulmuş ve tezekkür ve 
istizan buyurulduğu vechile ağayı muma-ileyhin azliyle yerine mir-i 
muma ileyhin ol-mikdar maaşıyla müdirlik-i mezkûre tayini müteallik 
ve şeref sudur buyurulan emr u irade-i seniyye-i cenab-ı padişâhi 
iktiza-yı celilinden bulunmuş ve marrü’l-beyan mazbata şukka yine 
savb-ı sami-i asafanelerine iade kılınmış olmakla ol-babda emr u 
ferman hazret-i veliyyül emrindir. Fi 5 Muharrem sene 67 

 

 
 
Maliye Nezareti Hazretleri’ne 

Karahisar-i Şarki Sancağında Alucra kazası müdiri Haci İsmail 
Ağanın adem-i idaresi cihetiyle azliyle yerine mahsus olan beşyüz guruş 
ita ve usul-i kefaliyet ve temenniatın icrasıyla sal-i hal Haziran’ın 26. 
gününden itibaren vekaleten müdir tayin kılınan Kuruçay kazası 
hanedanından Ebubekir beğin asaleten icra-yı memuriyeti hususuna 
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bi’l istizan irade-i hümayun hazret-i şâhâne müteallik ve şeref sudur 
buyurulub mucebince keyfiyet Trabzon valisi devletlü paşa hazretlerine 
bildirilmiş olmakla hazinece icabının icrasına himmet eyleye diye 
ferman-ı âli. 

 
İnceleyeceğimiz 1850 tarihli belgede Alucra Kazası Müdürü Hacı 

İsmail Ağa’nın azliyle yerine Kuruçay kazası hanedanından Ebubekir 
Bey’in tayin edildiğini anlamaktayız. 
 

Bu tayinin gerekçesi olarak da Hacı İsmail Ağa’nın kötü yönetimi 
gösterilmektedir. Söz konusu kötü yönetimin nasıl tespit edildiğine 
yönelik bir bilgi verilmemekle birlikte hakkında oluşan şikâyetlerin 
incelenmesi sonucunda da ortaya tespit edilmiş olabilir. 
 

Belgeden ayrıca Alucra Kazası Müdürünün maaşının 500 kuruş 
olduğunu da anlamaktayız.  Kaza Müdürleri kazanın düzenini 
sağlamakla ve vergileri toplamakla yükümlüydüler. 1871’de Alucra 
nahiye statüsünde iken 1872’de kaza olmuş, 1873’de de ilçe kaza 
teşkilatı kurulmuştur. Bu şekilde belediye teşkilatları kurulup, 
Kaymakamlar atanana kadar da bu sistem bu şekilde devam etmiştir. 
 

Alucra Kazası Müdürü Hacı İsmail Ağa’nın Azli 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. NZD. Dosya No: 19, Gömlek No: 22, 
Tarihi: 19 M 1267 (24 Kasım 1850), Konusu: Alucra kazası Müdürü 
Hacı İsmail Ağa’nın azliyle yerine Kuruçay kazası hanedanından 
Ebubekir Bey’in tayini. 

 

 
Fi 15 Muharrem Sene (12)67 
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Maliye Nazırı Hazretlerine 
 

Karahisar-i Şarki Sancağında Alucra Kazasının Müdiri Hacı İsmail 
Ağanın âdem-i idaresi cihetiyle azliyle yerine mahsus olan beş yüz 
guruş maaş i’ta ve usûl-i kefâlet ve temettu’nun icrâsıyla sal-i hâl-i 
Haziran’ın (bu senenin Haziran’ının) yirmialtıncı gününden itibâren 
vekâleten müdir ta’yin kılınan Kuruçay kazası hanedanından Ebubekir 
Beğ’in asaleten icra-yı me’muriyeti hususuna bi’l-istizan irade-i 
humâyun hazret-i şâhâne müteallik ve şeref-sudur buyurulub 
mucebince keyfiyet Trabzon Valisi Devletlü Paşa Hazretlerine 
bildirilmiş olmağla hazinece icrasının icabına himmet eyleye deyu 
ferman-ı âli. 

 

Alucra Kazası Müdürlüğüne Emrullah Bey’in Atanması 
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 610, Gömlek No: 49, Tarihi: 
13 Za 1277 (23 Mayıs 1861), Karahisar Sancağının Alucra Kazası 
Müdürü Ali Ağa’nın azliyle yerine tayin olunan Hasan Paşa hafidi 
(torunu) Emrullah Bey’in asaletinin icrası. (12. Anadolu) 
 

Belgede Hasan Paşa olarak bahsedilen kişi aslen 
Şebinkarahisar’lı olan Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’dır. Çeçenzade Hacı 
Hasan Paşa, Trabzon, Sivas ve Erzurum Valiliğinde bulunmuştur.82 

                                                           
82 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/07/cecenzade-haci-hasan-
pasanin-hayati/ 
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Emrullah Bey aslında Suşehri’nde ikâmet etmektedir. 
Günümüzde de Suşehri’nde torunları bulunmaktadır. Çeçenzade Hasan 
Paşa’nın büyük oğlu Bektaş Bey’in küçüğü Aziz Bey’in oğludur. 1861 
yılında Alucra kazası müdürü Ali Bey’in görevinde başarısız olması 
nedeniyle onun yerine göreve atanmıştır. 
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Hu 
Mazbata 
254 / 316 
Fi 12 Zilkade Sene 1277 Hacı 

Trabzon eyaletinde kâin Alucra kazası müdiri Ali Ağa’nın umur-ı 
me’muresinde betaet ve rehavetinden başka ahali tarafından hakkında 
şikâyet dahi vukuu bulmasından ve Ankara Sancağı dâhilinde Kalecik 
kazası müdiri Hüseyin Ağa’nın vuku-ı istifasından dolayı azilleriyle 
mezkûr Alucra kazasına Karahisar-i Şarki hanedanından Emrullah 
Beğ’in ve Kalecik kazasına mahalli hanedanından Abdüllatif Efendinin 
vekâleten müdir nasb ve ta’yin kılındığından bahisle icra-yı asalet 
me’muriyetleri mahallerinden bi’l-vürud tevarih-i muhtelife ile Meclis-i 
Vâlâ-ya havale buyurulan muharreratda inha ve istizan olunmuş ve 
muma-ileyhimanın beyan olunan ehliyet ve liyakatlerine mebni 
mahsus olan maaşlarla tasdik-i asalet-i me’muriyetleri usul ve emsaline 
muvafık görünmüş olmakla ber-muceb iş’arat icra-yı icabatının 
mahallerine iş’arıyla hazinece ifa-yı muktezasının dahi Maliye Nezaret-i 
Celilesine havalesi ve birde muma ileyh Ali Ağa hakkında vukuu 
bulduğu beyan olunan şikâyat kanunen hükm götürür şeyler ise bi’l-
muhakeme tebeyyün edecek halin bâ mazbata inhası hususunun dahi 
Trabzon valisi Devletlü Paşa Hazretlerine tastir buyurulacak emr-name-
i samiye derci Meclis-i Vâlâ’da tezekkür kılınmış ise de ol-babda emr ü 
ferman. 
70 Anadolu 

Alucra kazasına Emrullah Beğ’in ve Kalecik kazasına Abdullatif 
Efendinin müdir ta’yin olunmalarıyla Alucra kazası müdiri sabık Ali 
Ağa’nın muhakemesiyle tebeyyün edecek halin bildirilmesine dair 
mazbata. 
 

Alucra Kaza Müdürlüğüne Karahisar-i Şarkili Emrullah 
Bey’in Asaleten Tayini 
 

Fon Kodu: A) MKT. MVL. Dosya No: 128, Gömlek No: 63, 
Tarihi: 1277 Za 30 (9 Haziran 1861), Konu Özeti: Alucra Kazası 
Müdürü Ali Ağa’nın azliyle yerine Karahisar-i Şarki’li Emrullah Bey’in 
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asalaten tayini ve Ali Bey’in azline sebep olan şikâyetler ciddi ise 
muhakeme ile tebeyyün edecek hükmün bildirilmesi. 

 

 
 
Trabzon Valisi Cemal Paşa Hazretlerine ve Maliye Nezareti Celilesine 

Trabzon eyaletinde kain Alucra kazası müdiri Ali Efendinin 
umur-ı memuresinde bataet (tembellik, gevşeklik) ve rehavetinden 
başka ahali tarafından hakkında şikâyet dahi vukuu bulmasından naşi 
azliyle yerine emr-i kefalet ve tahlifi (yemin ettirmek) bâlâ icra 
yetmişyedi senesi Nisanı ibtidasından i’tibaren maaş-ı mahsusuyla 
vekâleten müdir ta’yin kılına. Karahisar-i Şarki hanedânından Emrullah 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/01/image0014.jpg
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Beğ’in icra-yı asalet-i memuriyeti Trabzon valisi devletlü paşa 
hazretlerinin iş’arı üzerine Meclis-i Vâlâ’da tensib olunarak keyfiyet vali 
müşarun-ileyh hazretlerine bildirilmiş olmağla hazinece dahi tesviye-i 
muktezasına himmet buyurmaları fi 21 Şevval sene (12)77 tarihlü 
müverrahan (tarihli) tahliye (boşaltmak) varid olan (ulaşan) tahrirat-ı 
behiyyeleri meclis-i valaya lede’l-havale muma-ileyha ol-vechile icra-yı 
memuriyetiyle muma-ileyh Ali Ağa hakkında vukuu bulduğu beyan 
olunan şikâyet kanunen hükm götürür şeyler ise bi’l-muhâkeme 
tebeyyün edecek halde ba-mazbata iş’arı hususunun savb-ı valâlarına 
bildirilmesi ba mazbata ifade ve keyfiyet maliye nezareti celilesine iş’ar 
kılınmış olmakla mahallince dahi iktizasının icrası hususuna himmet 
buyurmaları babında şukka. 

 

 
 

Alucra’nın okunuşundaki hata haritalara da yansımış ve Hicaz 
vilayetindeki El-vech, Karahisar-i Şarki haritasında Elveche olarak 
Alucra’nın bulunduğu alanda gösterilmiştir. Oysa biliyoruz ki en eski 
tarihli Osmanlı kayıtlarında Alucra’dan Alucra olarak bahsedilmekte ve 
yazılmaktadır. 
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5.BÖLÜM 
Alucra’ya Kaymakam Atanmasıyla İlgili Belgeler 
 
Çeçenzade Mustafa Sabri Bey’in Kaymakamlığa Atanması 
 

Arşiv Fon kodu: DH.SAİD.d…  Dosya No: 2, Gömlek No: 944, 
Tarihi: 29 Zilhicce 1265 (15 Kasım 1849),  Konu Özeti: Mustafa Sabri 
Bey; 1265 Suşehri doğumlu, Çeçenzade Emrullah Bey’in oğlu 
 

 
 

Mustafa Sabri Beğ, Çeçenzade Emrullah Beğ’in mahdumudur 
1265 senesinde Suşehrinde tevellüd etmiştir (doğmuştur). Sıbyan 
mektebinde mukaddeme-i ulum ve muallim-i mahsusdan Arâbi ve 
Farisi (Farsça) okumuştur. Türkçe Kitabet eder. Binikiyüzseksendört 
senesinde ondokuz yaşında olduğu halde mülazametle (stajyer) Sivas 
vilayeti merkez mutasarrıflığı tahrirat kalemine duhul olub altı ay 
mürûrunda yüzyirmibeş guruş maaş ile Suşehri kazası malmüdürlüğü 
refakatine memur ve bir sene sonra bi’l-istifa munfasıl olarak (işinden 
ayrılmış) seksenaltı senesinde ikiyüz guruş maaş ile kaza-i Mezkûr 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/01/image0022.jpg
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deavi (adliye) kitabetine ittisal ve üç sene dahi orada bulundukdan 
sonra yine istifa ederek Der-saadet’e azimetle intihab-ı memurin 
komisyonunda bi’l-imtihan istihsal eylediği emirname-i sâmi ile Sivas’a 
avdet edüb badehu altıyüzelli guruş maaşla bir sene kadar Giresun’da 
vaki Akköy (Bulancak) nahiyesi müdürlüğünde ve doksandört 
senesinden i’tibaren bir seneyi mütecaviz müddet dahi Suşehri kazası 
kaimmakamlığı vekâletinde bulunarak doksanyedi Zilkade’sinin 
sekizinde binyüzelli guruş maaş ile Karahisar-i Sancağı dâhilinde vaki 
Alucra kazası kaimmakamlığına ta’yin ve yirmialtı mah (ay) sonra azil 
olunmuştur. Hidemat-ı mezkûreden istifa suretiyle ve hasbe’l-kader 
infisal iderek vezaif-i memuresinden dolayı müttehim (zan ile suç isnat 
etmek) olunmamış ve taht-ı muhakemeye alınmıştır. Karahisar 
mutasarrıflığından yazılan mülahazada işbu tercüme varakası tasdik 
olunmuşdur. Fi 11 Zilkade sene (1)302 ve fi 10 Ağustos sene (1)301 
Muma-ileyh Mustafa Sabri Beğ binüçyüziki senesi Zilkade’sinin 
yirmiikisine tesadüf eden binüçyüzbir senesi Ağustosunun yirmibirinde 
binyüz guruş maaş ile Sivas vilayeti dahilinde vaki Koyulhisar kazası 
kaimmakamlığına memur olunmuşdur. Mir-i muma-ileyhin memuriyeti 
binüçyüzbeş senesi Cemaziyelahiresinin onaltısında vaki binüçyüzüç 
senesi Şubatının onaltısında maaş-ı mezbûr ile Amasya sancağı 
muzafatından Ladik kazası kaimmakamlığına tahvil edilmiştir. Mir-i 
muma-ileyh binüçyüzaltı (1888-1889) senesi zarfında irtihal-i dâr-i 
bekâ (vefat) etmiştir. 

 
Belgede bahsedilen Çeçenzade Emrullah Bey Hasan Paşa’nın 

torunudur. Çeçenzade (Hacı Hasan Paşa) ismi özellikle Sultan II. 
Mahmud döneminde öne çıkan bir vezirdir. Kendisi aslen Karahisar-i 
Şarki’li olup, ağalıkla başladığı hizmetinde silahşoran-ı hassalık, 
kethüdalık, Trabzon Kaymakamlığı, Kars Muhafızlığı, Trabzon Valiliği, 
Anapa ve Faş Kal’ası Muhafızlığı, Canik Mufassıllığı, Karadeniz 
Donanma Komutanlığı, Erzurum Valiliği görevlerinde bulunmuş, Sivas 
Valiliğe de uhdesine verilmiş ise de Erzurum’un Ruslar tarafından 
işgaline engel olamadığı gerekçesiyle vezaretiyle (rütbesiyle) birlikte 
Tokad’da mecburi ikâmete memur edilmiş ve orada vefat etmiştir. 
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Alucra’da kaymakamlık yapmış olan Mustafa Sabri Bey, 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın iki oğlundan birisi (Bektaş Bey ve Aziz 
Bey) olan Aziz Beğ’in Suşehri’nde yerleşmiş Suşehri Müdürlüğü de 
yapmış oğlu Emrullah Beğ’in oğludur. 
 

1849 yılında Suşehri’nde doğmuştur. Eğitimi süresince Arapça 
ve Farsça da öğrenmiştir. Değişik memuriyetlerde bulunduktan sonra 
1881 yılında Alucra kaymakamlığına atanmış ve 26 ay müddetle 
burada görev yapmıştır. 

 

 
Aslen Şebinkarahisarlı olan Çeçenzade Hasan Paşa’nın mührü 

 
Anapa Muhafızı Vali-i Trabzon el-Hac Hasan 

Fi 25 Za (Zilkade) Sene (1)241  

Mühür/Mâ reâhul-mü’minûne hasenen fe hüve indallahî hasen  

(Müminlerin hoş ve güzel gördükleri Allah katında da hoş ve güzeldir) 
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1917’de Ali Hıdır Bey’in Kaymakamlığa Atanması 
 

Arşiv Fon Kodu: İ.DUİT, Dosya No: 45, Gömlek No: 16, Tarihi: 
14 Ra 1335 (9 Şubat 1917), Konusu: Tayin, Nakil, İrfan Bey (Yafa 
Kaymakamı); İrfan Bey (Halilürrahman Kaymakamı); Ali Haydar Bey 
(Alucra Kaymakamı) 

 
Belgeye göre 1917’de Alucra Kaymakamı İrfan Bey Urfa’ya 

atanırken Çerkesköy Nahiyesi Müdürü Ali Hıdır Bey de terfi ettirilerek 
Alucra’ya Kaymakam olarak atanmıştır. Bu atama aynı zamanda Kafkas 
Cephesinde Rusların geri çekilmesiyle Alucra’ya yapılan ilk Kaymakam 
atamasıdır. Zira Alucra o yıllarda olağanüstü şartların yaşandığı ve 
kolordunun konuşlandığı bir yer konumundadır. 
 

 
Hu 
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İrade-i Seniyye 
Dâhiliye Nezareti 
Me’murin ve sicil-i ahval müdüriyeti /Aded: 2497 

Yafa Kaim-makamlığına Halilü’r-Rahman Kaim-makamı İrfan 
Beğ almakda olduğu birinci ve Halilü’r-Rahman Kaim-makamlığı’na 
Alucra Kaim-makamı İrfan ve Alucra Kaim-makamlığı’na da Çerkesköy 
Nahiyesi Müdürü Ali Hıdır Beyler üçüncü sınıf maaşları ile nakil ve 
ta’yin kılınmışlardır.   
İşbu irade-i seniyyenin icrasına dâhiliye nazırı me’murdur. Fi 14 
Rebiülevvel Sene 1335 ve fi 26 Kanunievvel Sene 1332 (8 Ocak 1917) 
Dâhiliye Nazırı Talat / Sadrazam Mahmud Şevket  
 

 
 
Hu  
Huzur-ı Âli-i Cenâb-ı Sadaretpenâhiye 
Dâhiliye Nezareti  
Me’murin ve Sicill-i Ahval Müdüriyeti 
Aded / 25590-840 



ALUCRA TARİHİ  

150 
 

Marûz-ı çaker-i kemineleridir; 
 

Münhal olan Yafa kazası Kaim-makamlığına Halilü’r-Rahman 
kazası Kaim-makamı İrfan Beğ’in almakda olduğu birinci ve Halilü’r-
Rahman Kaim-makamlığına Alucra Kaim-makamlığına ta’yin olub 
ahval-i sıhhiyesinden naşi diğer mahalle naklini taleb ve istid’a etmekte 
olan İrfan ve Alucra Kaim-makamlığına da Mekteb-i Mülkiye 
mezunlarından Çerkesköy Nahiyesi Müdürü Ali Hıdır Beylerin üçüncü 
sınıf maaşları ile nakil ve ta’yinleri ancak müdiran kararıyla bi’t-tensib 
irade-i seniyye layihası leffen takdim kılınmış olmağla ifa-yı muktezası 
menut-ı müsaade-i samiye-i fehimaneleridir ol-babda emr ü ferman 
hazret-i veliyyü’l emrindir. Fi 13 Rebiülevvel Sene 1335 ve fi 25 
Kanunievvel Sene 1332 (7 Ocak 1917) 

 
Dâhiliye Nazırı Bende Talat 
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6.BÖLÜM  
Kaymakamlar Ve Diğer Memurlar Hakkında Yapılan Şikâyet 
ve Yazışmalar  
 

Hâkimlik Maaşının Belirlenmesi  
 

Arşiv Fon Kodu: İ.. ŞD.. Dosya No: 76,Gömlek No: 4486, Tarihi: 
8 Za 1302 (19 Ağustos 1885), Konusu: Sivas’ın Alucra kazası niyabet-i 
şer’iyyesi (Naiblik, Hâkimlik) maaşı. 

 
1885 yılında Alucra’da görev yapacak hâkime ödenecek maaşın 

tespiti için Alucra’ya benzer diğer kazalarda görev yapan hâkimlere  
ödenen maaş miktarı emsal olarak alınmıştır. Buradan anlaşılan şudur 
ki, sabit bir hâkimlik maaşı bulunmamaktadır. 

 

 
 

Sivas vilayeti dâhilinde Alucra kazası niyabetine emsali veçhile 
bin guruş maaş tahsisi lüzumuna dair taraf-ı vala-yı meşihat-penahiden 
meb’us tezkire üzerine Maliye Nezaretiyle muhabereli tezkire-i samiye 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image00112.jpg
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melfufuyla Şura-yı Devlet’e havale ve 28 Ramazan Sene 1302 tarihinde 
dâhiliye dairesine i’ta kılınmakla kıraat olundu. 
 

Maliye Nezaretinin cevabında kaza-i mezkûr naibi (hâkim) 
muazzaf (görevde) olmadığı cihetle mahkeme-i şer’iye hasılatı öteden 
berû naibler tarafından istihsal idilmekde (toplanmakta) olmasından 
dolayı mikdarı bilinemediği ve niyabet-i mezkûreye emsaline nisbetle 
yediyüzelli guruş maaş kâfi olduğu Sivas vilayetiyle cereyan iden 
muhabereden (haberleşmeden) anlaşıldığı beyanıyla mahkeme-i 
mezkûre hasılatının mal sanduğuna alındığı tarihden mukayyed olmak 
ve üç yüz bir senesi muvazenesine (bütçesine) konulmak üzere 
emsaline tevfikan yedi yüz elli guruş maaş tahsis gösterilmiştir. 

 
Kaza-i mezkûr umur-ı şer’iyyesinin derece-i matlubede 

çereyanıçün niyabet-i mezkûreye maaş tahsisi emsali iktizasından 
olmakla ber-mucib iş’arı yedi yüz elli guruş maaş tahsisi zımnında ifa-yı 
muktezasının (gereğinin) Maliye Nezaretine havalesi ve makam-ı vala-
yı fetva-penahiye maalumat i’tası tezekkür kılındı. Emr ü ferman 
hazret-i men leh’ül emrindir. Fi 29 Şevval sene 1302 ve Fi 29 Temmuz 
sene 1301 (11 Ağustos 1885) 
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Devletlü Efendim Hazretleri, 
Taraf-ı vala-yı meşihat-penâhiden bi’l-vürûd Şura-yı Devlet’e 

havale olunan tezkire Maliye Nezaretiyle cereyan etmiş olan 
muhabere üzerine dâhiliye dairesinden bi’t-tanzim leffen (ekinde) arz 
ve takdim kılınan mazbata mealinden müsteban olunduğu (anlaşıldığı) 
veçhile Sivas Vilayeti dâhilinde Alucra kazası niyâbet şer’iyesine (şer’i 
hakimliğe) emsali veçhile maaş tahsisi lüzumu mezkûr tezkire-i 
meşihat-penâhide izbar ve kaza-i mezkûr niyabetine yediyüzelli guruş 
maaş kâfi olduğu vilayet-i mezkûre ile bi’l-muhabere anlaşıldığından 
bahisle mahkeme-i mezkûre hasılatının mal sanduğuna alındığı 
tarihden itibaren ve üç yüz bir senesi muvazenesine konulmak üzere 
emsaline tevfikan ol-mikdar maaşın tahsisi dahi Maliye Nezaret-i 
Celilesinden cevaben iş’ar olunmasıyla ol-vechile ifa-yı muktezasıçün 
nezaret-i müşarün-ileyhiye me’zûniyet ve taraf-ı vala-yı meşihat-
penahiyede ma’lumat i’tası tezkir kılınmış olmakla ol-babda her ne 
veçhile emr ü irade-i seniyye-i hazret-i şehinşahi şeref-müteallik 
buyurulur ise infaz-ı mantuk-ı münifine ibtidar idileceği beyanıyla 
tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. Fi 7 Zilkade sene 1302 ve fi 6 
Ağustos Sene 1301 (18 Ağustos 1885) 

 
Maruz-ı çaker-i kemineleridir ki; 

Reside-i dest-i ta’zim olan işbu samiye-i sadaretpenahileriyle 
melfuf mazbata manzur-ı âli buyrulması ve bervech-i istizan niyabet-i 
mezkûreye ol-mikdar maaşın tahsisi hususuna irade-i seniyye-i cenâb-ı 
padişahi şeref-sadır olarak mazbata-i maruza iade kılınmış olmakla ol-
babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir. Fi 8 Zilkade Sene 1302 
ve fi 7 Ağustos Sene 1301 (19 Ağustos 1885) 

 

Alucra Kaymakamı Mustafa Efendi’nin Başkâtipi Darp 
Etmesi 
 

Arşiv Fon Kodu: BEO Dosya No: 1309, Gömlek No: 98128, 
Tarih: 05 M (Muharrem) 1317 (16 Mayıs 1899), Konusu: Polis ve 
zabıta memurlarını alarak kaza bidayet mahkemesi heyetini ifa-yı 
vazife esnasında tahkir ve Başkâtip Refi Efendi’yi darb ve cerh ile 
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merkez-i livaya gönderen Alucra Kaymakamı Mustafa Efendi’nin 
merkezden verilen bir emri yerine getirdiğinden taht-ı mesuliyet ve 
muhakemeye alınmasına lüzum görülmediği. (Adliye, Dahiliye; 
98128) 
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Dâhiliye Ve Adliye Nezareti Celilesine 
Alucra Kaimmakamı Mustafa Efendi polis ve zabıta 

me’murlarını alarak kaza bidayet mahkemesi he’yeti ifa-yı vazife 
esnasında tahkir ve mahkeme baş kâtibi Refi’ Efendi’yi darb ve cerh 
(yaralama) ile taht-el-hıfz (muhafaza altında) merkezi livaya gönderdiği 
Sivas istinaf müdde-i umumiliğinden iş’ar olunduğundan bahisle 
kaimmakam mumaileyh ve şerik-i cürümleri haklarında iktiza eden 
(gereken) muamele-i mukteziyenin ifası lüzumunu mutazammın ve 
Şûrâ-yı Devlet’e tahvil 22 Şevval Sene (1)315 tarihli tezkire-i âliye-i 
asâfâneleri Adliye Nezaret-i Celilesinden Şûrâ-yı Devlet’e muhavvel 
(havale edilmiş) tezkiresi üzerine Sivas vilayetiyle bade’l-muhabere 
Mülkiye Dairesinden ita kılınan mazbata da iş’âr-ı vilâyete nazaran 
sûret-i cereyân-ı madde mahall-i istinâf müddei-i umumiliğinen (ilk 
derece mahkesi savcılığından) bildirildiği gibi olmayub kaimmakam 
mumaileyhin bu babda ki hareketi sırf mercii tarafından verilen bir 
emri infazdan ibaret bulunduğuna binaen bundan dolayı kanunen 
taht-ı mes’uliyet ve muhakemeye alınmasına mahal görülemediği 
gösterilmiş ve keyfiyet Dâhiliye Nezareti Celilesine inba (tebliğ) ve 
me’murin-i mülkiye komisyonunca muamele-i lâzıme icra idilmiş 
olmakla ol-babda ve nezaret-i müşarunileyhiye malumat i’ta ve 
me’murin-i mülkiye komisyonunca muamele-i lâzıme icra idilmiş 
olduğu beyanıyla tezkir evrak-ı müdiriyet-i âliyesinin işareti 
mucibince… 

 
İçişleri ve Adalet Bakanlığına yazılan yazıda Alucra’da vuku’ 

bulan olayla ilgili bilgi verilmekte ve hakkında şikâyet olan kaymakam 
hakkında bir işlem yapılmaması için gerekçe belirtilmektedir.  

 
Güya kaymakam, kendisine verilen emri yerine getirmiş ve 

yanına aldığı zabıta ve polis memurlarıyla Adliyeyi basıp Başkâtip Refi’ 
efendiyi Karahisar-i Şarki Mutasarrıfının verdiği bir talimat gereği 
tartaklamıştır.    

 
Başkatip Refi’ Efendinin neyle suçlandığı belli değilse bile 

kabahati ne olursa olsun öne sürülen mazeret kabul edilebilir değildir. 
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Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra Kazası Kaimmakamı 
Mustafa Efendi beraberine polis ve zabıta me’murlarını alarak kaza 
bidayet mahkemesi hey’etini    ifa-yı vazife esnasında tahkir ve 
mahkeme baş katibi Refi’ Efendi’yi darb ve cerh ile muamelatı ta’dil 
ederek kâtib mumaileyhi taht-el-hıfz merkez-i livaya gönderdiği Sivas 
müddei-i umumiliğinden iş’âr olunduğundan bahisle kaimmakam 
mumaileyh ile şerik-i cürümleri haklarında iktiza eden muamele-i 
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kanûniyenin ifası lüzûmuna dair adliye nezaretinden bi’t-takdim Şura-
yı Devlete havale buyurulan 22 Şevval Sene 1315 tarihli tezkire mülkiye 
dairesinde lede’l kırâe evvel emrde kaimmakam mumaileyh hakkında 
ale’l-usul tahkikat-ı lâzıme icrasıyla neticesinin inbası (haber verilmesi) 
Sivas vilâyetine tebliğ olunmuş idi. 

 
Vilâyet-i müşarileyhadan Gurre-i (Kameri ayların ilk günü) 

Rebiülahir Sene 1316 tarihli tahrirat ile ahiren irsal olunan evrak-ı 
tahkikiye müeddasına (edasına) ve ol-babda bidayet müdde-i 
umumiliğinden (savcılığından) ita olunan mütalaa-nâmeye nazaran 
kaza-i mezkûr muhakeme-i bidayet baş katibi olub güya esâyet-i 
mahtül olduğuna dair  ahali-i Hırıstiyaniye namına liva-i mezkûr 
mutasarrıflığına keşide olunan telgrafnâmenin mürettib (tertib eden, 
sıraya koyan) ve muharreri (yazan, tahrir eden) olunduğu tebeyyün 
eden (açıkça anlaşılan) Refi’ Efendinin bila te’hir merkez livaya i’zamı 
(yollanması) hakkında mutasarrıflıkdan verilen emre tevfik-i (uygun) 
hareket olunmak üzere mahkeme-i mezkûreye re’is bulunan Ta’ib 
Efendi Kaimmakam mumaileyh canibinden meclis-i idareye davetle 
şifâhen (szlü olarak) ve muahharen (sonradan) dahi tahriren (yazılı 
olarak) vukuu bulan tebligata cevab vermemiş ve evvelce de hanesi 
kapusunda nöbetçi bulunduğu halde dikilmiyerek (dinelmeyerek) baş 
katib mumaileyhi mahkemeye götürmüş olduğu ihbar edilmesi üzerine 
bi’t-defaat ayrı ayrı vasıtalarla ihtârat-ı lâzıme ifa edildiği surette dahi 
dâvet ve ifadeye icabet ettirememiş olduğundan kendüsi dahi hasbe’l-
icab zabıta ve polis me’murlarıyla daha bazı kesânı müstecaben 
mahkeme-i mezkûreye bi’l-garime  ihtârat-ı sâbıkasını dahi tekrar 
eylediği halde dahi ısga’ edilmemesinden (söz dinlememesinden, kulak 
vermemesinden) ve baş kâtibde adem-i itaatde bulunmamakla 
beraber o sırada polise de tecavüzle her ikisi arasında münâzâ zûhur 
etmesinden naşi hasbe’l-me’muriye emr-i mezkûri-i infâzen kâtib 
mumaileyhin zabıta me’muru mârifetiyle livaya igram ve evrakının 
Sivas istinaf müdde-i umumiyeliğine irsal kılındığı anlaşılmış 
olduğundan bidayet müdde-i umumiyeliğinin salifü’z-zikr mütalaa 
namesinde dahi gösterildiği vechile kaimmakam mumaileyhin bu-
babdaki hareketi sırf mercii tarafından verilen bir emri infazdan ibaret 
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bulunduğuna binaen bundan dolayı kanûnen taht-ı mes’uliyet ve 
mûhâkemeye alınmasına mahal görülemediğinden Dâhiliye 
Nezâreti’ne tebliği ekseriyetle (çoğunlukla) tezkir kılındı. Ol-babda emr 
ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 22 Zilkade sene (1)316 ve fi 22 Mart sene (1)315 
 

Alucra Kaymakamı Hakkındaki Şikâyetin Tahkiki  
 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 1631, Gömlek No: 110, 
Tarihi: 27 L (Şevval) 1306 (26 Haziran 1889) Konusu: Alucra 
kaymakamı aleyhindeki şikâyetlerin tahkiki. 
 

Belgede dikkat çeken en önemli husus ise 1890 itibarıyla 
Alucra’da cami-i inşaatı olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Söz konusu 
caminin küçük cami olması gerekir. Zira salnamelerde belirtildiğine 
göre hükümet konağının yapımından sonra etrafına cami, fırın ve 
kahvehane inşa edilmiştir. Bu tarih de Alucra’nın kuruluş tarihi ile 
örtüşmektedir. 
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Sivas Vilayet-i Aliyesine 
Fi 27 Şevval Sene 1306 ve fi 13 Haziran Sene 1305 (26 Haziran 1889) 
 

Alucra kazası Kaim-makamının kaza-i mezkûra tabi Meğri 
nahiyesi a’şarının ahaliye ihalesi ve ahiren dahi bedelat-ı öşriyenin 
istifası (borçludan alacağının tamamını almak) içün ahaliden birkaç 
kişiyi habs ve tevkif itdirdiğine dair ahali vekili Halil ve Kaim-makam 
muma-ileyh tarafından Hantar (Hanzar) karyesinde mutasarrıf olduğu 
arazi üzerine ebniye (bina) inşa olduğu gibi esmanı (bedeli) virgülerine 
mahsub olunacağı beyan olunarak ahaliden yirmi araba hatab (odun) 
merkez kazada inşa olunan camii şerif namına dahi külliyetlü kereste 
aldığı ifadatını mutazammın Ömer mühür ve imzalarıyla gönderilen iki 
kıt’a arz-ı hâl leffen savb-ı alilerine irsal kılınmış ve mevadd-ı müşteka 
biha (şikâyet konusu olan) calib-i nazar-ı dikkat bulunmuş olmakla 
meallerine nazaran tahkikat-ı lazıme icrasıyla iktizasının ifa ve 
neticesinden malumat i’tasına himem-i aliyeleri masruf buyurulmak 
babında. 
 

Alucra Kaymakamının Çektiği Telgrafın Bedelinin Tahsili 
  

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 1778, Gömlek No: 98, 
Tarihi: 22 Ra 1308 (5 Kasım 1890), Konusu: Karahisar-ı Şarki Sancağı 
mesafe olarak yakın olmasına rağmen, aciliyyeti olmayan bir konuyu 
telgrafla bildiren Alucra kazası kaymakamından söz konusu telgraf 
masrafının tazmin ettirilmesi gerektiği. 
 

Yazının başlığını okuyunca elbette Alucra Kaymakamından ne 
için para tahsil edilmiş diye bir soru akla gelmektedir. Bu aslında 
ibretlik bir ceza sonucu ortaya çıkan durumdur. 
 

5 Kasım 1890 tarihli belgeye göre Alucra Kaymakamı bir hususla 
ilgili olarak Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığına teferruatlı bir telgraf 
çekmiştir. Ancak yapılan incelemede konunun aciliyetinin olmadığı, 
Karahisar-i Şarki ile Alucra arasının çok uzak olmadığı üstelik burada 
posta ile haberleşme imkânı bulunduğu belirtilerek gereksiz yere 
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telgraf çekildiği için çekilen telgrafın ücretinin Kaymakamdan 
alınmasına karar verilmiştir. 
 
 Kaymakamın bile devletin imkânlarını kullanırken tasarrufa 
riayet etmesi hedef alınmıştır. Bir telgraf çekmiş ne olacak 
denilmemiştir. Sahip olunan imkânların muhafazası söz konusudur. 
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Sivas Vilayet-i Aliyyesine 
 
22 Rebiülevvel Sene 1308 ve fi 24 Teşrinievvel Sene 1306 (5 Kasım 
1890) 
 

Alucra kazası Karahisar-i Şarki Sancağına mesafe-i cüziyyede 
vaki (kısa mesafede) olduğu ve işbu iki mahal arasında posta ile icra-yı 
muhaberede suhulet bulunduğu halde kararname ahkâmına mugayir 
olarak kaza-i mezkûr Kaim-makamlığından Karahisar-i Şarki 
mutasarrıflığına keşide olunan mufassal (tafsilatlı) bir telgrafname 
suretinin leffiyle ücreti bulunan üç yüz otuz dokuz guruşun ale’l-usul 
Kaim-makam-ı kazadan (kaza kaymakamından) bi’t-tahsil Diyarbekir 
vilayeti Telgraf ve Posta Baş Müdiriyetine ısrası (gönderilmesi) telgraf 
ve posta nezareti aliyesinden ba-tezkere iş’ar ve mezkûr sureti leffen 
tesyar kılınmış ve nezaret-i müşarun-ileyhanın taleb-i vakıa telgraf 
muhaberatının umur-ı müsta’caleye (aceleye) hasrı dahi faide-i ihtisara  
riayet edilmesi (faydasının gözetilmesi) hakkında bi’d-def’at tebliğ 
olunan karar hükmünü ve menafi’-i hazineyi muhafazaya mebni 
bulunmuş olmakla olvechile icabının ifa ve keyfiyetin inbasına himem-i 
aliyeleri der-kâr buyurulmak babında. 
 
Telgraf ve Posta Nezaret-i Âliyyesine 
 

İşbu tezkire-i aliyyeleri üzerine melfuf telgrafname suretinin 
leffiyle vilayet-i müşarün-ileyhaya yazılan tahrirat li-ecli’l-irsal leffen 
isbal kılınmış olmakla bu babda. 
 

Kaymakam Hacı Ahmet Rüşdi Efendinin Rahatsızlığı 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1841, Gömlek No: 4, 
Tarihi: 3 Za 1308 (10 Haziran 1891), Konusu: Karahisar-ı Şarki Sancağı 
Alucra Kaymakamı Hacı Ahmed Rüşdi Efendi’nin vücudunun zaafı 
hasebiyle işine devam edemediğinden vesair ahvalinden dolayı 
muhbir-i sadık tarafından verilen arzuhalin tahkikiyle icabının icrası. 
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Belgede uzun süredir Alucra’da kaymakamlık yapan Hacı Ahmet 
Rüşdi Efendi’nin yaşlılığı nedeniyle işini aksattığı bu durumun da iş 
düzenini bozduğu yönünde bir ropor bir şikâyet dilekçesi Maliye 
Bakanlığına yollanmıştır. Şikâyetin-ihbarın göndereni muhbir-i sadık 
olarak belirtilmiştir. 

 
Buradaki sadık bir isim olmayıp sadık muhbir anlamındadır. 

Sultan Abdulhamid’in memleketin her tarafına yayılmış bir hafiye 
teşkilatı kurduğu bilinmektedir. Dolayısla bu hafiye teşkilatına ait bir 
hafiyenin de Alucra’da bir muhbir olarak bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Bu durum ilk anda yadırgansa da o günün şartlarında bunun gerekli 
olduğu anlaşılacaktır. Bugünde bütün ülkelerin ülkeleri içinde ve 
dışında faaliyet gösteren bu tür teşkilatları bulunmaktadır. 
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Sivas Vilayet-i Aliyyesine 
Fi 3 Zilkade 1308 ve fi 29 Mayıs 1307 (10 Haziran 1891) 
 

Karahisar-i Şarki Sancağı dâhilinde kâin Alucra kazası Kaim-
makamı Hacı Ahmed Rüşdi Efendi’nin imtidad-ı me’muriyetinden naşi 
(uzun süredir devam eden memuriyeti dolayısıyla) yerlü hükmüne 
girdiğinden ve vücudunun zaafı (yaşlılığı) hasebiyle işine devam 
edemeyüb tahsilat-ı emrahını sektedâr ettiğinden (ahenk ve düzeni 
bozduğundan) ve ahval-i sairesinden bahisle hakkında muamele-i 
mukteziyenin ifası lüzumunu mutazammın muhbir-i sadık imzasıyla 
Maliye Nezaret-i Aliyesine virilüb bir suret-i nezaret-i müşarün-
ileyhadan gönderilen varaka leffen irsal kılınmış olmakla 
mündericatına nazaran bi’t-tahkik icabının icrası ve inbasına himem-i 
aliyeleri der-kâr buyurulmak babında. 
 

Rüşdi Efendi Hakkında Yapılan Şikâyetin Aslı Olmadığı 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No:1884 Gömlek No: 98, 
Tarihi: 29 Ra 1309 (2 Kasım 1891), Alucra Kazası Kaymakamı Rüşdi 
Efendi hakkında yapılan şikâyette kaymakama isnad olunan şeylerin 
doğru olmadığı. 
 

Bu kez incelediğimiz belgeden Kaymakam Rüştü Efendi ile ilgili 
yapılan şikâyetlerden birinin inceleme sonucunu öğrenmekteyiz. Buna 
göre Alucralı üç kafadar Molla Sıddık, Yusuf ve Ali, Kaymakam Rüştü 
Efendinin olmayan bir takım olumsuzluklarını varmış gibi anlatarak 
şikâyetçi olmuşlardır. 
 

Şikâyet konusunun aslının olup olmadığının anlaşılması için 
Karahisar-i Şarki Muhasebe Başkâtibi Vehbi Efendi muhakkik olarak 
(soruşturmacı) Alucra’ya gönderilmiştir. Vehbi Efendi yaptığı inceleme 
ve soruşturma neticesinde şikâyet sahiplerinin üzerinde önemli 
miktarda devlet malı olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca Kaymakamın 
köylüden yağ aldığı yolundaki iddianın alının olmadığını da 
belirlemiştir. 
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Bu durumda Kaymakam Rüştü Efendiyi kendilerine engel 

gördüklerinden onun görevden alınmasına çalıştıkları anlaşılmaktadır. 
Zira son tahlilde Kaymakamın liyakat sahibi ve kararlı bir kişiliğe sahip 
olduğu vurgulanmıştır. 
 

Belgede konu edilen diğer bir husus ise Muhtar Şeyh Mustafa 
isimli birisinden bahsedilmesidir. Şeyh Mustafa köylerden topladığı 
kilimleri kasabaya getirerek satmaktadır. Demek ki Alucra’da bir kilim 
pazarı ve piyasası bulunmaktadır. Gerçi Şeyh Mustafa sattığı kilimlerin 
parasına el koyarak kendi borcuna karşılık sandığa yatırmış, o da 
yolsuzluk yapmıştır. 
 

Burada bir kooperatif mantığı akla gelmektedir. Yani 
Kaymakamlık adına köylerden halı toplanmış olması muhtemeldir. Bir 
nevi konsinye usulü ile köylülerin malı toplanmakta pazara getirerek 
satılmakta ve daha sonra bedelleri köylülere ödenmektedir. 
 

Molla Sıddık, Yusuf ve Ali’nin zimmetlerinde devlet malı 
bulunduğundan bahsediliyor olması bu kişilerin de ya muhtar ya da 
meclis azası olduğuna işaretetmektedir. Her ne kadar bu üçü şikâtette 
bulunmuş ise de Muhtar Şeyh Mustafa ile ortak hareket ettikleri ve 
açıklarını örtbas edebilmek için bu işe kalkıştıkları yönünde kuvvetli 
emareler bulunmaktadır. 

 
Olayı tahkik için Karahisar-i Şarki’den muhakkik olarak 

gönderilen Muhasebe Başkâtibi Vehbi Efendi olayın ön soruşturmasını 
yaptıktan sonra yetkisini kullanarak şikâyette bulunanları sorgulatınca 
işin asıl şekli ortaya çıkmıştır.  

 
Burada Şeyh Mustafa’nın yaptığı usulsüzlüğün de ortaya çıktığı 

anlaşılmıştır. Planlarının Kaymakamı bir şekilde Alucra’dan gönderip 
daha sonra nüfuzlarını kullanarak temize çıkmayı hedeflemişlerse de 
işler istediği gibi gitmemiş, sonuç aleylerine işlemiştir. 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 
Devletlü Efendim Hazretleri 
 

Karahisar-i Şarki Sancağında kâin Alucra Kazası Kaim-makamı 
Rüşdü Efendiden şikâyeti havi üç imza ile çıkarılmış olan telgraf 
suretinin leffiyle hakikat-i halin bi’t-tahkik iş’arı makam-ı celil-i 
daverilerinden şeref-tevarüd eden 20 Temmuz Sene 1307 tarih ve yüz 
numerolu tahrirat-ı aliyye üzerine liva-yı mezkûr mutasarrıflığına 
yazılmışdı. Bu kere alınan cevabnamede mezkûr telgrafnamede 
muharrer mevaddın (hususların) tahkiki zımnında liva-yı mezkûr 
Muhasebe Başkâtibi Vehbi Efendi kaza-i mezkûra gönderilerek 
tahkik-i madde olundukda telgraf keşide eden Molla Sıddık ve Yusuf 
ve Ali nam kimesnelerin yed ve zimmetlerinde (üzerlerinde) bir hayli 
emval-i emiriyye (devlete ait mal) olarak istihsali zımnında bunların 
sıkıştırılmasından ve iddia olunan kilimleri karyeler ahalisinden 
Muhtar Şeyh Mustafa merkez kazaya getirüb füruht ederek (satarak) 
esmanını (bedelini) ahz ile merkum Şeyh Mustafa kendi a’şar borcuna 
teslim-i sandık eylediği ve revgan verildiği bî-esâs (yağ verildiği asılsız, 
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gerçek dışı) olarak zikr olunan telgrafı keşide eylemeleri esbab-ı 
marûzadan ilerü geldiği ve Kaim-makam muma-ileyh liyakat ve 
istikameti bulunduğu iş’ar kılınmış olmakla ol-babda emr ü ferman 
hazret-i men leh’ül emrindir. 
Fi 29 Rebiülevvel Sene 1309 ve fi 20 Teşrinievvel Sene 1307 
Sivas Valisi Bende 
 

Hasan Ve Yusuf Efendinin Kaymakamdan Şikâyetçi Olması 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1951, Gömlek No: 23, 
Tarihi: 21 L (Şevval) 1309 (19 Mayıs 1892), Konusu: Alucra kazası 
ahalisinden Hüseyin ve Yusuf Efendilerin davalarının iptaline sebep 
olduğu gerekçesiyle Alucra kazası kaymakamı hakkındaki şikâyetin 
tahkiki. 

 
Belgede bahsedilen Hasan ve Yusuf Efendilerin başvuru 

örnekleri belge ekinde bulunmamaktadır. Ancak anladığımız kadarıyla 
kaymakam bu kişilerin bir davasının  düşmesine sebep olduğu 
gerekçesiyle şikâyet edilmiştir. Mevcut bilgiler ışığında iddianın 
doğruluğu veya yanlışlığı konusunda yorum yapabilmek mümkün 
değildir. 
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Sivas Vilayet-i Aliyyesine 
21 Şevval Sene (1)309 ve 6 Mayıs Sene (1)308 (19 Mayıs 1892) 

Alucra kazası Kaim-makamı tarafından davalarının iptali 
yolunda vukua gelen muameleden şikâyetle istid’a-yı adaleti (adaletin 
tecellisi isteğini) ve bazı ifadeyi havi kaza-i mezkûr ahalisinden Hüseyin 
ve Yusuf imzalarıyla keşide olunan telgrafname leffen tesyiri su-yi 
âlileri kılınmış olmakla mündericatına (içeriğine) nazaran hakikat-i halin 
iş’ar ve inbasına himem-i alileri der-kâr buyurulmak babında. 
 

Kaymakam Asaf Bey’le Naib’in Vukuatları 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 341, Gömlek No: 22, 
Tarihi: 09 Ş (Şaban) 1312 (5 Şubat 1895), Konusu: Karahisar-ı Şarki’ye 
bağlı Alucra Kaymakamı Asaf ve Naibi Rıza efendilerin birbirleri 
aleyhinde yaptıkları şikâyetlerin tahkikatı neticesinde kaymakamlığa 
Raşid Efendi’nin naibliğe ise Hafız Hayri Efendi’nin tayin edildiği, 
ayrıca Asaf Efendi’nin doktor tarafından muayene edilmesine engel 
olduğu gerekçesiyle Karahisar-ı Şarki Mutasarrıfı hakkında da 
tahkikat yapılması. 
 

Alucra ile ilgili yine çok ilginç belgeleri inceleyeceğiz. Okuyunca 
hep bu terslikler Alucra’nın mı başına gelmiş dedirtecek içerikte 
belgeler olduğunu göreceğiz. 
 

1895 yılında Alucra Kaymakamı olan Asaf Efendi ile yardımcısı 
Rıza Efendi bir tavla oyunu sonrasında kavga ederler. Kavga hem sözlü 
küfürleşme şeklinde olmuş hem de birbirlerini darb etmişlerdir. 
 

Neticede birbirlerinden şikâyetçi olmuşlar ve konu 
Başbakanlığa oradan da Danıştay’a kadar iletilmiştir. Yapılan inceleme 
ve soruşturma sonucunda olayın doğru olduğu Kaymakamın ve 
yardımcısının oyunla, eğlenceyle zamanlarını geçirdikleri ve bu olayda 
devleti temsil eden bir memura yakışmayacak davranış içinde oldukları 
belirtilerek görevden alınmışlardır. 
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Yerlerine Kaymakam olarak Raşid Efendi yardımcına da Hafız 
Mehmed Hayri Efendi atanmıştır. 
 

Bu arada Kaymakam belediye tabibine muayene olmak belki de 
darb edildiğine dair rapor almak istemiş Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı 
buna engel olmuştur. İnceleme de bu durum da anlaşıldığından onun 
davranışı da uygun bulunmayarak onun hakkında da soruşturma 
açılması talep edilmiştir. 
 

 
 
Sivas Vilayetine 
Fi 2 Zilhicce Sene 1312 ve fi 14 Mayıs 1311 
 

Karahisar-i Şarki Sancağı mülhakatından Alucra Kaim-makamı 
Asaf ve naibi (yardımcısı) Rıza Efendilerin yek diğeri (bir diğeri) 
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aleyhinde vukuu bulan şikâyetleri üzerine icra ettirilen tahkikat 
neticesini havi evrakın leffiyle tevarüd eden 14 Kanunisani Sene (1)310 
tarihli tahrirat-ı aliyyeleri üzerine bi’l-muhabere muma-ileyhin 
beyinlerinde (aralarında) zuhur eden mudârebeden dolayı kendisini 
muayene etmesi içün vaki olan müracaatı üzerine belediye tabibini ifa-
yı vazifeden men’ ettiğine dair Kaim-makam muma-ileyh tarafından 
mutasarrıf-ı liva hakkında dermeyân edilen şikâyetin dahi tahkiki 
Şura-yı Devlet kararıyla şeref-tevarüd eden 26 Mart Sene (1)311 tarihli 
tezkire-i sami-i sadâretpenâhide inba ve tevdi’ buyurulan salifü’z-zikr 
evrak-ı tahkikiye leffen isra kılınmış olmakla mucebince iktizasının ifa 
ve inba buyurulması babında. 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 
 
Devletlü Efendim Hazretleri 
 

Karahisar-i Şarki Sancağı mülhakatından Alucra kazası Kaim-
makamı Asaf ve naibi Rıza Efendilerin yek diğeri aleyhinde vukuu bulan 
şikâyetleri üzerine icra ettirilen tahkikatın neticesini havi evrakın 
leffiyle ve Sivas vilayetinin ol-babdaki iş’arından bahisle varid olan 9 
Şaban Sene (1)312 tarih ve dört bin on iki numerolu tezkire-i devletleri 
Şura-yı Devlet’e lede’l-havale tetkikat-ı vakı’a-ya nazaran muma-
ileyhimanın şikâyeti beyinlerinde (aralarında) mudarebe (dövüşme, 
vuruşma) zuhurundan ve bu da tavla oyunundan münbais (çıkan) olub 
daire-i resmiye haricinde vukua gelerek sarf-ı hukuk şahsiyeleri ibaret 
bulunmak cihetiyle işin hal ü faslı mehâkim-i adliyeye aid ve bina-i 
aleyh kendini mağdur add eden taraf-ı mahkeme-i müteallikasına 
(alakasına) muhtar olup, ancak muma-ileyhimanın böyle lehv ü la’b 
(oyun eğlence) ile iştigal ve yek diğerini (bir diğerini) darb ve tahkire 
(vurma ve hakarete) ictisar (cüret) etmeleri çeşit-i şahsiye ve 
resmiyelerini ihlal edeceğinden naibi muma-ileyhin heman azliyle 
yerine münasibinin ta’yininin taraf-ı sami-i meşihat-penahiye ve Kaim-
makamın dahi azliyle yerine erbâb-ı ehliyetden birinin intihabı ve 
kendisini muayene etmesi içün vaki olan müracaatı üzerine belediye 
tabibini i’ta-yı vazifeden men’ ettiğine dair Kaim-makam muma-ileyh 
tarafından mutasarrıf-ı liva hakkında dermeyan edilen (ortaya konulan) 
şikâyetin tahkiki maddelerinin dahi nezaret-i celilelerine havalesi 
dâhiliye dairesinin ba-mazbata ifade ve mucibince meşihat-ı müşarün-
ileyhaya tebliğ-i keyfiyyet olunmuş ve salifü’z-zikr (zikredilen) evrak-ı 
tahkikiye leffen (beraber) savb-ı devletlerine gönderilmiş olmakla ber-
vech karar-ı ifa-yı muktezasına himmet buyurulması siyakında tezkire-i 
senâveri terkim olundu efendim. 

 
Fi 12 Şevval Sene (1)312 ve fi 26 Mart Sene (1)311  
 
Sadrazam  ve Yaver-i Ekrem Cevad 



ALUCRA TARİHİ  

171 
 

 
 

Seri’an Kaim-makam intihab-ı içün me’muriyet komisyonuna ve 
ba-de-hû Sivas vilayeti’ne yazılmak üzere mektubî kalemine Fi 28 Mart 
Sene 1311 

 
Kaim-makam hakkında tanzim olunan mazbatası 23 Zilkade 

Sene 1312 ve 6 Mayıs 1311 (18 Mayıs 1895) tarihinde takdim 
kılınmakla ber-mûcib işâret-i aliyye canib-i vilayet-e tebligat icrası 
zımnında işbu tezkire-i samiye melfufuyla ma’an evrak odasına iade 
kılındı. Fi 6 Mayıs Sene 1311 Li-ecl’it-tebliğ taraf-ı vâlâya, mektubcuya   
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Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadaretpenâhiye 
Fi 9 Şaban Sene (1)312 ve fi 23 Kanunisani Sene (1)310 
 

Alucra kazası Kaim-makamı Asaf ve naibi Rıza Efendinin yek 
diğeri aleyhinde vukua gelen şikâyetleri üzerine memur-ı mahsusa 
marifetiyle icra ettirilen tahkikatın muma-ileyhimanın lehv ü la’b (oyun 
eğlence) ile iştigali ve yek diğerini darb ve tahkire ictisar (cüret) 
ettikleri sabit olduğu cihetle Kaim-makamlığa müntehabinden 
(seçilmiş, güzide) Raşid ve niabete de Hafız Hayri Efendilerin ta’yini 
bi’t-tensib naib içün makam-ı ali-i meşihat penahiye iş’ar-ı keyfiyet 
edildiği ve bu babdaki evrak-ı tahkikiyyenin gönderildiği beyanıyla 
muma-ileyh Raşid Efendinin tasdik-i me’muriyeti Sivas vilayetinden 
alınan 14 Kanunievvel Sene 1310 tarihli tebligatla iş’ar kılınmış ise de 
Kaim-makamın esbâb-ı azlinin ber-mucib nizamı ba-mazbata iş’arının 
iktiza edeceğinin vilayet-i müşarün-ileyhimaya o veçhile tebliğat-ı 
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lazıme ifası ve mezkûr evrakın dahi şayân-ı tedkik bulunduğu cihetle 
şimdiden Şura-yı Devlet’e havalesi lüzumu intihab-ı me’muriyet 
komisyonundan ba-müzekkere ifade kılınmış vilayet-i müşarn-
ileyhimaya icab-ı veçhile tebligat icra kılındığı gibi evrak-ı mezkûre de 
takımıyla huzur-ı âli-i fehimanelerine takdim edilmiş olmağla ol-babda. 

 

 
 

Karahisar-i Şarki Sancağı mülhakatından Alucra kazası Kaim-
makamı Asaf ve naibi Rıza Efendilerin yek diğeri aleyhinde vukuu bulan 
şikâyetleri üzerine gönderilen me’mur marifetiyle icra kılınan tahkikat 
neticesinde muma-ileyhima lu’biyyât (oyun ve eğlence) ile vakit 
geçirerek yek diğerini darb ve tahkir eyledikleri anlaşıldığından ve şu 
hal mugayir-i marzi-i âli (kabul edilemeyecek) olub devam-ı 
me’muriyetleri caiz olamayacağından bahisle heman tebdilleriyle 
Kaim-makamlığa müntehabinden (seçilmiş, güzide) Raşid ve niabete de 
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mukaddema bazı nevahi niyabetlerinde bulunan Hafız Mehmed Hayri 
Efendilerin ta’yinleri bi’t-tensib niebe ait cihetlerin makam-ı muallâ-yı 
meşihatpenahiye bildirildiği ve Asaf Efendi hakkındaki evrak-ı tahkikiye 
ile yerine intihab olunan (seçilen, beğenilen) Raşid Efendinin dahi bir 
tercüme-i hal varakası leffen gönderildiği beyanıyla ifa-yı muktezasını 
Sivas vilayetinden bi’l-vürud havale buyurulan 14 Kanunievvel Sene 
1310 tarih ve iki yüz yirmi yedi numerolu tahriratda beyan ve iş’ar 
olunmuşdur. 

 
İktizası müzâkere olundukda mezkûr tahrirat mündericâtı Kaim-

makam muma-ileyhin devam-ı me’muriyeti gayr-i caiz olduğundan 
azlini talebden ibaret olduğuna ve gerçi bu misillü Kaim-makamların 
idare-i azilleri komisyonun vezâ’ifine dâ’ir olan nizâm-nâmenin on 
beşinci maddesine tevfikan vulât (valiler) ve mutasarrıfın taraflarından 
inha olunabilür deyü muharrer ise de nizamname-i mezkûrun on 
yedinci maddesinde dahi mesuliyeti der-uhde olunarak işten el 
çektirilen Kaim-makam ve müdirlerin azline dair olan mezâbıt-ı 
ma’zûlinin (işten çıkarma mazbatalarının) vukuu bulan müracaatları 
üzerine evrakıyla beraber nezaret-i celilelerinden Şûrâ-yı Devlet’e 
tevdi’ olunacağı musarrah (Danıştay’a verileceği açıklanmış) 
bulunmasına nazaran Kaim-makam muma-ileyhanın ber-mücib nizâm 
azli (yönetmelik gereğince görevden alınması) esbabının her halde bâ-
mazbata bildirilmesi lazımeden olduğundan vilayet-i müşarün-
ileyhanın emr ü iş’ar ve merbut tahkîkat evrakı muhteviyâtı (araştırma, 
inceleme tutanağının içeriği) ise şâyân-ı dikkat idiğünden evrak-ı 
mebhusanın dahi şimdiden takımıyla berâ-yı tedkik Şura-yı Devlet’e 
tesyar buyurulması lüzumuna karar verildi. Ol-babda emr ü ferman 
hazret-i men-leh’ül emrindir.  
Fi Recep sene 1312 ve fi Kanunisani Sene 1310 
 

Naib Rıza Efendiden Şikâyetçi Olunması 
 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 617, Gömlek No: 46249, 
Tarihi: 14 Za 1312 (9 Mayıs 1895), Konusu: Alucra Naibi Rıza 
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Efendi’den şikâyeti havi memurin-i mahalliyeden gelen telgraf. 
(Meşihat; 46249) 
 

 
 
Taraf-ı Sami-i Hazret-i Meşihat-Penâhiye Tezkere 
13 Zilkade Sene 1312 ve fi 26 Nisan 1311 (8 Mayıs 1895) 
 

Alucra Naibi (Yargıçı) Rıza Efendinin irtikâb ve taaddiyatına 
(zulmetme, ezme, şeriatten ayrılma) ve sıfat-ı hâkimiyete (hâkimliğe) 
yakışmayacak sair ahval-i nâ-becasından (uygunsuz hallerinden) 
bahisle istid’a-yı ma’deleti mutazammın (adalet isteğini içeren talep) 
memurin-i mahalliyeden mühür ve imza ile çekilen telgrafname leffen 
irsal kılınmış ve mealine nazaran muamele-i lazımenin icrası bâb-ı vâlâ-
yı fetva-penahilerine aid bulunmuş olmağla ol-babda. 
Ba işâret âliye-i müsteşâri 
 

Naib Rıza Efendinin Şikâyete Konu Ahvali 
 

Arşiv Fon Kodu: BEO Dosya No: 627, Gömlek No: 46988 Tarihi: 
1312 Za (Zilkade) 27  (22 Mayıs 1895), Konu Özeti: Alucra Naibi Rıza 
Efendi’nin irtikâb ve hâkime yakışmayacak ahvalinden dolayı kaza 
ahalisinin Vekili Mustafa Efendi’nin arzuhali. (Meşihat; 46249) 
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25 Zilkade sene (1)312 –  9 Mayıs (1)311 – 22 Mayıs 1895 
Taraf-ı Sâmi-i Hazret-i Meşihat-penâhiye tezkire (Diyânet İşleri Dairesi) 
 

Alucra Naibi Rıza Efendi’nin irtikab (Bir makamı âlet ederek, 
hakkı olmayan para veya malı hile ile almak) ve irtişa’sından (rüşvet 
almak) ve hatta sıfat-ı hâkimiyete yakışmayacak sair ahvale na-
becâsından (uygun olmayan) bahisle istid’â-yı muadeleti (adlet isteği) 
mutazammın me’muriyet-i mahalliyeden müteaddid imza ile çekilen 
telgrafnâmenin leffiyle muamele-i lâzımenin icrası 14 Zilkade sene 
(1)312 tarihinde savb-ı âli-i meşihât-penahilerine izbar olunmuşidi. 
Naib mumaileyh hakkında şikâyeti havi kaza-i mezkûr ahali vekili 
Mustafa imzasıyla bu kere alınan telgrafnâme dahi leffen irsal kılınmış 
olmakla ol-babda. 

 
 Belgede çok ayrıntılı bir anlatım yok ise de kullanılan bir kelime 
herşeyi izah etmektedir. Bu kelime rüşvettir. Alucra’da görev yapan 
rüşvet alarak adaleti çarpttığı için suçlanmaktadır. Böyle bir durumda 
zayıfların sürekli ezilmesi ve güçlünün adaleti söz konusudur. 
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Kaymakam Nuri Bey’in Yargılanması 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 685 Gömlek No: 10 
Tarihi: 1320 Ra (Rebiyülevvel) 02 (9 Haziran 1902), Konu Özeti: Alucra 
Kaymakamı Nuri Bey’in bazı şahısları darb ve sebepsiz tevkif gibi 
suçlardan dolayı muhakemeye alınması. 

 
Yine bir kaymakam şikâyetinin ardında adaletin ve hukukun 

dışında keyfi, başına buyruk uygulamalar nedeniyle halkın  ezildiğini 
görmekteyiz. Olan hep Alucra’nın halkına olmuştur. 
 

 
 
Dâhiliye Nezaret Celilesi’ne 

Alucra Kazası Kaimmakamı Nuri Beğ’in taht-ı muhâkemeye 
alınmasının Sivas Vilâyetine tebliği hususuna 29 Cumadiye’l-ahire 
(sene)? ve 11 Şevval sene (1)319 (21 Ocak 1902) tarihli ve 3383 ve 
4911 numerolu iki kıt’a tezkire-i devletleri üzerine Şura-yı Devlet 
kararıyla Maliye Nezâretinin iradesi cenâb-ı hilâfetpenâhileri 
şerefsudur buyurularak evrak-ı tahkikiye leffen savb-ı âlilerine irsâl 
kılınmış olmakla icra-yı icabına himem. 
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Tahkikat İçin Şebinkarahisar’dan Alucra’ya Memur 
Gönderilmesi 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 1010, Gömlek No: 10, 
Tarihi: 24 B (Recep) 1323 (24 Eylül 1905), Konusu: Tahkikat için 
Alucra’ya gönderilen Karahisar-i Şarki Mutasarrıf Muavini Yorgaki ile 
İdare Meclisi Başkâtibi Zühdü Efendilere ödenecek yevmiyelerin 
haksız çıkan taraftan tahsil edilmek üzere mal sandığından tesviyesi. 

 
1905 yılında Alucra’da bir arazi davası ortaya çıkmış. Belgenin 

içeriğinden anlaşıldığına göre Nüfus Müdürlüğü çalışanı Süleyman 
Efendi ve oğlu tahsildar Hasan Efendiden şikâyetçi olunmuş. Şikâyet 
konusunu incelemek üzere de Karahisar-i Şarki Mutasarrıf Muavini 
Yorgaki ile İdare Meclisi Başkâtibi Zühdü Efendi gönderilmiş. 
 

Ancak bunların günlük harcırahlarının ödenmesi sorun olmuş. 
Yine anlaşıldığı kadarıyla günü birlik halledilecek bir mesele 
olmadığından Alucra’da kalmaları gerekmiş. Gerçi dava konusu 
arazinin nerede olduğuna yönelik bilgi bulunmamaktadır ama 1905’in 
şartlarında araba yok, doğru düzgün yol yok. Bu şartlarda gittikleri 
yerde hiçbir şey yapmadan geri dönseler 2 günlerini alır. Yer tespiti 
yapıp, belgeleri incelemeleri, şahitleri dinlemeleri, raporu yazıp 
taraflara imzalatmaları derken 3-5 günlerini almıştır. 
 

Neticede şahsi bir meselenin halli söz konusu olması nedeniyle 
görevlilerin yevmiyeleri mahalli mal sandığından ödenmiş olsa da dava 
sonucunda haksız olan taraf kimse ödenen harcırahın onlardan tahsil 
edilerek mal sandığına iadesi yönünde karar alınmıştır. Adil olan da 
budur her halde. 

 
Haksız şikâyetlerin devlet kurumlarını boş yere meşgul etmenin 

bir karşılığı olması lazımdır. Günümüzdeki uygulamada bu yöndedir ve 
davayı kaybeden taraf mahkeme masraflarını da üstlenmektedir. O 
günkü uygulamada bu yöndedir. 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesi Canib-i Âlisine 
Devletlü Efendim Hazretleri 

Arazi maddesinden dolayı Alucra kazası nüfus me’muru 
Süleyman ve mahdumu tahsildar Hasan Efendiler hakkında lazım gelen 
tahkikatın icrası içün azimet ve avdet harç-ı rahlarını başkaca almak ve 
kesb-i istihkak edecekleri yevmiyelerde ba’dehu icab edenlerden tahsil 
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olunmak üzere yevmi elli ve kırk guruş ücretle Mutasarrıf Muavini 
Yorgaki ve Meclis İdare Başkâtibi Zühdü Efendilerin kaza-i mezkûra 
i’zamları mahalli idare meclisince tensib idilmiş olduğu beyanıyla ifa-yı 
muktezası Karahisar-i Şarki Sancağı Mutasarrıflığından ba-tahrirat 
bildirilmiş olmakla muma-ileyhimanın suret-i muharrere veçhile 
yevmiye ve ücret-i mezkûrenin mal sanduğundan i’tası ile i’zamları 
veyahut kimlerden alınmak lazım geleceği Meclis İdare-i Vilayet kararı 
ile istizan olunur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir. 
Vekil Vali-i Sivas Defterdar Bende 
Fi 12 Rebiülahire Sene 1323 ve fi 2 Haziran 1321 
 

İşbu inhâda mevzu’ bahs olan tahkikat içün i’zam kılınacak 
me’murlara i’tası icab eden yevmiye ve ücret-i ma’lumenin harcırah-ı 
kararnamenin on dokuzuncu maddesine tevfikan ba’dehu haksız çıkan 
tarafından tahsili ve yerine konulmak üzere mahalli mal sanduğundan 
tesviye ve ifası lüzumunun beyanıyla mezkûr inhaya cevâb-ı âli tasdiri 
babında emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir. 
Fi 30 Eylül Sene 1321 
Cevab Fi 31 Ağustos Sene 1321 
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Sivas Vilayet-i Celilesine 
Fi 24 Recep Sene 1323 ve fi 11 Eylül Sene 1321 (24 Eylül 1905) 
 

2 Haziran Sene 1321 tarihli ve seksen üç numerolu tahrirat-ı 
aliyye-i daverileri cevabıdır. Tahkikat içün Alucra kazasına i’zam olunan 
Mutasarrıf Muavini Yorgaki ve Meclis İdare Başkâtibi Zühdü Efendilere 
i’tası icab eden yevmiye ve ücret-i muamelenin harcırah 
kararnamesinin on dokuzuncu maddesine tevkifen ba’dehu haksız 
çıkan tarafdan tahsil ve yerine konulmak üzere mahalli mal 
sanduğundan tesviye ve ifası lazım geleceği muhasebe ifadesiyle 
beyanına müsaberet kılındı. Ol-babda. 
Merbuten muhasebeye 
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7.BÖLÜM 
Alucra Hükümet Konağıyla İlgili Belgeler  
 
Hükümet Konağının Kirasının Ödenmesi 
 

Arşiv Fon kodu: BEO, Dosya No: 747, Gömlek No: 56010, 
Tarihi: 1313 N 10 (24 Şubat 1896), Konusu: Alucra Kazası Hükümet 
Konağı kira bedelinin tesviyesi. (Adliye) 
 

 
 
Maruzi çakeri kemineleridir ki; 

Alucra kazası me’muriye-i adliyesinin ikâmeti içün mukata-i 
işcarına mecuriyet görünen hane bedeli icarı olan şehri elli gruşun 
kabul ve sarfı iş’arı mahalliye nazaran zaruri görülmüş mezburun 
zuhurat tertibinden bittenzil icarat tertibine naklen ve tarih-i isticardan 
itibaren sarfı hususuna müsaade-i celile-i sadaretpenahileri şayan 
buyurulmak babında emr u ferman hazreti men-lehü’l emrindir.  
Fi 1 Ramazan Sene 1313 ve Fi 3 Şubat Sene 1311 Adliye Nazırı 

 
Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 778, Gömlek No: 58343, 

Tarihi: 1313 Za 28 (11 Mayıs 1896), Konusu: Alucra Kazası Hükümet 
Konağı için isticar olunan hane icaresi (kirası). (Adliye) 
 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/02/image0036.jpg
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/02/image0047.jpg
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Maruzi çakeri kemineleridir ki; 
 

Karahisar-i Şarki Sancağı dahilinde Alucra kazası hükümet 
konağının mahzen olmasına mebni isticar olunan (kiralanan) hane 
icarasından adliye hissesine isabet eylediği iş’ar-ı mahalliyeden 
anlaşılan otuz gruşun kabulü zaruri görüldüğü encümen-i idare-i 
adliyeden ifade kılınmış olmakla mezburun zuhurat tertibinden bi’t-
tenzil  icarat tertibine naklen ve tarih-i isticardan (kira tarihinden) 
itibaren sarfına müsaade-i aliye-i cenabı sadaret-penahileri şayan 
buyurulmak babında emr u ferman hazreti men lehül emrindir. 
Fi 20 Zilkade 1313 ve fi 22 Sene Mayıs 1312 (2 Haziran 1896) 
Adliye Nazırı 
 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 897, Gömlek No: 67205, 

Tarihi: 1314 S 15 (26 Temmuz 1896), Konusu: Alucra'da inşa olunacak 

hükümet konağı ve hapishanenin masarifi. (Dahiliye) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

 

Şura-yı Devlet’e muhavvel (havale edilmiş) 19 Recep (1)314 

tarihli ve 36969 numaralı tezkire-i devletlerinde Alucra kazasınca 

yeniden inşası lüzum göründüğü bildirilen hükümet konağıyla 

hapishanesinin ilkbahardan evvel yapılamayacağı cihetle masarifinin 

üçyüzonüç senesi malından sarfı tabii ise de sene-i merkume 

muvazenesinde (bütçesinde) buna müsaid olub olmayacağı malum 

olmadığından iktizasının ifası (gereğinin yerine getirilmesi)… 

 

Ba-işaret-i müsteşari 

Tezekkür olunduğuna mübeyyin (görüşmede açıklandığı 

şekliyle) dahiliye dairesine ita edilen 9 Şaban (1)314 tarihli ve 3052 

numaralı mazbata takımıyla (ekleriyle) savb-ı daverilerine 

gönderilmeğle mealine nazaran icabının ilave-i mütalaa ile inba 

(bildirilmesi) ve mazbatasının iadeten israsına (gönderilmesine) 

himem… 

 

Belgede dikkat çeken husus bir hükümet konağının olduğu 

ancak yetersiz olduğundan olsa gerek 1896 senesinde yenisinin 

yapılmak istendiği hatta bunun yanında birde hapishane inşa edilmek 

istendiği anlaşılmaktadır. Ancak inşaatın uzayacağından bahisle ayrılan 

ödeneğin yetip yetmeyeceği bir sene sonraki bütçeye sarkıp 

sarkmayacağı sorulmaktadır. 

 

Hükümet Konağı Ve Hapishane İçin Keşif Hazırlanması 
 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 927, Gömlek No: 69462, 
Tarihi: 25 L (Şevval) 1314 (29 Mart 1897), Konusu: Alucra Kazasınca 
inşasına lüzum görünen Hükümet Konağıyla hapishanenin inşaat 
masraflarının merkez kısmında karşılığının olmadığı. (Şura) 
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Bir önceki 1896 tarihli belgede Alucra’da bir hükümet konağı ile 
hapishane yaptırılmak istendiğini ancak bütçe dengesinin şaşmasından 
endişe edildiğini görmüştük.  

 
1897 tarihli belgede ise Alucra’da bir hükümet konağı ve 

hapishane inşasının projelendirildiği ve keşfinin hazırlandığı ancak keşif 
bedeli olan elli altı bin üç yüz kuruşun Sivas vilayeti inşaat tertibi 
bütçesinden fazla olduğu için bu girişimin sonraya kaldığı 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle bir süre daha kiralanan binalarda hizmet 
verildiği anlaşılmaktadır. 
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Şûrâ-yı Devlet Riyaset-i Celilesine 
 
Fi 25 Şevval 1314 ve fi 17 Mart 1313 (29 Mart 1897) 
 

Alucra kazasınca inşasına lüzum görüldüğü Sivas vilayetinin 
iş’arına atfen Dâhiliye Nezaret-i Celilesinden bildirilen hükümet 
konağıyla hapishanenin masarifi inşaiyesinin üçyüzonüç senesi 
malından sarfı tabii ise de sene-i merkûme muvazenesinin buna 
müsaid olub olmadığı malum olmadığından bahisle iktizasının ifası 
hakkında Şûrâ-yı Devlet Dâhiliye Dairesinden tanzim ve ita olunan 9 
Şaban Sene (1)304 tarihli ve 3052 numerolu mazbata üzerine keyfiyyet 
nezaret-i müşarün-ileyhadan lede’l-istifsar (sorularak) Sivas vilayetinin 
inşaat tertibi yirmiikibindokuzyüzatmış guruş olduğu halde üçyüzonüç 
senesinden i’tibaren yüzde beşinin tenzili lazım gelmesinden dolayı 
mezkûr hükümet konağıyla hapishanenin masarif-i inşaiyesi bulunan 
ellialtıbinüçyüz küsur guruşun bundan tesviye ve mahsubu (düşülmesi) 
kabil (mümkün) olamayacağı gibi sene-i merkume muvazenesinin 
(bütçesinin) merkez kısmında dahi bu misillü masarifatın karşılığı 
olmadığı meşhud-ı vârid olan 21 Şevval (1)314 tarihli ve 198 numerolu 
tezkire leffen ve mezkûr mazbataya melfuf keşf defteri ve rayiç 
mazbatası ile resmi iadeten savb-ı samilerine gönderilmiş olmakla 
suret-i iş’ara nazaran müzekkere-i keyfiyetle icab-ı hallin ba-mazbata 
inbasına himmet. 

 
Ba-işaret müsteşarî 

 

Alucra’da Hükümet Konağı İçin Kiralanan Hane 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2321, Gömlek No: 90, 
Tarihi: 1317 Za 20   (22 Mart 1900), Konusu: Alucra Hükümet Konağı 
olarak kiralanan hanenin kira parasının karşılanması ya da yeni bir 
hanenin kiralanması isteği. 
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Sivas Vilayet-i Celilesi’ne 
 

Alucra kazası hükümet konağı olmak üzere senevi bin sekiz yüz 

guruşla isticar edilen hanenin (Alucra kazası ahalisinden Tekiroğlu 

nam kimesnenin mutasarrıfı olduğu hanesi senevi bin sekiz yüz guruşla 

hükümet namına isticar eylediği ve işbu icaradan yüzde on beş ta’cilat 

(çabuklaştırma, tenzilat) icrasına merkumun muvafakat göstermediği 

(razı olmadığı) gibi bu kere de mezkûr hanenin) iki bin beş yüz guruşa 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/02/image0057.jpg
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talib-i aheri (başka talibi) bulunduğundan bahisle ya bu mikdar ile 

hükümet namına isticarı veyahut hanenin tahliyesi mutasarrıfı 

tarafından istid’a tevarüd olunduğu beyanıyla istifsar-ı mu’ameleyi 

havi tevarüd eden 1 Şubat (1)305 tarihli ve iki yüz doksan numerolu 

tahrirat-ı aliyye-i daverileri mütalaa-güzar-ı acizileri oldu kaza-i mezkûr 

hükümet konağı namına kayden senevi bin sekiz yüz guruş bedel-i icar 

mahsus iken meblağ-ı mezbûr umum sırasında icra olunan yüzde on 

beş tenzilatdan sonra bin beş yüz otuz guruşa tenezzül eyleyüb 

bedelat-ı icardan icra edilen tenzilatın iadesi taraf-ı sami-i sadaret-

penâhiden istizan olunmuş ise de henüz cevap alınamamasına ve hâl-i 

hazır hazine fazla sarfiyata gayr-i müsâit bulunmasına nazaran kaza-i 

mezbûrda hükümet dairesi içün tahsisat-ı hazıra ile diğer bir hane 

tedariki ve bu suret-i kat’iyen kabil olmadığı halde bedel-i icar kadime 

icra olunacak zamâyime muvazene-i vilayet dâhilinde bir karşılık 

bulunarak keyfiyetin iş’arı lüzumunun muhasebe ifadesiyle beyanına 

mübaşeret kılındı. Ol-babda. 

Evrakı muhasebeye    

 

Belgedeki en dikkat çekici husus Tekiroğlu olarak bahsedilen 

kişinin konağının kiralanmak istendiği ancak onun fırsatçılık yaparak 

benim konağımın başka talibi de var ya benim istediğim parayı 

verirsiniz ya da bu anlaşma olmaz dediğidir. Bu tavrı kabul etmeyen 

yetkililer de yeni bir konak arayışına girmiştir. 

 

Alucra Hükümet Konağının Tefrişi 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1021, Gömlek No: 39, 
Tarihi: 29 Şaban 1323 (29 Ekim 1905), Konusu: Alucra Hükümet 
Dairesi’nin mefruşatının yenilenmesi için sarfı lüzumlu olan paranın 
temini ile Karahisar-ı Şarki Hapishanesi’nin daha önce keşf olunandan 
fazla olarak inşa ettirilen duvarının parasının müteahhide ödenmesi. 
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Sultan II. Abdülhamid döneminin (1876-1909) sonlarına doğru 

olan 1905 tarihli belgelerden o dönemde maddi imkânsızlıklar 

nedeniyle iş yapmanın ne denli güç olduğunu anladığımız gibi diğer bir 

yönüyle de muhasebe ve bütçe denkliği açısından karşılığı olmayan 

konularda iş yaptırılmasının önüne geçilmeye çalışıldığını da 

görmekteyiz. 

 

İhtiyaçlar çok da olsa bunların giderilebilmesi maddi imkânlar 

ölçüsünde olduğundan ileriki yıllara sarkan borçların ödenmesi de 

öncelik taşıyacağından yapılacak diğer işleri etkileyecektir. Bu nedenle 

mümkün olduğunca mali disiplin sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Sivas Vilayet-i Celilesi’ne 

Fi 29 Şa’ban Sene (1)323 ve fi 11 Teşrinievvel Sene (1)321 

31 Ağustos Sene (1)321 tarih ve yüz otuz dokuz numerolu tahrirat-ı 

âliyye-i dâverileri cevabıdır. 

Alucra kazası hükümet dairesinin dâhiliye kısmına ait 

mefruşâtının tecdidi içün sarfı muktezi mebâliğe karşılık olmadığından 

ve mülhakat-ı sâirece dahi tefriş olunacak mahalleri bulunduğundan 

bahis ile Karahisar-i Şarki Sancağı mefruşât tertibinin ikibinbeşyüz 

guruşa iblağ-ı iş’ar buyurulmuş ise de muvazene haricinde karşılıksız 

zamayim icrası suret-i kat’iyede mumnu’ olmasına ve bir sancağa aid 

masarifin hasbe’l-icab diğer sancağa nakli caiz olabileceği vilayat 

masarif-i umumiyesi hakkındaki nizamnamenin üçüncü bendi 

iktizasından bulunmasına binaen zikr olunan masarif-i tefrişiyyenin o 

veçhile tesviye ve ifası lüzumunun muhasebe ifadesiyle beyanına 

müsaberet kılındı ol-babda. Battalı muhasebeye 

 

 

1950’lerde Alucra’da çekilmiş bir fotoğraf 
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8.BÖLÜM 
İdari Yapılanmada Gerçekleşen Değişikler Sonucu Alucra ve 
Mindeval’ın  Suşehri Kaymakamlığına Bağlanması 
 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. MLK. Dosya No: 1785 A, Gömlek No: 4, 
Tarihi: 27 Safer 1285 (19 Haziran 1868), Konusu: Suşehri 
Kaymakamlığına bağlı olarak idare edilen Alucra için yeni bir 
kaymakamlık kurulması isteği.  
 

1868’de Alucra’nın Mindeval ile birlikte Suşehri 
kaymakamlığına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Elbette bu durum Alucra 
ve Mindeval halkını çok rahatsız etmiş. Bu işten en büyük sıkıntıyı 
duyan hiç şüphesiz Alucra halkı olmuştur. 15-20 saatlik yolu aşıp 
Suşehri’ne gitmek o günün şartlarında hiç de kolay iş değildir. Hele de 
yol üzerinde bulunan Berdiya ve Sarıçiçek dağlarını aşmak kolay 
olmuyormuş. Üstelik yolda eşkıya ve haydutlar yol kesip adam 
soymakta çeşitli zararlar vermekteymiş. Böyle bir durumla 
karşılaşılmasa bile yazın ve kışın yolun verdiği meşakkat çeşitli 
zorlukların yaşanmasına neden oluyormuş. Üstelik yaşanan bu 
zorluklar nedeniyle muhtarların sorumluluğunda olan vergilerin 
Suşehri Mal Müdürlüğü’ne götürülerek yatırılmasında bile aksaklıklar 
yaşanıyormuş. Günü birlik gidip gelinecek bir yer olmadığından da 
insanların barınma ve iaşe ihtiyaçları olacağı da dikkate alındığında işin 
güçlüğü anlaşılacaktır. 

 
Neticede Alucra ve Mindeval muhtarları ve ileri gelenleri 

birleşmişler ki toplam 114 kişinin mührüyle durumlarını ve 
perişanlıklarını anlatan bir dilekçe vermişler.  
 

Dilekçeleri Şûrâ-yı Devlet’e havale olmuş. Şûrâ-yı Devlet’in 
karşılığı günümüzde Danıştay olsa da Şûrâ-yı Devlet’in yetkileri o 
zaman daha fazlaymış. Bir komisyon niteliğinde olan bu kurum durum 
incelemesi yaparak olması gerekeni padişahın onayına sunuyormuş. Bir 
nevi karar organıymış.  
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Neden Alucra Suşehri’ne bağlanmış sorusunun cevabı da şudur. 
1805-1865 yılları arasında Şebinkarahisar, Trabzon vilayetine bağlı bir 
sancak iken, yapılan idari değişiklikle 1865 yılında Sivas’a bağlanmıştır. 
Mindeval’ın Suşehri’nden ayrılmak istemesine ilişkin bahiste de izah 
edildiği üzere Tanzimat’ın ilanıyla birlikte yapılan idari değişikler 
sırasında bölgemizde de idari düzenlemeler yapılmıştır. Yapılmıştır 
ama halkın yaraına olmayan bu düzenlemeler çeşitli sıkıntıları da 
beraberinde getirmiştir.  

 
İdari taksimatta yapılan bu değişiklikle birlikte Alucra ve 

Mindeval’ın Akşehirâbâd ile birlikte Suşehri’nde bulunan 
kaymakamlığa bağlanmıştır. Belgelerimiz 1868 tarihli olduğuna göre en 
az üç yıl bu sıkıntı yaşanmıştır. Ayrıca belgelerde bahsedilen diğer bir 
husus ise bu yeni oluşum öncesinde Alucra’da idarecilik yapan bir 
Kaymakam’ın bulunduğunun belirtilmiş olmasıdır. Zira dilekçe de 
eskiden olduğu gibi Alucra’da kaymakamlık teşkil edilmesi diye 
istirhamda bulunulmuştur. Bununla birlikte bu başlıktan sonra 
göreceğimiz gibi Alucra Suşehri’nden ayrılmıştır. Ancak bu kez de 
Mindeval halkı Alucra’dan ayrılarak ayrı bir nahiye müdürü istemiştir.  

 

 
 

1872 yılı salnamesinde bu kez Alucra’yı yeni teşkil olmuş 
(kurulmuş) bir kaza olarak gördüğümüzden (Alucra Kazası, 
Kaimmakam İsmail Efendi, kaza-i mezbur müceddeden (yeni) teşkil 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/01/image00413.jpg
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olduğundan refakat me’murlarının henüz tâ’yin kılınamadığı) bu 
sıkıntının 1865’den 1872’ye kadar 7 sene sürdüğü anlaşılmaktadır.  
 

Bu dönemin öncesine ilişkin memurların maaşları için 
oluşturulan bütçe rakamları ile ilgili tablonun çevirisi de yapılmıştır. 
Burada kaymakam maaşı çok dikkat çekicidir. Diğer memur maaşlarıyla 
kıyaslandığında Kaymakama verilen değer anlaşılmaktadır. Maaşlar için 
aylık 2610 guruş bütçe gerekli görülmüştür. Bunun 910 kuruşunun 
karşılığı olduğu belirtilmiş geri kalanı için tahsisat istenilmiştir.  

 
Meseleye neresinden bakılırsa bakılsın zor günlermiş, 

insanlarımız çok sıkıntılar çekmişler. Çalışmak bir dert, bağlı bulunduğu 
kazaya gidip gelmesi bir dertmiş. İnsan ilişkilerinde istenmese de 
zaman zaman dava konusu olan ve halledilmesi gereken sorunlar da 
ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda bunların halli için de kazaya 
gidilip gelinmesi gerektiğinden halkın çilesi daha da artmıştır.  
 

 
 
Hû 
Numero 15 
Marûz-i çaker kemineleridir ki; 

Karahisar-i Şarki Sancağı dâhilinde kibelü’l-teşkilat müstakil 
kaza olduğu halde ibtida-yı teşkilatda nâhiye i’tibarıyla Suşehri kazası 
kaimmakamlığına rabt kılınmış olan maa nahiye-i Mindeval Alucra 
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(Mindeval ile beraber Alucra) kazasının cesameti ve mezkûr Suşehri 
kazasına bu’diyeti (uzaklığı) cihetiyle kemâ-fi’s-sabık (eskiden olduğu 
gibi) bir kaimmakam ile idaresi ve bu takdirce ta’yinine lüzum görünen 
kaimmakam ve mal müdürü ve saireye tahsis icab eden şehriye (aylık) 
iki bin altı yüz on guruş maaşın mahallince karşuluk gösterilen dokuz 
yüz on guruşdan maadası (kalanı) bulunan bin yedi yüz guruşun 
müceddeden ve tahsisat-ı vilayete ilaveten tahsisi ifadesine dair meclis 
idare-i vilayetden tanzim kılınan mazbata ve pusula ve evrak-ı 
mahalliye takımıyla leffen (ekinde) takdim-i pişgâh-ı asâfâneleri 
kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.  
Fi 27 Safer sene 1285 ve fi 6 Haziran Sene 1284 (19 Haziran 1868)  
Bende Vali-i Vilayet Sivas  
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Hû 
Sivas vilayeti dâhilinde kâin Karahisar-i Şarki Sancağına mûzaf 

maa Mindeval, Alucra ve Akşehirâbâd nahiyelerinin birleştirilmesiyle 
teşkili mahallinden istid’a kılınan Alucra kazası içün 
Tahsisi lazım gelen maaş-ı şehriyenin miktarını mübeyyin pusuladır. 
 
Tahsisi lazım gelen: 
Kaim-makam Maaşı 1.250 guruş 
Mal Müdürü Maaşı     250 guruş 
Tahrirat Kâtibi Maaşı    200 guruş 
 
Meclis Azası (Azaları) Maaşı   
İdare  80 3 240 (maaş toplamından üç üye olduğu 
anlaşılıyor)  
Deavi (adliye)80 3 240 (maaş toplamından üç üye olduğu 
anlaşılıyor)  
Toplam  6 480 guruş 
Sandık Emini Maaşı  150 guruş 
Kırtasiye maktu’  30 guruş 
Ara Toplam   2.360 guruş 
Akşehirâbâd kazası müdürlüğüne ta’dilen tahsisi lazım gelen maaş 250 
guruş 
Genel Toplam   2.610 guruş 
 
Lağvı icab eden maaş  
Alucra nahiyesi müdürlüğü maaşı   330 guruş 
Akşehirâbâd nahiyesi müdürlüğü maaşı  330 guruş 
Refakatsiz idaresi mümkün olduğu cihetle sırf nazar olunması lazım 
gelen Koyulhisar kazası mal müdürü refakati maaşı 125 guruş 
Kezalik Suşehri kazası mal müdürü refakati maaşı 125 guruş 
Genel Toplam      910 guruş 
Ber-vech-i bâlâ tahsisi icab eden             2.610 guruş 
Ber-vech-i bâlâ lağvı lazım gelen (karşılığı olan)  910 guruş  
Açığı  (karşılığı olmayan)              1.700 guruş  
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Bi-mennihi Teâlâ 
Şûrâ-yı Devlet’e fi 8 Ra sene 1285 (29 Haziran 1868) 
Pişgâh-ı Meali Penâh-ı Hazret-i Vekâlte-penâhiye Ariza-i Çakerânemdir. 
Mülkiye Dâiresine Fi 9 Ra Sene (12)85 (30 Haziran 1868)  
Fi 25 Ra Sene (12)85 (16 Temmuz 1868) tarihiyle Mülkiye Dairesi’nden 
Sivas Vilayetine istilam-nâme-i sami yazılmağla bu tarafa arzı  
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Hû 
Nunero 100 
Sivas Vilâyet-i Celilesi Cânîb-i Âlisine 

Mukaddemce başluca kaza i’tibarıyla bir kaimmakamlık idaresi 
altında iken Karahisar-i Şarki Sancağının Sivas’a rabtı ve ilhakından 
sonra kaimmakamlığı lağv olunub nahiye i’tibarıyla Suşehri 
kaimmakamlığı idaresi altına verilen maa Mindeval Alucra (Mindeval 
ile beraber Alucra) kazasının cesameti ve Suşehri kaimmakamlığı 
merkezine bu’d mesafesi cihetle gerek emval-i miriyenin tahsili ve 
irsalinde ve gerek kaza-yı mezburun zabt u rabt-ı hususunda müşkülat-ı 
azime (büyük zorluklara) olduğundan bahisle ve ol-babda zikr olunan 
Alucra ve Mindeval ahalisi tarafından verilen mahzar-ı umumiyenin 
leffiyle kazayı mezburun kel-evvel kaimmakamlığına tahvil-i idaresi 
lüzumu hakkında liva-i mezbur idare meclisinin 22 Muharrem Sene 
(12)85 tarihli ve on dokuz numerolu tevarüd idüb meclis-i acizanemize 
havale buyurulan mazbata ile melfufatı mütalaa kılındı. Mazbata-i 
mezkûrede beyan kılındığı cihetle mezkûr kaimmakamlığın 
müceddeden (yeni baştan) teşkili halinde kaimmakam ve mal müdürü 
ve tahrirat kâtibi ve aza maaşı ve kırtasiye bedeli olarak tertib edecek 
şehri iki bin altı yüz on guruş maaşın dokuz yüz on guruşuna 
mahallince karşılık bulunup küsur bin yedi yüz guruşun müceddeden 
(yeniden) tahsisi lazım geldiğine ve meal-i işarat-ı mahalliyeye nazaran 
mezkûr kaimmakamlığın teşkili gerek idare-i umur-ı müsellemece 
(işlerin emniyet ve güvenilirliği) gerek istirahat ve emniyet-i ahaliyece 
derece-i lüzumu göründüğüne mebni mezkûr idarenin ve 
kaimmakamlık ve sair me’murin maaşlarının miktarını ve bunun karşılık 
ile muvazenesini natık meclis-i acizânemizde yapılan merbût pusulanın 
leffiyle zikr olunan kaimmakamlık teşkili ve açık görünen mezkûr bin 
yedi yüz seksen guruşun müceddeden tahsisat vilayete ilaveten tahsisi 
hususunun canib-i sami-i cenâb-ı âliye inhası menut-ı re’y ve livada 
aliye-i vilayet-penâhide bulunmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i 
men lehü’l emrindir.  

 
Fi 19 Saferü’l-hayr Sene 1285 (11 Haziran 1868)    
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Hû 
Sivas Vilayet-i Celilesi’ne 
Numero 19 
 

Karahisar-i Şarki Sancağı dâhilinde kâin Alucra kazası ahalisi 
tarafından verilip leffen takdim-i pişgâh-ı âli-i vilâyet-penâhileri kılınan 
mazbata-i umumide teşkilat-ı cedide icabınca seksen üc senesi (1283) 
şehr-i evvelinden itibaren maa nahiye-i Mindeval kaza-i mezbur 
kaimmakamlığına lağv ve Suşehri kaimmakamlığına ilhak olunarak ol-
vechile idare olunmakta ise de mezkûr Alucra kazası Suşehri 
kaimmakamlığına on beş yirmi saat mesafede bulunub esna-yı rahda 
beyne’l kazaeyn (iki kaza arası) iki aded cebel-i şâhika (yüksek dağ) 
bulunduğu cihetle vukuu bulan emval-i müstahsile-i miriyenin 
muhtarlar marifetiyle gönderilmesinde ve gerek ashab-ı hacatın 
tesviye ve temşiyet-i maslahatlarında (işleri için) kaimmakamlık-ı 
mezkûra gidip gelmekte envai taab ve meşakkat (güçlük) ve mevsim-i 
sayf ve şitada (yazın ve kışın) zikr olunan celblerden azimet ve 
avdetlerinde mevcud envai maşak (zorluk) ve eşkıya ve sarik (hırsız) 
takımından haşyet olunub (korkulup) ve mesalih-i vakıa (işler) ve 
hukuk-ı sunuf-ı (davalar) teba’a kesb-i te’hir etmekte ve emval-i 
müstahsilenin (ürün gelirlerinin-vergi) mezkûr kaza mal müdürlüğüne 
isal ve tesliminde pek ziyade güçlük ve taassür (güçlük) görülmekte 
olduğundan maada mezkûr Alucra kazasının nezaket-i mevkiası ve 
etrafı balkanlık (dağlık) ve Gümüşhane’ye tabi Kürtün ve Torul ve 
bazen Tirebolu kazalarına hemcivar idiğünden (civarında olduğundan) 
ol-taraflardan eşkıya ve hayadid (haydutlar) kıta’-ı güruhu (yol 
kesicileri) bi’t-tecavüz gest ü güzar (zarar vermek için gezip dolaşarak) 
ve mevsim-i sayf ve şitada (yazın ve kışın) ebna-yı sebil ve sunuf-ı 
ahaliye isal-i dest-i taaddi (saldırma) ve hasar etmekte olduklarından 
ve bu keyfiyet umum ahali-i kaza hakkında mucib-i perişânî ve dil-azar 
(gönlü inciten) olduğu ve gerçi maa Mindeval ve Alucra kazasında bir 
zabıta müdürü ikame olunmuş ise de her iki kazanın etrafı ber-minval-i 
öuharrer cevelan-gâh-ı eşkıya ve dağ başı bulunmuş ve yekdiğerine 
mesafe-i ba’ide (mesafenin uzak) bulunması ve zabıta müdiriyetiyle 
bihakkın (hakkıyla) muhafaza-i turuk (yolun muhafazası) ve inha ve 
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tesviye-i mesalih-i (işlerin takibi) mühimme muvafık-ı matlub-ı icra 
kabil-i imkân olamayacağı mülasebesiyle iade-i asayiş ahali ve fukara 
kaziyye-i maraziyesine lütf-ı nigâh-ı âli-i vilâyet-penâhileri erzan 
buyurularak maa Mindeval Alucra kazasının kemâ-fis-sabık 
kaimmakamlık heyetinde idaresi niyaz ve istirham olunmuş ve ahali-i 
merkûmenin iş bu istid’a ve ifadeleri muvafık-ı nefsü’l-emr olub ancak 
kaza-i mezkûr Suşehri kazasına vakıa bu’d-i mesafe ve esna-yı rahda 
(giderken) cesim (büyük) iki dağ geçerek Suşehri kaimmakamlığına 
varmağa muhtaç olmakta ve tarik-i mezkûr (bahsedilen yol) memerr-
gâh (mecbur geçilecek yol güzergâhı) olduğundan mevsim-i sayf ve 
şitada (yazın ve kışın) amed-şod maddesinde (gidiş gelişlerde) nice 
suubet (zorluk) ve müşkilat çekmekte ve emval-i müstahsileyi 
(üreticiyi) esna-yı rahda sarik (hırsız) ve eşkıya tesadüfünden havf ve 
haşyet ederek (korku ve dehşete düşerek) muhtaran (muhtarları) ve 
ahali Suşehri kazası mal müdürlüğüne götürüp teslime cesaret 
edemedikleri misüllü erbab-ı deavi (davalar, meseleler) mesalih-i (işler, 
çalışanlar) dahi hükümet mahalliyesine gidip gelmekte muzdarip 
(şikâyetçi) olmakta bulundukları vaki ve aşikâr ve kaza-i mezbûrun 
kemâfis-sabık kaimmakamlık heyet idaresinde bulunması herhalde 
umur-ı himem-i saltanat-ı seniyye ve emval-i miriyenin vakt ü 
zamanıyla tahsilini mucib ve hukuk-ı ıyal ve mesalih-i cariyelerinin 
hüsn-i ru’yet ve suhuletini (kolaylık) müstevcib (gerekli) olacağı bedihi 
(açık, anlaşılır) olduğundan suret-i halin icra-yı icabını bâ-sözgüzar 
ahal-i merkûme niyaz ve istirhamdan hali olmamakta olduğundan şu 
yolda tahattur (hatırlamak) mütebadir-i ezhan-ı (akla gelen düşünce) 
acizânemiz olduğu üzere ancak mahallince ikame ve icrası lazım 
gelecek kaimmakam ve mal müdürüyle bir nefer tahrirat kâtibi ve 
sandık emini ve teşkili iktiza eden idare ve deavi meclisleri maaşatıyla 
masarif-i müteferriaları (diğer masrafları) ve Tamzara kasabası gün be 
gün kesb-i cesamet etmesi cihetiyle lüzumu görünen bir nefer nahiye 
müdürü maaşıyla cem’an mucib-i pusula melfufu şehr-i iki bin iki yüz 
seksen guruştan ibaret olacağına ve bu yekün dahi dokuz yüz on guruş 
yine şu daire dâhilinde tesviyesi mümkün bulunacağına ve üst tarafı 
olan bin üç yüz yetmiş guruş vilayet-i celilece inayeten tesviye-i icabına 
müsaade-i âli-i vilâyet-penâhilerine şâyan buyurulduğu halde kaza-i 
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mezburun kadim zabtiye ve tahsilesinde müretteb ve müstahdem maa 
çavuş (çavuşla beraber) on nefer zabtiye-i mertebesi elyevm Suşehri 
kaimmakamlığında mevcud olmadığından heyet haliyle berâ-yı taraf 
nakl u irca’-ı (nakillerini geriye bırakmak) ve me’murin maşına karşılık 
addolunan bin elli guruşun vilayet-i celilelerinde icra-yı iktizasına 
müsaade-i âli-i daver-i efhâmileri sezavar ve bu yüzden zikr olunan 
Alucra ve Mindeval kazalarının ahalisinin duçar oldukları ızdırab ve 
müşkülattan vikâye ve rehâsıyla (koruma ve kurtuşma) sâye-i ma’delet 
(adalet) vaye-i hazret-i şehriyâride ez-ser-nev istihsal-i emniyet ve 
ârâmiş-bâlleri (huzurlu emniyetleri) emr-i mu’tenasına (hususi 
emirleri) merhamet-i müselleme-i (doğruluğu kabul edilmiş) hidivileri 
der-kâr buyurulmak babında emr ü ferman hazret-i men leh’ül 
emrindir. 

 
Fi 22 Muharrem Sene 1285 ve fi 2 Mayıs 1284 (15 Mayıs 1868)  
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Alucra Mindeval kazası umum ahalileri tarafından arz-ı hal-i 
kemterânemizdir. 

Teşkilat-ı cedide (yeni teşkilatlanma) icabınca (12)83 senesi 
mah-ı Eylül itibarıyla Alucra maa Mindeval kazasının kaimmakamlığı 
lağv olunub Suşehri kazası kaimmakamlığına ilhak olunmuş olmağla 
umur-ı devlet-i aliye-i ve meham-ı seniye ve kâffe mesalih-i ibadın 
hüsn-i idare cem’i zamanda asıl merci hükümet-i kaza bulunmuş 
olduğu der-kâr olub Alucra kazası ile Suşehri kaimmakamlığına on beş 
ve bazı karyeleri yirmi saat mesafesi bulunub esna-yı rahda iki aded 
cesim dağ bulunmak hasebiyle emval-i miri tahsilatının muhtarlar 
marifetiyle gönderilmesinde ve gerek umur-ı âbâd içün hasbe’l-icab 
gidüb ve gelmekde eşkıya ve sarik gürühuna izafe ve her halde 
müşkilat ve suubeti mucib olub ve Alucra kazası tarik-i caddede 
bulunmuş olmağla etrafları Gümüşhane Sancağına tabi Kürtün ve Torul 
kazaları dağları ve Şiran kazası civarında meşhur Fındıklıbeli tabir 
olunan mahallerin bulunmasıyla eyyâmı sayfda dahi Canik kazaları 
ahalileri yaylaya çıkmalarından ve kaza-i mezburun ekser mahalleri dağ 
ve sengistan (taşlık) olması cihetle geride eşkıya ve sariklerin zuhuruyla 
ahali-i fukaranın emval ve eşyasını gasb-ı garat ve ebnayı sebilde dahi 
mürur u ubur haklarında tasallut ve hakaret eylemelerinin (musallat 
olup hakaret etmelerinin) vukuu pek çok bulunmuş olduğundan gerçi 
kaza-i mezburlarda bir zabıta müdürü bulunmuş ise de iki kazanın 
zabıta müdürüyle muhafaza olunmak adimü’l-imkân bulunmuş ve bu 
yüzden ahali-i fukaranın haklarında gadr u hasar ve ez-her cihet 
perişaniyetlerini mucib bulunmuş olmasıyla ahali-i ve sekenenin hıfz u 
muhafaza ve emniyet-i can ve mal ve ırz-ı namus fukaranın vikayesiyle 
mezalim-i taaddiyatlarının itdifa’-ı (bertarafı) hususu mutlak kazamızda 
müstakimü’l-etvar u dirayetkâr bir kaimmakam efendi bendelerinin 
bulunmasına eşedd-i (çok fazla) ihtiyaç ile muhtaç bulunmuş ve zamanı 
ma’delet-vaye-i hazret-i şahânede kâffe-i abad ve fukaranın refah-ı hali 
ve asayiş-i emniyet bile ve turuk kaziyye-i mergubeleri eşvedde olmak 
hükümet-i devlet-i aliye ile husul olması rehin-i rütbe-i bedahatde 
(nişan) bulunmuş olduğundan ol-vechile vaki olan istirham-ı umumi 
kemteranemize müsaade buyurularak mezkûr Alucra maa Mindeval 
kazasına kaimmakam efendi bendeleri tayin buyurulmasıyla veliyy’ün-
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nime bi-mennihi hazret-i padişah efendimiz hazretlerinin bir kat daha 
fariza-i zimmet-i acizanemiz bulunan davat-ı hayriyelerine müvazebe 
kılındığı (lüzumlu olduğu) bedihi ve vâzıh (açık ve aşikâr) bulunmuş 
olmağla istirham-ı efkârânelerimize müsaade buyurularak kâffe-i hale 
vedia-i (emanet) canib-i hazret-i bari’ ve hazret-i şehinşâhi olan 
fukaranın ediyye-i hazinelerine mazhar olunmak tazarru’atı (tevazu ile 
yalvarmak) maruzat-ı arz-ı hal-i umum-i kemteranelerimiz bi’t-tanzim 
ve takdim pişgâh-ı âli-i hazret-i asâfâneleri kılınmış olmağın ol-babda 
ve her halde emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir. 
Fi 13 Muharrem Sene (12)85 ve fi 25 Nisan Sene (12)84 (7 Mayıs 1868) 
 

 
Rami Avcı arşivinden 1950 yıllarına ait bir fotoğraf 
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9.BÖLÜM 
1880’de Alucra Halkının Ekonomik ve Sosyal Durumu  
 

Arşiv Fon Kodu : Y..PRK.UM.. Dosya No: 1, Gömlek No: 104, 
Belge Tarihi: 13 Şevval 1297 (17 Eylül 1880), Konu: Alucra Kazası’nın 
Umum İhtiyaçları ve Halkın Sosyal Durumu 
 

İnceleyeceğimiz belgeler zamanında uzun uğraşlar sonucunda 
hazırlanmış bir belgedir. Suşehri ile ilgili yapılan benzer çalışmanın 3 yıl 
sürdüğü belirtilmişti. Diğer ilçelerle ilgili çalışmalar da bulunmaktadır.   

 
Alucra’nın genel özeti tek uğraşlarının kendilerine yetecek 

kadar çiftçilik yaptıkları ve tek gelir kaynaklarının dağlardan kestikleri 
ağaçları Karahisar’a getirip satmayla elde ettiklerinden ibaret olduğu 
şeklindedir. Yolları da tamire muhtaç olduğundan halkın çok eziyet 
çektiği de özellikle belirtilmiştir. 

 
Alucra’ya bağlı nahiyelerden biri olan Mindeval bölgesindeki 

Teşdik ve Avarak’da bulunan köprülerin de aşırı derecede eskidiğini ve 
tamire muhtaç olduğunu, halkın köprünün tamiri veya yeniden 
yapılması için gerekli olan taş ve keresteyi verdiğini ancak ustalar için 
gerekli paranın olmadığını da anlamaktayız. 

 
Alucra kazasına bağlı nefs-i Alucra, Mindeval ve Kuvata ile 

birlikte 3 nahiyeden oluştuğu ve buralarda 76 köy olduğu bilgi olarak 
kayıtlıdır. Bununla birlikte Buna karşın Suşehri’nde Müslim ve gayri-
Müslim olarak 105 kişi belirlenmiş iken bu sayı Alucra’da (Mindeval 
dâhil) 16 kişidir. Buradan Suşehri’nin zengin Alucra ve Koyulhisar’ın 
görece daha imkânsız ve fakir kazalar olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
önceki bilgilerimizden hatırladığımız şekilde Alucra’da 1888 yılında 
telgrafhane açılırken Suşehri (Andiryas) bu imkâna ancak 1908’den 
sonra kavuşabilmiştir. 
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Numara 125/MÜHÜR Alucra Kasabası Meclis-i İdare 
 

İrade-i seniyye-i pâdişâhi üzerine  Alucra kazasından  ihtiyacat-ı 
umumi hakkında  matlup buyrulan lahika olup üç bendi şamildir. 
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Alucra kazası  üç nahiye ki nefs-i Alucra ve Mindeval ve Kuvata 
nahiyelerinden  mürekkeb yetmiş altı kariyeyi  cami olup derun-ı 
kazada devlet-i aliyyemizin  efkâr-ı ma’delet-asarı (adaleti düşünmek 
görevi) olan maarif-i mahsusa  mektebi  bulunmamakla ahalisi  cahil  
ve maariften bi-şehre  bulunub ancak rençberlikle  uğraşmakta ve 
mevkisi dahi sınık (dağınık, parçalı) bir mahal olduğundan  iradelerine  
kifayetsiz derecede olmağla maarifsizlik asri olarak fakir halde 
bulundukları  hakkında olarak arz olunur. 
 

Sâye-i ıslahat-vâye-i  cenab-ı tacidâride  muhtaç oldukları  
mekteb inşasıyla  tahsil-i maarife ikdam (gayret) ve müsaraatları  
(teşebbüs, girişme) kayd-ı zaruretden tahlislerine sebeb-i kavidir. 
 

Vakıa maarifin ihtiyaçsızlığın vakıa olduğunu ve esaside  mekteb 
bulunduğunu biliyorlar ise de  çe-çare ki giriftari (tutulmuş) 
bulundukları fakir hali o gibi  esbabının (sebepler) hususuna mani’ u 
hail (iki şey arasını ayıran) ola geldiğinden ancak  bir kaç pare kariye 
için  bir mekteb inşası arzusunda bulunuyorlar. 
 

İkinci bend: Alucra ahalisinin birinci idareleri de dağlardan 
kestikleri  ağaçları kereste hükmüne  koyarak araba ve araba  
hayvanatıyla  şehrimiz olan Karahisar kasabasına nakil  ve füruht 
(satım, satış) etmeleri olup bu babda gerek kendilerinin ve gerek 
hayvanatın çeke geldiği tab (güç, kuvvet) ve meşakkat  tarifi her 
mümtaz bir halde olduğunu ve ahalisi de  bu meşakkatden kurtulmak  
tesviye-i  tarik ameliyesine muhtaç bulunduğunu itiraf etmekle 
beraber  o arzuda iseler de anifü’l-arz (çok yakında hemen akabinde) 
fakir halleri  buna da hail (engel) olup  zaruri meşakkat etmektedirler. 
 

Üçüncü bend: Derun-ı kazadan Kelkid’den beru cari idub ahali-i 
kazaya elzem bulunan  Avarak ve Teşdik namıyla be nam iki  aded 
cisrin (köprü, ahşap köprü)  müşrif-i (bir hal almaya yüz tutmuş olan) 
harab olmasından  bir saat mesafe için üç saat mahalli dolaşmakta 
oldukları  ve ekseriya yola ashab-ı mesalih (işi olanlar) bunun 
hayluletiyle (korkusuyla) hükümete de gelemedikleri  anlaşılıyor 
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bunun  yani böyle bir meşakkatden istihlasda (bir şeyden kurtulmaya 
çalışma) yine şurut (şartlar) ve iktidara mütevakkıf (bir şeye bağlı olan) 
ve vabeste olup birinci ikinci bendlerde arz olunan fukaralık bunu da 
tehir ediliyor. 
 

Hatime: 
 

Şu an ve zamanda  Alucra kazası ahalisinin ihtiyacat-ı hazırası 
bala da tafsilan arz  olunduğu vechile hâsılı servet  ve iktidara muhtaç 
olan üç maddenin fiile çıkarılması içün hâhişker (arzulu) ve tarik 
tesviyesinden başka  mekteb inşasıyla hayırların  tamirat ve 
termimatını (onarımını)  oldukça tesviye ederler ise de birincisi 
maarifsizlik eşeddi (daha şiddetli) olup, ikincisi de  şu birkaç seneden 
berü  hasılatının tereddütle vuku’  cihetle bu gibi  masrafların 
iktidarsızlıkları  görülüyor bununla beraber yine  mezkûr köprülerin 
tamiri altmış kuruşa keşf olunmuş ise de  kereste ve taşları  ahali 
tarafından yine verileceği  ve verildiği halde asıl muhtaç olunan şey  
usta diye olup o da bir on beş bin kuruşla hususi bir yer bulacağından  
bunun hazineden iaşesi  hususunda  bulunduklarının ve başkaca talep  
buyrulup tanzim kılınan nüfusu  ve ashab-ı emlak  ve cinayet-i vakitleri  
dahi leffen takdim kılındığının  beyanı mutasarrıfında  mazbata-i 
acizanemize izbar olundu. 
Fi 13 Şevval (12)97 ve fi 6 Eylül (12)96 (18 Eylül 1880) 
Reis-i Mahkeme-i Bidayet Alucra-Es-Seyyid Muhammed Raşid 
Vekil-i Kaim-makam Kaza-i-Alucra Es-Seyyid Osman Nuri 

 



ALUCRA TARİHİ  

209 
 

 



ALUCRA TARİHİ  

210 
 

Alucra kazası ehalisinden emlakiye  ehaliy-i saireden  mümtaz olan 
zevatın  esamilerini mübeyyin defteridir. 
Mezmek karyesinden  Kadızade Mehmed Beğ 
Karatodar (Karaağaç) karyesinden  Hamidzade Mehmet ağa 
Barak (Parak) karyesinden  Kör Yakupzade Derviş Hüseyin Ağa 
Pirili karyesinden Kör Ahmetoğlu Mustafa Ağa 
Armutlu karyesinden Batagocukoğlu Bekir Efendi 
Barak (Parak) karyesinden Abdi oğlu Abdurrahman ağa 
Kemallı karyesinden Mollaoğlu  Mehmet Efendi 
Avarak karyesinden Hasan Efendi 
Patin Karyesinden  Tahir Ağa 
Elik (Eliğe) karyesinden Kız oğlu Habib Âğa 
Karayörük (Karabörk) karyesinden Yelek Zâde  Hakkı Osman Efendi 
Zıhari /Zencar (Zıhar) karyesinden Kabdıoğlu Hacı İsmail Efendi 
Zağpa-i Zir Karyesinden Hacı Mürsel Efendi 
Teşdik Karyesinden Tatar Zâde Ahmet Efendi 
Hınzıri (Kayacık) karyesinden Koca Yaşa Titro (Siro) Ağa 
Hanzar karyesinden Fistan Ağa  (Toplam 16 kişi) 
 

Müslim ve gayr-i Müslim her sınıf ahaliden en kıdem ve 
emlakça  ehali-i saireden  mümtaz bulunan her kimler ise  anların 
nüfusları ile  şöhret ve esamilerinin (isimlerinin) bildirilmesi emir ve 
ferman buyrulmuş ve tıbk-fermûde-i asafâneleri  vechile  (tıpkı 
fermanda buyurulduğu gibi) Alucra kazası  ahalisinden  emlakçe ehali-i 
saireden  mümtaz olan zevatların  mahalli emlak defterinden  isim ve 
şöhretleri bi’l-ihraç balada (yukarıda)   gösterildiği vechile  on altı 
nüfus-u şamil  olduğunu iş bu defter tanzim-i takdim kılındı olbabda. 
Fi 5 Eylül sene 96 
 

Alucra kazası ahalisinden  emlakça ahali saireden  mümtaz olan 
zevatın  esamisi (adlar, namlar) ve şöhreti balaya tahdid kılındığı 
sarihle temyiz kılınır. Vekil-i Kaim-makam Alucra83 

                                                           
83http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/25/19-yuzyilin-
sonunda-alucranin-ekonomik-ve-sosyal-durumu/ 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/25/19-yuzyilin-sonunda-alucranin-ekonomik-ve-sosyal-durumu/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/25/19-yuzyilin-sonunda-alucranin-ekonomik-ve-sosyal-durumu/
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10.BÖLÜM 
Alucra’da Telgrafhane ve Sürücü Postası  
 

 
(TELGRAFHANE) 

 

Haberleşme ihtiyacı insanlık tarihi kadar eski bir gereksinimdir. 

Başlangıcından günümüze değin bunun için çeşitli yöntemler 

kullanılmıştır. Dumanla haberleşmeden tutun da sesle, işaretle, yazıyla, 

posta güverciniyle, ıslıkla, aynayla, telgrafla, telefonla, telsizle, 

internetle vb. değişik haberleşme araları kullanılmıştır. Günümüzde ise 

artık uydu üzerinden haberleşmeden tutun da fiberoptik kablolar 

yardımıyla bilgisayar veya cep telefonlarıyla haberleşmeye kadar çok 

değişik seçenekler bulunmaktadır.  

 

Ancak teknolojinin gelişmesinden önceki dönemde Osmanlı 

Devletinin geniş topraklarında haberleşmeyi sağlamak için ulak 

teşkilâtı kurulmuştur. Pâdişâh fermanlarının ve selâhiyetli şahısların 

haberlerinin ilgili yerlere ulaşabilmesi için belli yerlerde haberleşme 
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merkezleri vardı. Burada at ve haberciler bulunurdu. Bunlar Reisül-

küttab’a bağlı olurlardı ve Bostancı Ocağında yetiştirilirdi. Ulakların 

yolları üzerinde bulunan köyler ve kasabalardaki halk, bunlara yardım 

etmekle vazifeliydiler. Buna karşılık olarak da bâzı vergiden muaf 

olurlardı. Merkezler arasında birbirine devretmek suretiyle son 

noktaya kadar gidilebilirdi. Bunlar özel eğitim görmüş güvenilir 

kişilerden seçilirdi. Haber ve posta işlerinde kullanılan gemiye de ulak 

gemisi denirdi. Bu geminin vazifesi icabı sürati diğerlerine göre fazla 

olurdu. Donanma-yı Hümâyun’un Çanakkale Boğazından çıkışından 

îtibâren 5-6 km önden giderek gözetleme ve keşif yapan gemilere de 

ulak gemisi adı verilirdi.  

 
              Aradan geçen zaman içinde Ulak sistemine çekidüzen veren 
Osmanlı Devleti, yol üzerinde (Mîrîye ait) menzilhaneler kurmuş, 
ulaklar için yedek at beslenen yerler inşa ettirmiştir. Bu konaklama 
yerlerine uğrayan postacılar burada hem dinlenme imkânı bulmuş ve 
hem de yorgun hayvanlarını değiştirmişlerdir. Posta teşkilâtı halka ait 
mektup, koli ve benzeri emanetleri bir ücret karşılığında taşımakta ve 
alınan bu ücrete “Ulak Resmi” denilmektedir. Tanzimat’a kadar mevcut 
posta teşkilatı sadece devletin hizmetinde bulunmuş, halka hizmet 
vermemiştir.  
 

1840 yılında ilk defa kurulan posta Nezâreti ahşap bir binada 
faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’nin ilk gazetecisi olan Agâh Efendi 
1862 tarihinde Posta Nazırlığına getirilmiş ve onun zamanında ilk posta 
pulu kullanılmaya başlanmıştır. Telgraf iki merkez arasında, 
kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin 
iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzenidir. 1843 yılında 
telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra Türkiye'de de telgraf hizmeti 
başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf 
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu iki teşkilat zamanla Alucra’da da hizmet 
vermiştir.  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Telekom%C3%BCnikasyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/1843
http://tr.wikipedia.org/wiki/1855
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Aşağıda transkripsiyonunu göreceğimiz belgelerde ilk olarak 
1888 yılında Alucra halkının yardımıyla eksiksiz olarak bir telgrafhane 
yapıldığı ve memurların gelerek göreve başladığı anlaşılmaktadır.  
 

Daha sonra 1902 yılında Karahisar-i Şarki ile Alucra arasında 
gidip gelecek sürücü postası ihdas edildiği anlaşılmaktadır. Sürücü 
postası güvenilir kefalet gösteren birisine ihale ile en düşük fiyatı 
verdiği için ihale edilmiş, verilmiştir. Sürücü postasının haftada bir defa 
gidip geldiği ve posta, evrak ve muhtelif numune (eşya) taşıdığı da 
anlaşılmaktadır.  
 

Alucra’da Telgrafhane İnşa Edilerek Açılması 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1579, Gömlek No: 64, 
Tarihi: 1306 R 25 (29 Aralık 1888) Karahisar-i Şarki Sancağının Alucra 
kazasında ahalinin yardımlarıyla bir telgrafhane inşa edilerek teftiş 
olunduğu ve faaliyete geçtiği. 
 

 
 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadaretpenâhiye 
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25 Rebiülahir 306 ve fi 17 Kanunievvel sene 304 

Karahisar-i Şarki Sancağında kain Alucra kazasında ba-teşvik 

hamiyet-mendâne (hamiyetlicesine)  ahali caniblerine (taraf) suret-i 

mükemmelide (noksansız) bir telgrafhane inşa ve tefriş olunarak 

telgraf memurlarının oraya nakil ettirildiği ve bu vesile ile de Ed’iye-i 

(duanın çoğulu) Hayriye-i Hazret-i Zıllullâhi (İlâhi kanunu tatbike çalışan 

halife ve pâdişahın nâmı) tekrar kılındığı ifadesine havi Sivas Vilayet-i 

Celilesi’nden varid olan tahrirat-ı manzur-ı dakaik-i mevfur (bütün 

inceliklerine dikkat edilerek, eksiksiz, tam olarak) Cenab-ı Fehâmet-

penâhileri (yegâne müracaat edilecek en büyük makam) buyurulmak 

üzere leffen arz ve takdim kılınmağın emr u ferman.   

 

1914’de Alucra’ya Gelen Telgraf Fincanları  

 

Bu fincanlar telefon ve telgraf hatlarının direklerde yalıtımını ve 

telefon tellerinin bağlanarak aktarımını sağlayan izolatörlerdir. Kahve 

fincanı ile benzerliği ise her ikisinin de porselenden olmasıdır. 

 

1914 tarihinin önemi 1. Dünya Savaşı öncesine denk gelmesidir. 

Birinci Dünya Savaşında Alucra Ruslara karşı yürütülen savaşta (Kafkas 

Cephesinde) kolordu karargâhlarının bulunduğu bir cephe hattıdır.   

 

Bu nedenle Alucra Kaymakamlığı tarafından talep edilen 

malzemeler genel amaçlı haberleşme için olduğu kadar askeri 

nedenlerle kullanım içinde olabilir. Aslında Alucra’da daha öncesinden 

telefon hattı olduğunu bildiğimizden yeni gönderilen malzemeler 

yenileme veya ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hatların çekimi ve 

istasyonların kurulumu için olsa gerektir. 
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29 Aralık 1888 tarihli belgeden Alucra kazasında ahalinin 

yardımlarıyla bir telgrafhane inşa edilerek teftiş olunduğu ve faaliyete 

geçtiğini biliyoruz. O nedenle 1914 tarihli belgede sözü edilen 

malzemeler ya yenileme amaçlı ya da haberleşme hatlarını genişletme 

amaçlı olmalıdır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. EUM. LVZ. Dosya No: 17, Gömlek No: 102, 

Tarihi: 28 S 1332 (26 Ocak 1914) Konusu: Alucra Kaymakamlığı'nca 

talep olunan santral makinesi, fincan ve telefon telinin irsali. 
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Emniyet-i Umumiyeye 

 

17 Teşrinisani Sene 1329 santral makinesi yedi mahalle 

muhabereye kâfi olmalıdır. Diğer makinelere gelince üç adedinin diğer 

iki mahalle vasıtalı ve birinin de üç mahalle vasıtalık edebilecek halde 

olmasıdır.  

Fi 18 Teşrinisani Sene 1329  

Mutasarrıf Asım  
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Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti  

Alucra içün üç yüz fincan maa yetmiş altı bin guruşluk tel dokuz 

bir santral ikili mutavassıt (aracı) üç makine üç bir makinenin heman 

Karahisara irsali ve fiyatları bilinmediği içün buna mukabil on bin 

guruşun doğrudan irsali Alucra Kaim-makamlığına bildirilmiştir. Fi 14 

Teşrinisani Sene 1329  

Mutasarrıf Asım 
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Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 

 

Giresun Kaim-makamlığı vasıtasıyla bu kere gönderilen doksan 

dört kangal 2500 kilo telin telgraf hattına mahsus kalın telden olduğu 

ve telefon fincanlarının da buna mukavemet edemeyeceği cihetle 

mezkûr tellerin merkez liva ve mülhak kazalarca telgraf hututuna sarf 

edilmek üzere telgraf nezaretinden emr verdirilerek mukabiline 

olmakdar telefon telgraf nezareti müşarün-ileyhadan ahz ve irsali. Fi 

12 Kanunisani Sene 1329 Mutasarrıf Namına Vali Vekili 

 

Karahisar-i Şarki ile Alucra Arasında Sürücü Postası 

Kurulması   

 

Arşiv Fon kodu: DH.MKT. Dosya No: 552, Gömlek No: 28, 

Tarihi: 1320 R 25 (1 Ağustos 1902), Konusu: Karahisar-i Şarki ile 

Alucra kazası arasında sürücü postası ihdası. 

 

 



ALUCRA TARİHİ  

219 
 

Posta ve Telgraf Nezaret-i Âliyyesine 

Fi 15 Cemaziyelahir sene 320 ve fi 5 Eylül Sene 318 (19 Eylül 1902) 

Karahisar-i Şarki ile Alucra kazası beyninde (arasında) haftada 

bir defa amed ü şüd (gidip gelmek) etmek üzere şehri elli guruş iane ile 

sürücü postası ihdası mucib-i muhsenat (gerekli) olacağı tahsisi icab 

eden şehri elli guruş ianeye sal-i hal (yıl içinde) menzilhaneler tertibine 

karşılık mevcud olduğu işar-ı atufelerinden anlaşıldığından 20 

Cemaziyelahir Sene 318 tarihli buyruldu-i âli ile tevdi buyurulan Şura-yı 

Devlet Maliye Dairesi mazbatasında izbar olunmuşdur. Ol-babda.  

 

Karahisar İle Alucra Arasında Haftada Bir Gidip Gelecek 

Sürücü Postası 

 

Arşiv Fon kodu: ŞD. Dosya No: 1140, Gömlek No: 9, Tarihi: 
1321 R 05 (1 Temmuz 1903), Konusu: Karahisar-i Şarki ile Alucra 
arasında haftada bir defa amed-ü şûd etmek üzere aylık elli kuruş 
iane ile mükeffel sürücü postası ihdası hakkında bazı ifadeye dair.  
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Karahisar-i Şarki ile Alucra kazası beyninde haftada bir defa 

gidip gelmek ve emanet ve nümune ne evrak vesaire postalarını nakil 

etmek üzere mekful (kefil olunmuş) bir sürücülük ihdası (kurulması) 

muceb-i muhsenat (gerekli) olacağı ve bi’l-münakasa (ihalede fiyat 

eksilterek almak) elli guruş iane-i şehriye ile talibine ihale olunduğu 

Sivas Telgraf ve Posta Baş Müdüriyetiyle Alucra kazası Kaim-

makamlığından vürud (varid) olan tahrirat ve telgrafnamede beyan ve 

iş’ar olunmuş ve ol-babda muhasebeden yazılan derkenarda mahal-i 

mezkûra ihdas olunmasına lüzum görünen sürücülük içün şehri tahsisi 

ve itası icab eden elli guruş ianeye sal-i hal (içinde bulunulan yıl) 

menzilhaneler tarafından eğerci karşılık mevcud idüğü gösterilmiş ise 

de zikr olunan sürücülük muhdes (ihdas edilmiş) olmak cihetiyle kabul 

ve tesdikine smüsaade buyurulmak babında emr ü ferman hazret-i 

men-lehül emrindir. Fi 25 Rebiülevvel 1320 ve fi 18 Haziran 1318  

 

 
 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Karahisar-i Şarki ile Alucra beyninde haftada bir defa amed ü şüd 

etmek üzere şehri elli guruş iane ile mekful bir sürücü postası ihdası 
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hakkında meclis idare-i nezaretden tanzim kılınan mazbata leffen 

takdim kılınmış ve suret-i maruza muvafık-ı hali ve maslahat bulunmuş 

olmağla ol-babda emr u ferman hazret-i men lehül emrindir. 

Fi 15 Rebiülahir sene 320 ve fi 7 Temmuz Sene 318  

Posta ve Telgraf Nazırı Bende     

 

 
 

Huzur-u Âli-i Hazret-i Sadaretpenâhiye 

Maruz-i Çaker-i Kemineleridir ki; 

Karahisar-i Şarki ile Alucra beyninde haftada bir defa amed ü 

şüd etmek üzere şehri (aylık) elli guruş iane ile mekful sürücü postası 

ihdası hakkında meclis idare-i nezaretden tanzim kılınan mazbatanın 

gönderildiğine dair Posta ve Telgraf Nezaret-i Âliyyesinden vürud olan 

8 Temmuz sene 318 tarih ve dörtyüzkırkyedi numaralı tezkire li-ecl-it- 

tedkik (tedkik için) Şura-yı Devlet’e tevdi buyurulmak üzere melfufuyla 

Huzur-u Âli-i Canab-ı hazret-i Sadaretpenâhilerine takdim kılınmışdır. 

Ol-babda emr u ferman hazreti veliyyül emrindir.   

 

Fi 25 Rebiülahir sene 320 ve fi 18 Temmuz sene 318   



ALUCRA TARİHİ  

222 
 

11.BÖLÜM 
Alucra’da Yaşanan Tifo Salgını 
 
1901’de Alucra’da Doktor İhtiyacı  
 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 2481, Gömlek No: 9, 

Tarihi: 17 Muharrem 1319 (6 Mayıs 1901), Konusu: Suşehri, 

Koyulhisar ve Alucra kazalarına belediye tabibi tayini. 

 

Çok değil yüz küsur sene önce Sivas Vilayetinin Karahisar-i Şarki 

Sancağına tabi Alucra, Suşehri ve Koyulhisar kazalarında doktor 

bulunmadığından ihtiyaç belirtilerek istem yapılmış. 

 

Anılan tarihlerde sadece Alucra’nın nüfusunun 60-70 bin 

civarında olduğu düşünülürse böyle büyük bir nüfusa hizmet verecek 

bir doktorun dahi olmamasının ne anlama geldiği açıktır. Üstelik bu 

yıllar salgın hastalık tehlikesi riskinin çok olduğu yıllardır ve tifo salgını 

yaşanmaktadır. 

 

Doktorun olmadığı bir kazada tedbir alınamayacağı, hastaların 

tedavisi yapılamayacağı için ölüm oranları da çok yüksek olmakta, 

hastalığın seyri de uzun süreli olmaktadır. 
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Dâhiliye Mektubî Kalemi 

Umum mekatib-i askeriye-i şahane nezaret-i celilesine 

Fi 17 Muharrem Sene 1319 ve fi 23 Nisan Sene 1317 (6 Mayıs 1901) 

Cürm-i meşhûd (suçüstü) vukuunda li-ecli’t-tahkikat mahall-i 

cürme azimeti (suç mahallline gitmesi) lazım gelen me’murin-i adliye 

ile tabib dahi bulunması iktiza-yı kanundan olub Sivas vilayetine tabi 

Suşehri ve Koyulhisar ve Alucra kazalarında beledi tabibi bulunmadığı 

vilayet-i müşarün-ileyha müdde-i umumisinin iş’arından anlaşıldığı ve 

bu halin muamelat-ı cariyeye sekte irâs edeceğinden devamı gayr-i caiz 

bulunduğu beyanıyla mezkûr mahallere de birer tabib tayini ile icra-yı 

icabı adliye nezaret-i celilesinden gelen 9 Nisan Sene 1317 tarihli ve 

otuz yedi numerolu tezkirede izbâr kılınması üzerine mezkûr tabiblerin 
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maaşatına karşılık bulunması vilayet-i müşarün-ileyhaya iş’ar 

edildiğinden nezaret-i celile-i asâfânelerinde muktezasının ifa 

buyurulması babında  

 

Sivas Vilayet-i Celilesine 

Kılındığından mezkûr tabiblerin maşatına karşılık bulunarak 

serian keyfiyetin iş’arı hususuna himem-i aliye-i daverileri derkâr 

buyurulmak babında.  

 

Tifo’nun Önlenmesi İçin Doktor Alet Ve Edevat İstenmesi 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2499, Gömlek No: 87: 

Tarihi: 29 Safer 1319 (17 Haziran 1901), Konusu: Alucra kazasında 

görülen Tifoya benzer bulaşıcı hastalığın önlenmesi için gerekli 

doktor, alet ve edevatın gönderilmesi. 

Tifo kirli sulardan ve hijyen eksikliğinden kaynaklanan bulaşıcı 

(sari) bir hastalıktır. Bu mikrobun bulaştığı sulardan bahçe ve bostan 

sulanırsa mikrop yayılma eğilimi gösterir. Ayrıca sineklerde bu 

mikrobun yayılmasında büyük etkendir. Genellikle yaz ve sonbaharda 

yaygın şekilde görülür. Tarih boyunca pek çok ülkede 

küçümsenemeyecek sayıda insanın ölmesine neden olmuş bir 

hastalıktır.84  

Bu hastalık salgın halinde yayıldığından mücadelesi zordur ve 
öldürücü etkisi fazladır. Asıl kaynağı hijyen eksikliği ve temizlik 
kurallarına özen gösterilmemesidir. O yıllarda evlerin WC’leri için 
foseptik çukuru kullanma alışkanlığının olmadığı tahtadan yapılmış 
eğreti WC’lerin giderlerinin açıkta olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 

                                                           
84 http://tr.mydearbody.com/hastaliklar/tifo.html 

http://tr.mydearbody.com/hastaliklar/tifo.html
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parazitlerin de etkisiyle hastalık oluşabilmekte ve etrafa 
yayılabilmekteydi.  

 
Aşağıdaki mezar taşı bu illetin Alucra’da yıllarca sürdüğünün ve 

pek çok kişinin ölümüne neden olduğunun kanıtıdır. Bu hastalık 
geçtiğimiz yüzyılın başında memlekette çok can almıştır. Alucra da 
bundan etkilenmiş birkaç köyünde görülen bu hastalıktan çok kişi 
kaybedilmiştir. Zıhar (Fevzi Çakmak) köyü de bunlardan biridir.85  

 
1900 ve 1915 tarihleri arasında Alucra bu haslatılıkla 

uğraşmıştır. Belki bunun öncesi ve sonrası da vardır, kimbilir. Birinci 

Dünya Savaşı yıllarında da bölgemizde görülen bu hastalık nedeniyle 

Alucra Savcısı dahi genç yaşında hayatını kaybetmiştir.86     

 

                                                           
85 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/28/1902de-alucranin-zihar-

koyunde-ortaya-cikan-tifo-salgini/ 
86 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/31/gecmiste-alucranin-zor-

gunleri-ve-bir-mezar-tasinin-anlattiklari/ 

 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/28/1902de-alucranin-zihar-koyunde-ortaya-cikan-tifo-salgini/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/28/1902de-alucranin-zihar-koyunde-ortaya-cikan-tifo-salgini/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/31/gecmiste-alucranin-zor-gunleri-ve-bir-mezar-tasinin-anlattiklari/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/31/gecmiste-alucranin-zor-gunleri-ve-bir-mezar-tasinin-anlattiklari/
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Dahiliyye Mektubi Kalemi 

Umumi Mekatib-i Asakiriye-i Şâhâne Nezaret-i Celilesine  

Tarih Tesvidi 29 Mayıs 1317 (müsvedde yazılması) 

Tarih Tebyizi 4 Haziran 1317 (temize çekme) 

Alucra Kazasının yirmi kadar karyesinde (köyünde) Tifo’ya şebih 

(benzeyen) sari (geçici) bir hastalık zuhur ettiği (ortaya çıktığı) 

Karahisar mutasarrıflığından (Sancak İdare Amiri) bildirilmesiyle hemen 

tabib ile iktiza (lazım olan) eden edviyenin (ilaçlar) irsali (havale kılınan) 

sıhhıye-i umumiyenin muhafazasıyla hastaların hüsn-ü tedavileri 

esbabının (en iyi şekilde tedavilerinin) istikmali (eksiksiz ve tam olarak 

yapılması) ve hastalığın netaic (netice) ve derecatı (kademe, mertebe) 

hakkında istihsal olunacak ma’lumatın (elde edilecek bilginin) cevaben 

mezkûr (anılan) mutasarrıflığa yazıldığı ve Vilayet-i Sıhhıyye 

Müfettişi’ninde derd-dest-i  izam bulunduğu (gönderildiği) Sivas 

Vilayet-i Celilesinden alınan 27 Mayıs 1889-1900 tarihli telgrafnamede  

izbâr (yazı ile bildirme) olunmuşdur. Ol babda...  
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FATİHA 
Tifo gelüb sarıldı kâr etmedi tedâvi yiğirmi altı yaşında yazık 

oldu civâna (genç) faziletli (değerli, meziyetli, ilim irfan sahibi) 
hünerver (çok maharetli, ustalık sahibi) müdde-i umumi (savcı) 
Alucra’da İsmail Memduh erdi hazâna (güz, sonbahar, solgun) 
Validesi ehibbâ (sevenleri) şaştılar bu hale nefret edüb cehle (gençlik, 
tecrübesizlik) başladılar fiğanaibretle kıl nazar (bakmak) zâîr 
(ziyaretci) oku fâtiha Ruhunu Rab müsteân-ı (kendisinden yardım 
istenen, şefaatçi olan Rab, Allah C.C.) vâsıl (ulaşan, kavuşan, hakka 
vasıl olan) ede cinâne (cennetler, cennetin çoğulu) 1333 (1914-15) 
 

AÇIKLAMASI 
Tifo’ya yakalandı tedavisi sonuç vermedi 26 yaşındaki gence 

yazık oldu. Meziyetli, ilim irfan sahibi, çok maharetli Savcı İsmail 
Memduh’un hayatı Alucra’da sona erdi. Validesi ve sevenleri bu işe 
şaştılar. Onu bu genç yaşta kaybetmenin üzüntüsüyle günah olduğunu 
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bildikleri halde cahillikleriyle cenazenin arkasından ağlaştılar (feryad-ı 
figan ettiler). Ey ziyaretçi ibretle bak, Fatiha oku. 
 

3 Kasım 1839’da ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu ile 

başlayan Tanzimat Dönemi (Yenilenme Süreci)’nin başlangıcıyla birlikte 

Savcılık, Avukatlık ve Noterlik’le birlikte yeni kurumlar olarak Osmanlı 

Devletine girdi. 1879’da çıkarılan Mehakim-i Nizamiyye’nin Teşkilat-ı 

Kanun-ı Muvakkatı ile ülke genelinde mahkemelerde Savcılıklar 

kuruldu ve yine aynı yıl çıkarılan Usul-i Muhakemat-ı Cezaiyye Kanun-ı 

Muvakkatı ile de Savcılık kurumu görev ve yetkileriyle ayrıntılı olarak 

düzenlendi.87  

Muhtemelen Mekteb-i Hukuk mezunu olan bu genç Savcımızda 

görev yeri olan Alucra’da yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat 

etmiş olmaktadır.  Ölen bu genç savcı iki yönden Şehid’i Uhrevi 

olmaktadır. Savaşta ölenlerin aksine bu kapsamdakiler yıkanıp 

kefenlenirler fakat ahirette şehid muamelesi görürler. Veba vb. bulaşıcı 

hastalıktan ölenlerle, gurbet ilde ölenler de bu kapsamdadır ve Şehid-i 

Uhrevi olarak adlandırılmaktadır.88 

Zıhar Köyünde Görülen Tifo Salgını 

 
Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 2576, Gömlek No: 23, 

Tarihi: 6 Şevval 1319 (16 Ocak 1902), Alucra’nın Zencar (Zıhar) 
karyesinde görülen tifo hastalığının söndürüldüğüne dair. 

                                                           
87 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/280/2548.pdf 

88 http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15713/sehitlik-nedir-mertebeleri-

hakkinda-bilgi-verir-misiniz-sehitlik-mertebeleri-benim-bildiklerim-dunya-sehitligi-

ahiret-sehitligi-hem-dunya-hem-ahiret-sehitligi-bu-sehitlik-mertebelerini-detayli-bir-

sekilde-aciklar-maniz.html 

 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/280/2548.pdf
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15713/sehitlik-nedir-mertebeleri-hakkinda-bilgi-verir-misiniz-sehitlik-mertebeleri-benim-bildiklerim-dunya-sehitligi-ahiret-sehitligi-hem-dunya-hem-ahiret-sehitligi-bu-sehitlik-mertebelerini-detayli-bir-sekilde-aciklar-maniz.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15713/sehitlik-nedir-mertebeleri-hakkinda-bilgi-verir-misiniz-sehitlik-mertebeleri-benim-bildiklerim-dunya-sehitligi-ahiret-sehitligi-hem-dunya-hem-ahiret-sehitligi-bu-sehitlik-mertebelerini-detayli-bir-sekilde-aciklar-maniz.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15713/sehitlik-nedir-mertebeleri-hakkinda-bilgi-verir-misiniz-sehitlik-mertebeleri-benim-bildiklerim-dunya-sehitligi-ahiret-sehitligi-hem-dunya-hem-ahiret-sehitligi-bu-sehitlik-mertebelerini-detayli-bir-sekilde-aciklar-maniz.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15713/sehitlik-nedir-mertebeleri-hakkinda-bilgi-verir-misiniz-sehitlik-mertebeleri-benim-bildiklerim-dunya-sehitligi-ahiret-sehitligi-hem-dunya-hem-ahiret-sehitligi-bu-sehitlik-mertebelerini-detayli-bir-sekilde-aciklar-maniz.html
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Dâhiliye Mektubî Kalemi 
 
Huzûr-i Âli-i Hazret-i Sadaretpenahiye Sıhhıye Nezaret-i Celilesine 
Fi 22 Şevval Sene 1319 ve fi 19 Kanunisani Sene 1317 (1 Şubat 1902) 
 

Alucra kazasının Zıhari karyesinde hastalık zuhur ederek birkaç 
kimesnenin vefat eylediği haber alınması üzerine bir tabib 
gönderilmesiyle hastalığın Tifo olduğu ve birkaç vefat vuku’ bulduğu 
(ölenler olduğu) ve hastalananların tedavilerine ibtidar kılındığı 
(başlandığı) Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından bildirildiğine dair Sivas 
vilayetinden gelen telgrafname leffen huzûr-ı âli-i hilâfetpenâhilerine 
takdim kılınmış ve Sıhhıye Nezaret-i Celilesine (sağlık Bakanlığı’na) de 
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malumat verilmiş olduğu gibi icab eden tedabir-i sıhhiye ve fenniyenin 
(gereken sağlık tedbirlerinin) icrası dahi telgrafla cevaben vilayete 
tebliğ kılınmıştır. Ol-babda. 

 
II.Bildirildiği Sivas vilayetinden gelen 15 Kanunievvel Sene 1317 

tarihli telgrafnamede izbâr kılınmasıyla icab eden tedabir-i sıhhiye ve 
fenniyyenin tamamen icrası cevaben vilayete bildirilmiştir. Ol-babda. 
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12.BÖLÜM 
Alucra’nın Kıtlıkla İmtihanı 
 
Alucra Kazasına Ödünç Arpa ve Buğday Verilmesi 
 

Arşiv Fon Kodu: MV. Dosya No. 74, Gömlek No: 61, Tarihi: 4 

Ramazan 1310 (22 Mart 1893), Konusu: Karahisar-ı Şarki Sancağına 

bağlı Düz ve Çukurovacık köyleriyle Alucra kazasındaki kıtlıktan 

dolayı ahaliye ödünç olarak arpa ve buğday verilmesi. 
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Hülasa-i meali 

Karahisar-i Şarki sancağında kâin Düz ve Çukurovacık 

karyeleriyle (köyler) Alucra kazası mezrûat (ekili yerler) ve hasılatının 

killetinden (azlık, nadirlik, kıtlık) dolayı şiddetli ihtiyaçlara müttehak 

olan ahaliye tohumluk ve yemeklik olarak oniki şenik şair (arpa) ile 

altıbin şenik hıntanın (buğday) harman mevsiminde nakden (parası) 

veyahud aynen alınmak şartıyla bi’l-mübayaa (satın alınarak) ta’vizen 

(anlaşarak) tevzi’ (dağıtılması) ve i’tası Sivas vilayetinden bildirildiğine 

dair dahiliye nezaretinin tezkiyesi (tamam etmek) melfufuyla (sarılı bir 

mektup) kıraat olundu (okundu).  

Hasılatın killeti (yokluğu, azlığı) cihetiyle tohumluk ve yemekliğe 

ihtiyaçları beyan olunan ahaliye ta’vizen (gelecekte gelirinden kesilmek 

üzere) zahire i’tası muvafık-ı (uygun, denk) emsal olduğundan mahal-i 

mezkure muhtacın-i ahalisi için istenilen salif’üz-zikr (bahsi geçen) on 

ikibin şinik şair (arpa) ile altı bin şinik hıntanın (buğday) bakaya 

(ertelemeye) bırakılmayub harman vaktinde nakden ve aynen alınmak 

şartıyla bi’l-mübayaa tevzi’i (herkesin payını dağıtmak) zımmında 

vilayet-i mezkureye (anılan vilayet) me’zuniyet (izin, selahiyet) 

verilmesinin nezaret-i müşarün-i ileyhaya havalesiyle maliye 

nezaretinde malumat i’tası müttehiden (beraberce, birlikte) tezekkür 

(birkaç kişi toplanıp iş görüşmek) kılındı. 

Alucralı Çiçoğlu Mustafa’nın Müracaatı (1) 

Arşiv Fon Kodu: BEO Dosya No: 372, Gömlek No: 27866, 

Tarihi: 3 Ramazan 1311 (10 Mart 1894), Konusu: Kaht münasebetiyle 

iki yüz hane halkının Giresun'a gelerek muhtac-ı iane kaldıklarından 

bahisle tayinat itası talebini havi Alucralı Çiçoğlu Mustafa imzalı 

istidanın tahkiki. (Trabzon; 7126) 
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10 Mart 1894 tarihli belgeler kaht yani kıtlık münasebetiyle 

ikiyüz hane halkının Giresun’a gelerek yardıma muhtaç kaldıklarından 

bahisle tayinat verilmesi talebinde bulunmalarını anlatmaktadır. 

Başvuruda adı geçen kişi diğerlerinin de temsilcisi sıfatıyla Alucralı 

Çiçoğlu Mustafa’dır. 

 

Huzur-ı Hazret-i Saderet-i Uzmaya (baş vezirlik, başvekillik) 

İçerülerin kahtına (kıtlık) mebni (den dolayı) ikiyüz hane halkı 

Giresun’a can atdık. Açlık ızdırabıyla vefiyât-ı (ölümler, vefatlar) vukû'-i 

Ramazan-ı Şerif münasebetiyle de ihtiyacatımızı iştidâd-ı (artma, 

çoğalma) ma'siyyet (günah, isyan) zâhiren (meydanda, olduğu gibi) 
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hadeka-i (göz bebeği, mecâzi anlamda kullanılmış) hazret-i padişahi 

olmak üzere yakinen tevzîâtıyla (dağıtma, herkese payını verme) 

hayatımız zımnında adâlet-i efhamîyelerine (anlayış) sığındık. Çaremize 

ferman Sivas vilayetinin Alucra kazasından Çiçoğlu Mustafa. 

 

Kaht münasebetiyle ikiyüz hane halkının Giresun’a gelerek 

muhtaç-ı iane bir halde kaldıkları cihetle kendülerine tayinat i’tası 

hakkında Giresun merkezinden Sivas’a tabi’i Alucra kazasından Çiçoğlu 

Mustafa imzasıyla çekilen telgrafla da istid’a olmakla bi’t tahkik bu 

babdaki malumat ve muamelatın iş’arı.. 

Alucra Kazasından Çiçoğlu Mustafa’nın Müracaatı (2) 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 382, Gömlek No: 28611, 

Tarihi: 4 Şevval 1311 (10 Nisan 1894), Konusu: Kıtlık sebebiyle 

Trabzon ile mülhakatına gelmiş olan ova ahalisinin nail oldukları 

atıfet-i seniyyeden kendilerinin de hissedar edilmesi istidasını havi 
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Giresun merkezinden Karahisar-ı Şarki Sancağının Alucra kazasından 

Çiçoğlu Mustafa imzasıyla keşide olunan telgrafnamenin bit-tahkik 

icabının icrası. (Sivas; 7126) 

 

Kaht (Kıtlık) sebebiyle Trabzon’la mülhakâten (bir merkeze bağlı 

olan yer) gelmiş olan ova ahalisinin nail oldukları atıfet-i (koruma sevgi) 

seniyyeden (çok mühim ve kıymetli) kendilerinin de hissedar edilmesi 

istid’asını  (yardım talebi) havi Giresun merkezinden Karahisar-i Şarki 

Sancağının Alucra Kazasından Çiçoğlu Mustafa imzasıyla keşide kılınan 

telgrafla leffen (iliştirilmiş olarak) irsal-i (havale kılma, gönderilme) sûy-

i (korumak) atufileri (çok acıyan, pek merhametli) kılınmış olunan 

mealine bit-tahkik icabının icra ve inbasına (haber verme, tebliğ) 
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himmet (lutuf yardım) olunması siyakında 8üslub, tarz, yol) şukka 

(küçük tezkere). 

Muhtaçlara Yardım Yapılması 
 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2811, Gömlek No: 210770, 
Tarihi: 1324 S 27 (22 Nisan 1906), Belge Sayısı: 2, Konusu: Alucra 
kazası muhtacın zürrâasına akçe ikrazı. (Ticaret) 

 

 
 
Sadaret-i Uzma Mektubi Kalemi 
Ticaret ve Nafia Nezaret-i Celilesine 

 
Sureti balada muharrer tezkire mucebince Ticaret ve Nafia 

Nezaret-i Celilesi’nden icra-yı icabuna himmet buyrulmak, 
 
Alucra kazası muhtaçın zürrâasına elli bin guruşun daha ifa(sı) 

hakkında 
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Maruzi çaker kemineleridir 

Alucra kazası muhtacın zürrâasına (ziraatcı, çifçi, ekinci) ikraz 
edilecek yirmi bin guruşun kifayetsizliğine mebni (den dolayı) elli bin 
guruşun daha kefalet-i müteselsile ile kaza-i mezbûr ziraat bank 
sandığına ikrazı hususunun arz ve istizanı Sivas  vilayet-i celilesinin 
iş’arı üzerine mezkûr banka idaresine ifade olunmağla ol-babda emr u 
ferman hazreti veliyyül emrindir. Fi 24 Safer sene 324 ve fi 6 Şubat 
sene 322 
Ticaret ve Nafia Nazırı Bende Zühdi 
 

Burada dikkat çeken iki unsur bulunmaktadır. Bunlar anılan 
tarihte Alucra çiftçisinin zor durumda kaldığı ile Ziraat Bankasının 
varlığından bahsedilmiş olmasıdır. 
 

Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Yugoslavya’nın Niş Kenti Valisi 
olan Mithat Paşa, çeşitli alanlarda başarılı çalışmalarda bulunmasının 
yanı sıra, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşullara da yakından tanık 
olmuştur. Yaptığı araştırmalarla, bu alanda teşkilatlanmanın zorunlu 
olduğu ve çiftçilerin, tefecilerin elinden kurtarılması için devlet 
yardımının gerektiği, ancak bu yardımın halk hareketiyle 
desteklenmesinin önem taşıdığı sonucuna varmıştır. Böylece 1863 
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yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde, 
devlet eliyle ve devlet himayesinde kurulan ve adına “Memleket 
Sandıkları” denilen organizasyon Milli Bankacılığın ilk örneği olarak 
tarihe geçmiştir. 

 
             Mithat Paşa 1863 yılında Pirot Kasabası’nda kurduğu ilk 
Memleket Sandığını oluştururken Türk gelenekleri arasında zaten 
varolan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece geleneğinden 
esinlenmiştir.  

 
1867 yılında “Memleket Sandıkları Nizamnamesi” nin yürürlüğe 

girmesiyle Osmanlı Devleti’nin her yanında Sandıklar faaliyete başlamış 
ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir.  

 
 Dikkat edilirse Alucra’da kıtlık yaşandığını belirten belgelerin 

tarihi 1893-94’e yani eskilerin 93 harbi dedikleri Osmanlı-Rus harbi 

zamanına denk düşmektedir. Bu dönemde Alucra’da önemli oranda 

huzursuzluk yaşandığı hatta göçler olduğu bilinmektedir. Zıharlı Koca 

İbrahim Hoca Hazretleri yazısını okuyanların89 hatırlayacağı gibi Hoca 

Efendi de karargâhın kurulduğu Zıhar köyünden 93 harbi vesilesiyle 

Amasya’ya göç etmiştir. Bu kıtlıkta mevsimler olaylardan ziyade 

bölgede yaşanan huzursuzluk etkili olmuştur. Toprak ekilememiş, 

ekildiyse de bakılamadığı için yeterli ürün alınamamış, orada 

konuşlandırılan ordunun ihtiyaçlarına da katkı sağlandığından olsa 

gerek belirgin bir yokluk yaşanmıştır. Öyle ki köylü tohumluk 

ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz olmuştur. Bunun neticesi bilenen haliyle 

200 hane halkı Giresun merkeze hicret etmiştir ki bu da yaklaşık 1000 

kişi eder. Bunlardan ölenlerin de olduğu, Ramazan-ı Şerif 

münasebetiyle oruç ibadetini dahi yapamayacak durumda aç-sefil 

kaldıklarını ifade etmişlerdir.   

                                                           
89 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/30/alucrali-koca-ibrahim-
hoca-hazretleri/ 

http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/1863
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 Aslında bu kıtlık Alucra’da yaşanan ilk kıtlıktır. İkincisi ise, 01 

Aralık 1939 depreminden sonra 3 yıl ard arda yaşanan kıtlıktır. Bu 

dönemde de Alucra’da çok sıkıntılar yaşanmış, bu nedenle göç edenler 

olmuştur. Rahmetli babam anlatırdı. Yaşanan kıtlık neticesi yiyecek 

ekmek bulamamışlar babaları (Dânâ Molla Hoca Efendi) babam ve 

kardeşini 2 gödük buğday almaları için Suşehri’nde bulunan bir 

arkadaşına yollamış. Tabi ki yürüyerek gidip gelmek şartıyla. O tarihte 

babam 13 veya 14 kardeşi de ondan üç yaş küçükmüş. Babam 1926 

doğumlu olduğuna göre 13-14 yaşını da eklersek 1940 yılına denk 

geliyor. Anlatırken de üstüne basarak söylerdi hep, ibret alasın diye 

bunları anlatıyorum diye. Çok zor yıllardı. O şartlarda korksak da, sora 

sora kardeşimle Suşehri’ne kadar gittik, babamın ismini verdiği şahsı 

bulduk ve iki gödük buğdayı alıp, sırtlayıp getirdik der ve sonra eklerdi. 

İki gödük buğdayın dayanacağından ne olacak, kıtlık devam ediyordu 

ve nüfusumuz kalabalıktı bir süre sonra o da bitti. Daha fazla 

tutunamadık Alucra’da babam eşyalarımızı bir kağnı arabasına yükledi 

yola koyulduk, öyle böyle Ladik’e kadar geldik orada annem ve bir 

kardeşim sıtma hastalığına yakalanarak vefat etti. Ailemiz parçalandı 

diye üzüntüyle anlatırdı.  

Bu konuyla ilgili o dönemde yaşanan bir olayı Alucra’dan ilginç 

hikâyeler yazımızda,  ayrıca deprem sonrası yaşanan kıtlık olayını 

Gücük (Küçük) Osman amca ile yaptığımız ve yayınladığımız yazımızda 

uzun uzadıya anlatmıştık. Detaylar için arşivimde bulunan o yazılar da 

tekrar okunabilir. 

 Deprem sonrası yaşanan sıkıntıların hafifletilmesi yaraların 

sarılması için zamanın hükümeti Alucra’ya 2.500 Lira yardım da 

yollamıştır. Buna ilişkin belge de aşağıdadır. 
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Kıtlık yaşanmasının değişik sebepleri bulunmaktadır. Yağmur 

eksikliğinden ve havaların sıcak gitmesinden dolayı kıtlık olabileceği 

gibi don nedeniyle meyve ve sebzelerin yetişememesi sonucu da kıtlık 

olabilmektedir. Her türlüsünde de ürün eksikliği nedeniyle yaşanan 

olumsuzluklar söz konusudur. Netice olarak insanlar da hayvanlar da 

kıtlık nedeniyle ölebilmektedir. 

İncelediğimiz belgede kıtlık nedeniyle Trabzon ve ona bağlı 

yerlere göç etmek zorunda kalmış Ova ahalisinden bahsedilmektedir. 

Doğrusunu söylemek gerekirse Ova olarak tabir edilen yerleşim yerinin 

neresi olduğu hakkında kesin bir bilgiye sahip değilim. Ancak Suşehri 

taraflarına Ova da denildiğinden buranın olma ihtimali bulunmaktadır.  

Diğer taraftan Ova ahalisi Trabzon’da hüsn-i kabul görüp 

kendilerine yardım edilince Alucralı Çiçoğlu Mustafa da Giresun 

merkezinden Sivas Valiliğine çektiği dilekçe ile aynı yardımların 

kendilerine de yapılmasını istemiştir. Buradan da anlaşılmaktadır ki 

Alucra da kıtlıktan etkilenmiştir.    

Sonuç olarak Alucra ekilebildiği takdirde insanına bakan ama 

ekilemediği takdirde de acımasız olan tarımsal bir yapıya sahiptir. 

Aslında her yer öyledir de şimdilerde ulaşım imkânlarının artmasıyla 

birlikte hububatın gerektiğinde ithal edilerek TMO tarafından silolarda 

kara gün için depolanmasıyla çok şükür artık o sıkıntılar 

yaşanmamakta, yurt içinde ihtiyaç bulunan bölgelere sevkiyat 

yapılmaktadır. Günümüzde Alucra’da ve memleketin pek çok 

yöresinde eskisi gibi ekim yapılmamasının nedeni de bu rahatlık olsa 

gerektir. Hiç şüphesiz bunda makinalı tarıma geçilmesi ve topraktan 

alınan ürün miktarının artmış olmasının katkısı da büyüktür. Allah bir 

daha o günleri yaşatmasın. 
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13.BÖLÜM 
 
Amele Olarak Çalışmaya Gitmek İçin Pasaport Talebinde 
Bulunanlar Ve Alucra’nın Amele Pasaportu Talebi 
 

İncelediğimiz 1907 tarihli belgeler Alucra’nın geçmiş tarihine 
yönelik çok değerli bilgiler içermektedir. Öncelikle Alucra ve Mindeval 
ahalisinin bulundukları yerlerde geçimlerini temin edecek işleri 
olmadığından amele olarak Anapa ve Batum taraflarına çalışmaya 
gittiklerini öğrenmekteyiz. 
 

Aslında hemşehrilerimin Anapa’ya çalışmaya gitmiş olmalarını 
öğrenmek benim için çok üzüntü verici oldu. Zira buralar vaktiyle bizim 
toprağımızdı. Hatta kendisi de Şehinkarahisarlı olan Trabzon Valisi 
Çeçenzade Hacı Hasan Paşa da bir dönem Anapa Kalesinin 
sorumlusuydu. Gerek onun zamanında gerek öncesinde gerek 
sonrasında (1818-1829 Osmanlı–Rus Savaşında buralar kaybedildi) 
Karahisar-i Şarki Sancağından ve dolayısıyla Alucra ve Mindeval’dan 
buralara Anapa’yı korumaya ve savaşmaya giden hemşehrilerimiz 
buralar elimizden çıkınca bu sefer amele olarak buralara gitmek 
zorunda kalmıştır. 

 
Elbette yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi bunlar hep yokluk 

nedeniyle yaşanmıştır. Belgelere yansıdığı ve o tarihte Alucra 
Kaymakamının bildirdiği üzere Alucra dağlık olduğundan ve yeterli 
tarım sahası olmadığından izin alarak çalışmak ve ticaret yapmak için 
İstanbul’a veya kış mevsiminde izinsiz olarak aileleriyle birlikte Canik 
Sancağına gitmektelermiş. Mindeval nahiyesinin çoğunluğunun ise 
Rusya’nın Anapa cihetlerine amelelik etmek üzere kaçak olarak 
gitmekte olduklarından bahsedilmektedir. 
 

Buradan da anlıyoruz ki gurbetçilik Alucra’nın çok eskiden beri 
kaderi olmuş. İşte bu gidiş-gelişleri özellikle de dış memleketlere 
yapılan iş seyahatlerini belirli bir düzene koymak için Trabzon 
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vilayetinde verilen amele pasaportlarının Alucra kazasında da verilmesi 
kararı alınmıştır. Gerekçesi de bellidir. Uzun yol nedeniyle zaten yoksul 
olan halk bunun için ayrıca bir masraf etmekte ve zaman 
harcamaktadır. 
 

Bunun önüne geçebilmek için de Alucra için pasaport 
gönderilmiş ayrıca mühür yaptırılacağı bildirilmiştir. Bir esneklik daha 
olarak yolculuk yapmasında sakınca olmadığı belirlenenlerin-
belgelendirenlerin isterlerse Gümüşhane Sancağına müracaatla da 
pasaportlarını alabilecekleri belirtilmiştir. Nihayetinde yurt dışına çıkış 
yeri Trabzon olduğu için Gümüşhane yol üzeri sayılmaktadır. 

 
Bundan önce aynı konuda incelediğimiz 1907 tarihli belgelerde 

Alucra’nın geçmiş tarihine yönelik bilgiler elde etmiştik. Bu bilgilerde 
Alucra ve Mindeval ahalisinin bulundukları yerlerde geçimlerini temin 
edecek işleri olmadığından amele olarak Anapa ve Batum taraflarına 
ve Der-saadet’e çalışmaya gittiklerini öğrenmiştik.90 

 
Yukarıda link adresini verdiğimiz yazımızda incelediğimiz 

belgelerde Alucra Kaymakamının değerlendirmelerine de özet olarak 
yer verilmişti. Bu kez incelediğimiz belgeler ise Şura-yı Devlet 
(Danıştay) menşeli olup amele pasaportu talebinin burada 
görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Buradan çıkan karar doğrultusunda da 
Alucra için de pasaport verildiği, hatta pasaport bürosunun kolaylık 
olması açısından Alucra’da kurulduğu, bunun için mühür kazıttırıldığı 
(hak edildiği) anlaşılmaktadır. 

 
En önemlisi de Alucra Kaymakamının yazdığı raporun bir 

nüshası bu belgeler arasındadır. Burada öyle açıklamalar vardır ki çok 
dikkat çekicidir. Alucra ve nahiyeleri hakkında önemli bilgiler olduğu 
gibi bu değerlendirmeler Şiran’a kadar uzanmaktadır. 

 
                                                           
90http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/25/1907-tarihinde-alucra-
pasaport-burosu-kurulmus/ 
 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/25/1907-tarihinde-alucra-pasaport-burosu-kurulmus/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/25/1907-tarihinde-alucra-pasaport-burosu-kurulmus/
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Tüm bu bilgilerin detayları özellikle Alucra Kaymakamının 
raporunda bulunmaktadır. Bu detayları öğrenmek için söz konusu 
raporun transkripsiyonunun okunması gerekmektedir. 

 

Alucra’ya Pasaport Hakkı Verilmesi 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1154, Gömlek No: 48, 
Tarihi: 7 Safer 1325 (22 Mart 1907),  Konusu: Trabzon vilayetine 
mahsus nısf ücretli amele pasaportunun Alucra kazasında da 
uygulanıp kazaca da pasaport verilmesi yahut mürur (geçiş) 
ilmuhaberi üzerinde azimete mani bir durumu yoktur ibaresi 
bulunanların yol üzerinde bulunan Gümüşhane sancağından pasaport 
verilmesi. 
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Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadaretpenâhiye 
7 Safer Sene 1325 ve fi 6 Mart Sene 1323 

Trabzon vilayetine mahsus nısf ücretli amele 
pasaportunun Alucra kazasına da teşmili ve ashab-ı müracaatın livaya 
müracaatlarına hacet (gerek) kalmaksızın pasaportun kazaca da i’tası 
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(verilmesi) yahud mürur-ı ilm u haberi üzerine kazaca muamele-i 
lazıme bi’l-ifa mani-i azimet halleri bulunmadığı takdirde yol üzerinde 
bulunan Gümüşhane Sancağınca pasaport almak üzere tahrirat-ı 
mahsusa ile i’zamlarına müsaade istihsali hakkında Karahisar-i Şarki 
Mutasarrıflığından gönderilen tahrirat ve melfufunun tesyarıyla 
muktezasının ifa ve inbâsı Sivas vilayetinden alınan tahriratda izbâr 
olunmuş mutasarrıflığın tahriratına melfuf olan Alucra Kaim-
makamlığının tahriratı suretinde kazanın dağlık olmasından dolayı bazı 
nahiyeleri ahalisi mürur tezkiresi alarak berâ-yı ticaret Der-saadet’e 
gitmekde ve bazı nevahi halkı kış mevsiminde Canik Sancağına bila-
tezkere (izinsiz) ve ma’ ailesiyle külliyetle azimet etmekde ve 
Mindeval nahiyesinin muharerü’l-esami-yi kurası sekenesi (oturanlar, 
sakinler) dahi Rusya’nın Anapa cihetlerine amelelik etmek üzere 
firaren savuşmakdaolduklarından ve bunlara hükümet-i mahalliyeden 
pasaport ve mezuniyet istihsal etmedikleri cihetle firaren diyâr-ı 
ecnebiye gitmiş nazarıyla bakıldığı takdirde ba’dema memalik-i 
mahrusa-i şahâneye âdem-i kabulleri icab edeceğinden ve bu da hayr 
ve şerlerini idrak edemeyen ahali-i kura haklarında mucib-i perişânî 
olacağına ve bir kısmının Şiran kazasıyla Gümüşhane Sancağından 
nâm-ı müstear ile pasaport istihsal ederek savuşmaları karyelerine on 
beş saat mesafede bulunan merkez livadan pasaport istihsali içün kefil 
iraesine (göstermeye) mecbur olmalarındanve la-ekall (en az) yedi 
sekiz gün ve bazen kefil bulamayarak on on beş gün işlerinden 
kalmalarından münbais idiğünden (gönderilmiş olduğundan)Trabzon 
vilayeti içün alınan nısf ücretli amele pasaportunun Alucrakazasına da 
teşmili ve livaya azimetlerine hacet kalmayarak pasaportun merkez 
kazadan i’tasıyahud mürur-ı ilm u haberi üzerine kazaca muamelat-ı 
lazıme bi’l-ifa mani-i azimet halleri bulunmadığı ve ahvali müsaid 
olduğu takdirde zaten yolları üzerinde bulunan Gümüşhane Sancağınca 
pasaport almak üzere tahrirat-ı mahsusa ile oraya i’zamları 
(gönderilmeleri) lüzumu dermeyân kılınmışdır. Görülen mahzura 
mebni vilayet-i saireden verilmiş ilm u haberlerin kabul ve onlara 
istinaden mürur-ı mezkûresi ve pasaport i’ta edilmemesi 13 Ağustos 
Sene 1307 tarihli tebligat-ı umumiye ahkâmındanbulunduğu cihetle 
Gümüşhane Sancağından pasaport almak üzere ashab-ı müracaatın ilm 
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u haber ve tahrirat-ı mahsusa ile oraya i’zamları caiz olamayacağı gibi 
Manastır vilayeti dâhilindeki kaza ve nahiyelerden pasaport i’tası 
hakkında mukaddemâ makam-ı vilayetden vuku’ bulan iş’ar ve sebk 
eden istizan üzerine bi’l-umum nahiye ve kaza merkezlerinden 
pasaport i’tası pasaportların umur-ı tanzimiye ve tahritesince bir takım 
müşkilatıve birçok masrafı mucib olacağı cihetle kaza ve nahiyelerden 
pasaport i’ta kılınacağına dair pasaport nizamnamesinde münderiç 
hükmün el-yevm me’muriyet-i lazımesi mevcud bulunan kaza ve 
nahiyelere hasrıyla bunlardan gayrı mahallerden memalik-i ecnebiyeye 
azimet edeceklerden pasaport me’muru bulunan mahallere 
müracaatları lüzumunun cevaben vilayet-i müşarün-ileyhaya iş’arı ve 
indel-icab sair mahallere dahi bu suretle tebligat icrası makam-ı âli-i 
sadaretpenâhilerinin 21 Teşrinievvel Sene 1313 tarihli tezkire-i 
samiyeleriyle tebliğ olunan Şura-yı devlet Tanzimat Dairesikararı 
iktizasından bulunmasına ve fakat memleketlerinin nan-kesenat olması 
ve başka suretle vasıta-i ticaret mefkud (kaybolmuş, yol, olmayan) ve 
bulunması hasebiyle Batum cihetinde münhasıran amelelikle temin-i 
maişet etmekde olan Keskim kazasının Vakıf nahiyesi ahalisine Trabzon 
vilayetine verilmekde olan altı mah müddetli onar guruşluk bila istizan 
irade-i seniyye-i cenâb-ı hilafetpenâhi şeref-müteallik buyurulduğu 18 
Haziran Sene 1316 tarihliburuldu-i sami ile tebliğ buyurulmuş olmasına 
ve vilayet-i müşarün-ileyhinin suret-i iş’arına nazaraniktizayı halinin 
Şura-yı Devletçe tezkiri re’y-i sami-i sadaretpenâhilerine menut (bağlı) 
bulunmuş ve vilayetin salifü’l-beyan tahriratı melfufatıyla takdim 
olundu. Ol-babda… Battalı (evrakı) nüfusa91 

 

Alucra Pasaport Bürosu İçin Mühür Yaptırılması 
 
Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 1188, Gömlek No: 20, 

Tarih: 25 Cemaziye’l-ahir 1325 (5 Ağustos 1907), Konusu: Alucra 
kazasına amele pasaportu verilmesi için mühür kazıttırılması. 

                                                           
91http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/25/1907-tarihinde-alucra-
pasaport-burosu-kurulmus/ 
 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/25/1907-tarihinde-alucra-pasaport-burosu-kurulmus/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/25/1907-tarihinde-alucra-pasaport-burosu-kurulmus/
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25 Cemaziyelahir Sene 1325 ve fi 23 Temmuz sene 1323 (5 Ağustos 
1907) 

4 Haziran sene (1)323 tarihli telgrafname-i âli-i dâverilere 
cevabıdır. Alucra kazasınca ameleye mahsus pasaport içün talep 
buyurulan mühr-i hakk etdirilerek (mühür kazıttırılarak) irsal 
olunacağının (gönderileceğinin) ve onar kuruşluk pasaporttan bin 
adedinin bir renk derununda olarak postaya teslimen Karahisar-i 
Şarki’ye gönderildiğinin sicil-i nüfus idare-i umumiyesi ifadesiyle 
beyanına mübaşeret (bir işe başlamak) kılındı ol-babda. 
Evrak-ı muhasebeye 
 

Yarım Ücretli Amele Pasaportu Hakkının Alucra’ya Da 
Verilmesi İsteği 
 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 1815, Gömlek No: 3, Tarihi: 01 
Ra (Rebiülevvel) 1328 (13 Mart 1910), Konusu: Nısf (yarı, yarım) 
ücretli amele pasaportunun Alucra kazasına da teşmili. (Sivas 2) 
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Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Velayetpenahiye 
Devletlü Efendim Hazretleri 
 

Trabzon vilayeti celilesine bahş olunan nısf ücretli amele 
pasaportunun Alucra kazasına da teşmili ve pasaportun dahi livaya 
a’zimetlerine hacet kalmayarak kazaca i’tası veyahut mürur-ı ilm u 
haberi üzerine kazaca muamele-i lazıme bil-ifa mani-i a’zimet bir halde 
bulunduğu ve ahvâli zamâniye müsaid olduğu takdirde zaten yolları 
üzerinde bulunan Gümüşhane Sancağınca pasaport almak üzere 
tahrirat-ı mahsusa ile a’zimetleri vesailinin istikmaline mütedair olub 
kaza-i mezkûr Kaim-makamlığından vürud iden fi 6 Teşrinievvel Sene 
1322 tarih ve ikiyüzkırkbir numerolu tahrirat sureti leffen takdimi 
huzur-ı sami-i cenab-ı velayetpenahileri kılınmış ve bu babdaki mütalaa 
ve mutalebe-i vakıaya ve liva nüfus me’murluğu derkenarı suretine 
nazaran isafı mucib-i muhsenat görülmüş ve Şiran kazası kurası eimme 
ve muhtaranının ihtiyar ittikleri mugayir-i kanun muameleleri hakkında 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/09/image001.jpg
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icabının icrası lüzumunun Trabzon vilayet-i celilesine iş’ar buyurulması 
maslahata muvafık bulunmuş ise de icra-yı icabı merhun-ı emr ve 
irade-i cenâb-ı asafâneleri kılınmağın ol-babda emr ü ferman hazret-i 
men-leh’ül emrindir. 

 
Fi 22 Şevval Sene 1324 ve fi 25 Teşrinisani Sene 1322 (30 Kasım 1809)  
Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Bende 
 

 
 
Sivas Vilayeti 
Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Hülasası/Nısf ücretli amele pasaportunun Alucra kazasına 
teşmili hakkında 
Devletlü efendim hazretleri 

Trabzon vilayetine mahsus olan nısf ücretli amele 
pasaportunun Alucra kazasına da teşmili ve ashab-ı müracaatın livaya 
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a’zimetlerine hacet kalmayarak pasaportun kazaca da i’tası veyahut 
mürur-ı ilm u haberi üzerine kazaca da muamele-i lazıme bil-ifa mani-i 
azimet bir halleri bulunmadığı ve ahvali müsaid olduğu takdirde yol 
üzerinde bulunan Gümüşhane Sancağınca pasaport almak üzere 
tahrirat-ı mahsusa ile i’zamlarına müsaade istihsali hakkında Karahisar-
i Şarki Sancağı Mutasarrıflığından alınan tahrirat merbutu mahalli 
Kaim-makamlığının tahrirat sureti ile beraber nüfus nezareti ifadesiyle 
leffen takdim kılınmış olmağla muktezasının ifa ve inba buyurulması 
babında emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir.  
Fi 10 Zilkade Sene 1224 ve fi 13 Kanunievvel Sene 1222 (26 Aralık 
1906) Sivas Valisi Bende 
 

 
 

Mürur (geçiş) Tezkeresi 
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Hu 
Huzur-ı âli-i hazret-i sadaret-penâhiye 
Marûz-i çaker-i kemineleridir ki 

Trabzon vilayetine mahsus nısf ücretli amele pasaportunun 
Alucra kazasına da teşmili ve ashab-ı müracaatın livaya müracaatlarına 
hacet (gerek) kalmaksızın pasaportun kazaca da i’tası (verilmesi) yahud 
mürur-ı ilm ü haberi üzerine kazaca muamele-i lazıme bil-ifa mani-i 
a’zimet halleri bulunmadığı takdirde yol üzerinde bulunan Gümüşhane 
Sancağınca pasaport almak üzere tahrirat-ı mahsusa ile a’zimetlerine 
müsaade istihsali hakkında Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından 
gönderilmiş tahrirat ve melfufunun tesyarıyla muktezasının ifa ve 
inbâsı Sivas vilayetinden alınan tahriratda izbâr olunmuş ve 
mutasarrıflığın tahriratına melfuf olan Alucra Kaim-makamlığının 
tahriratı suretinde kazanın dağlık olmasından dolayı bazı nahiyeleri 
ahalisi mürur tezkeresi alarak bera-yı ticaret Der-saadet’e gitmekde ve 
bazı nevahi (nahiye) halkı kış mevsiminde Canik bila-tezkere (izinsiz) ve 
ma’a ailesiyle (ailesiyle birlikte) külliyetle azimet etmekde ve Mindeval 
nahiyesinin muharerü’l-esami-yi kurası sekenesi (oturanlar, sakinler) 
dahi Rusya’nın Anapa cihetlerine amelelik etmek üzere firaren 
savuşmakda olduklarından ve bunlara hükümet-i mahalliyeden 
pasaport ve mezuniyet istihsal etmedikleri cihetle firaren diyâr-ı 
ecnebiye gitmiş nazarıyla bakıldığı takdirde ba’dema memalik-i 
mahrusa-i şahâneye âdem-i kabulleri icab edeceğinden ve bu da hayr 
ve şerlerini idrak edemeyen ahali-i kura haklarında mucib-i perişânî 
olacağından ve bir kısmının Şiran kazasıyla Gümüşhane Sancağından 
nâm-ı müstear ile pasaport istihsal ederek savuşmaları karyelerine on 
beş saat mesafede bulunan merkez livadan pasaport istihsali içün kefil 
iraesine (göstermeye) mecbur olmalarından ve la-ekall (en az) yedi 
sekiz gün ve bazen kefil bulamayarak on on beş gün işlerinden 
kalmalarından münbais idiğünden (gönderilmiş olduğundan) Trabzon 
vilayeti içün alınan nısf ücretli amele pasaportunun Alucra kazasına da 
teşmili ve livaya azimetlerine hacet kalmayarak pasaportun merkez 
kazadan i’tası yahud mürur-ı ilm u haberi üzerine kazaca muamelat-ı 
lazıme bi’l-ifa mani-i azimet halleri bulunmadığı ve ahvali müsaid 
olduğu takdirde zaten yolları üzerinde bulunan Gümüşhane Sancağınca 
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pasaport almak üzere tahrirat-ı mahsusa ile oraya i’zamları lüzumu 
dermeyân kılınmışdır. Görülen mahzura mebni vilayet-i saireden 
verilmiş ilm u haberlerin kabul ve onlara istinaden mürur-ı mezkûresi 
ve pasaport i’ta edilmemesi 13 Ağustos Sene 1307 tarihli tebligat-ı 
umumiye ahkâmından bulunduğu cihetle Gümüşhane Sancağından 
pasaport almak üzere ashab-ı müracaatın ilm u haber ve tahrirat-ı 
mahsusa ile oraya i’zamları caiz olamayacağı gibi Manastır vilayeti 
dâhilindeki kaza ve nahiyelerden pasaport i’tası hakkında mukaddemâ 
makam-ı vilayetden vuku’ bulan iş’ar ve sebk eden istizan üzerine bi’l-
umum nahiye ve kaza merkezlerinden pasaport i’tası pasaportların 
umur-ı tanzimiye ve tahririyesince bir takım müşkilatı ve birçok masrafı 
mucib olacağı cihetle kaza ve nahiyelerden pasaport i’ta kılınacağına 
dair pasaport nizamnamesinde münderiç hükmün el-yevm 
me’muriyet-i lazımesi mevcud bulunan kaza ve nahiyelere hasrıyla 
bunlardan gayrı mahallerden memalik-i ecnebiyeye azimet 
edeceklerden pasaport me’muru bulunan mahallere müracaatları 
lüzumunun cevaben vilayet-i müşarün-ileyhaya iş’arı ve indel-icab sair 
mahallere dahi bu suretle tebligat icrası makam-ı âli-i 
sadaretpenâhilerinin 21 Teşrinievvel Sene 1313 tarihli tezkire-i 
samiyeleriyle tebliğ olunan Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi kararı 
iktizasından bulunmasına ve fakat memleketlerinin nan-kesenat olması 
ve başka suretle vasıta-i ticaret mefkud (kaybolmuş, yol, olmayan) 
bulunması hasebiyle Batum cihetinde münhasıran amelelikle temin-i 
maişet etmekde olan Keskim kazasının Vakıf nahiyesi ahalisine Trabzon 
vilayetine verilmekde olan altı mah müddetli onar guruşluk 
pasaportların i’tasına daire-i müşarün-ileyh kararıyla bil-istizan irade-i 
seniyye-i cenâb-ı hilafetpenâhi şeref-müteallik buyurulduğu 18 Haziran 
Sene 1316 tarihli buyruldu-i sami ile tebliğ buyurulmuş olmasına ve 
vilayet-i müşarün-ileyhinin suret-i iş’arına nazaran iktizayı hallinin 
Şura-yı Devletçe tezkiri re’y-i sami-i sadaretpenâhilerine menut (bağlı) 
bulunmuş ve vilayetin salifü’l-beyan tahriratı melfufatıyla takdim 
olunmuştur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir. 
Fi 7 Safer Sene 1325 ve fi 8 Mart Sene 1323 (21 Mart 1907) Nazır 
Umur-ı Dâhiliye Bende 
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Alucra kazası Kaim-makamlığının fi 6 Teşrinievvel sene 1322 
tarih ve ikiyüzkırkbir mumerolu tahriratı suretidir. 

Mustağni arz ve beyan olunduğu üzere kaza-yı acizi dağlık ve 
arazisi pek zıyk (dar, sıkıntılı bulunduğu cihetle ahalisinden Gicora, 
Saymuhal ve Mindeval nahiyesinin aşağı cihet kuraları mürur tezkeresi 
alarak bera-yı ticaret Der-sadet’e gitmekte ve Kuvata nahiyesinin 
tamamı ve merkez kazaya civar karyeler dahi kış mevsiminde Canik 
Sancağına civariyetden bil-istifade bila-tezkere ve ma’a aile-i külliyetle 
a’zim olmakta ve Mindeval nahiyesinin yukarı ciheti Yenice, Panik, 
Mutağa ve civar karyeler dahi Rusya’nın Anapa cihetlerine amelelik 
etmek üzere firaren savuşmakta olup birincisi usulu dairesinde tezkere 
istihsal ettiği ve Der-saadet’te namuskârâne para kazanarak avdet 
eyleyerek bil-cümle tekâlif-i emriyelerini günü gününe i’ta 
edegelmekte bulundukları cihetle çoluk çocuklarını dahi birlikte 
götürdükleri ve akdimce de arz-ı keyfiyet kılındığı cihetle gittikleri 
mahallerde bir takım İslâm, Hıristiyan hanelerinde güya hidmet etmek 
içün kullanarak ve bir kısım da sefil ve sergerdan (şaşkın) orada 
burada kalarak envâ-i fuhşiyata sâlik oldukları (fuhuş batağına 
düştükleri) ve züll-il su’âli (aşağılık işi) kendilerine ticaret add 
(ettikleri) ahlakları yevmen fe-yevmen (günden güne) bozulmakta ve 
cevher-i iffetleri pâymâl olmakda (ayakaltına alınmakta) ve senevi 
birçok genç kızlar ve kadınlar gaybubet ederek (kaybolarak) avdet 
etmekde ve işbu adet-i sakimelerinden (yanlış alışkanlıklarından) hali 
(boş) kura (köy) dahi âdem-i memnuniyet ve nefret eylemekte olduğu 
cihetle muhtarana kadın ve çocukların salıverilmemesi tenbih ve te’kid 
kılınmış (tekrar tekrar söylenmiş) ve dellal (tellal, çığırtgan) vasıtasıyla 
i’lân ve tefhim edilmiş olsa da ara sıra ne bazılarının maa aile 
(aileleriyle birlikte) savuşmakda olduğu işitilmekte ve bunların gittikleri 
mahallerden siyyemâ (özellikle) Çakrakbeli (Kurtbeli) muhafızı 
tarafından kayd ve çevrilmesi esbabının istikmali menût-ı re’y-i rezin-i 
isâbet-karîn-i ‘atufileri bulunmuştur. Üçüncü cihete gelince işbu kura 
(köyler) ahalisinin kazadan pasaport ile savuşup gitmeleri inzibat ve 
askeri ve tahsil-i tekâlifi husumatça en fena bir muamele olduğu bâ-
hükümet-i mahalliyeden pasaport ve me’zuniyet istihsal etmedikleri 
cihetle firaren diyar-ı ecnebiyeye gitmiş nazarıyla bakıldığı takdirde 
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memalik-i mahrusa-i âhâneye ba’dema (sonra) âdem-i kabulleri icab 
edeceğinden kâr u hayriyeleri asar cihetleriyle bilemeyen fukara-yı 
ahali-i kura (köy halkı) haklarında pek vahim bir netice hâsıl 
edebilecektir. Halbuki işbu kura-yı ahalisi hakikat-i halde firara diyar-ı 
ecnebiyeye gitmiş olmayub Şiran hükümetinin ve sevahil zabıta 
me’murlarının nazar-ı müsammahalarından bi-istifade Şiran karyeleri 
ahalisinden eşkâli tevafuk eden eşhas namına pasaport alınarak 
gitmekdedirler ve bu ciheti asker firarileri ve erbâb-ı ceraim (suçlular) 
ihbar ettikleri gibi erbâb-ı namus ve haysiyet dahi bu suretle 
gitme(k)dedir. Esbâb-ı ise bu kere şu bu karyelerde icra eylediğim 
tetkikat ve tenkizat-ı aciziye nazaran birkaç cihetden kendileri içün 
teshilat olmasından neş’et etmektedir. Şöyle ki evvela Trabzon 
vilayetine nısf ücretle amele pasaportu i’tası mezuniyeti bahş edilmiş 
olduğundan buradan istihsal olunacak tam pasaport harcından ehven 
suretle alına bilmesini saniyen işbu karyeler Şiran karyesi hududunda 
ve merkez kasabaya yedi sekiz saat mesafede bulundukları cihetle 
Rusya’ya gidecek bir adam matbu ilm u haber ve pul almak içün bir 
defa kasabaya gelmeye karyesi hey’et-i ihtiyâriyesine li-ecli’t tekrar 
karyesine avdet etmeğe ve azimetine mani-i ahvali olup olmadığı 
anlaşılmak içün tekrar hükümete gelüb işbu ilm u haber üzerine 
muamele ifa ettirmeğe ve ba’dehu karyelerinden on beş saat 
mesafede bulunan merkez livaya giderek pasaport istihsaline ve kefil 
iraesine mecbur olub la-ekall yedi sekiz ve bazen kefil bulamayarak on 
onbeş gün pasaport istihsal etmek içün düçar-ı müşkilat olarak 
işlerinden alıkonulmakda ve birçok masarife giriftar olmakda derler ki 
kendilerine en girân gelende bu cihetdir. Alucra ve Refahiye karyeleri 
ahalisine Şiran karyeleri muhtarları ve ba-hususu Şiran’ın Tamara 
karyesi imamı Molla Muhammed ve Şemuk karyesinden Kürt Kara 
Yusuf ve Çatrır karyesinden  Budaloğlu İzzet ve…….ve Korzaf ve Sadak 
karyeleri imam ve muhtarları pasaport istihsali kendülerine bir ticaret 
add ettiklerinden karyeleri ahalisi namına akdemce mukadder amele 
pasaportu alarak Rusya’ya gitmek içün kendilerine müracaat edenlerin 
hangisinin eşkâli ve sinni (yaşı) mevcut pasaportlara tevafuk ederse 
pasaporta muharrer isim ve şöhret ve saire evadım ta’lim eyleyerek ve 
mukabilinde iki Mecidiyeden bir liraya kadar bir pare alınarak 
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zahmetsizce bir saat içerisinde pasaportunu istihsal etmiş olur. Ve eğer 
mevcut pasaportlar eşkâline tevafuk etmez ise karye ahalisinden eşkâli 
tevafuk eden birinin tezkere-i Osmaniyesi alınarak muhtar ve 
imamların delaletiyle Şiran hükümetinden mu’amele-i mukteziye bil-ifa 
zaten yolu üzerinde bulunan Gümüşhane livasından pasaport alınarak 
hiçbir gün ga’ib itmeyerek yoluna devam edebiliyor ve tezkere-i 
Osmaniye Rusya’dan posta ile sahibine iade edilmiyor yalnız pasaport 
veya tezkere-i Osmaniye ile senede birkaç adamında gidebildiği ki ve 
pasaport ahz eden adam külle yevm (her gün) Şiran’da ve hükümetde 
işi gücüyle meşgul olduğu halde işbu muameleden Şiran hükümeti ve 
Sevahil me’muruni zabıtasının haberdar olamamaları veyahut nazar-ı 
bi-kaydıve müsamahaları mucib teessüf-i ahvalden görülmektedir 
kazanın……ziyade karyesinden senede bir ikiyüz şahsın bila-me’zuniyet 
Rusya’ya gidip gelmekteki mahzur nezd-i samilerde dahi müsellem 
olacağından (kabul edileceğinden) bu husus içün pek ziyade it’ab-ı fikr 
ve sarf-ı zi’hin olunmuş ise de kazaca bunların azimetine mani olunmak 
çünkü kura-yı mezkurenin merkez hükümete olan bi’dayeti ve Şiran 
kazasına olan civarını ve giden kimseler değil muhtarana komşularına 
bile ma’lumat vermedikleri cihetle pek müte’assir ve müsteb’id olub 
diğer cihetden dahi arazilerinin darlığı maişetlerini temin 
edemediğinden kendilerinin be-he-mahal bir tarafdan erzak-ı 
mukadderelerini celb ve cem’a mecbur bulunduklarından ve hakikat-i 
halde bu Rusya’ya giden eşhas az zaman zarfında külliyetlü akçe ile 
avdet ederek kendi akrabâ-yı taallukâtının bi’l-cümle tekalif-i 
emriyelerini (vergilerini) i’ta ettikleri gibi bedel-i nakdi-i askerilerini 
dahi tedarik edegelmektedir. Faysal ile geçmekte olduklarından 
bunların a’zimetine mani olmakdan ziyade ‘anif-ül beyân (biraz önce 
bildirilen) Şiran kazasınca pasaport istihsalinde kurdukları teshilatın 
buraca da kendilerine bahş olunması mucib-i muhsenat olacağı ve bu 
takdirde Rusya’ya gidecek erbâb-ı namus ve iffetin heman işbu adet-i 
sakimelerini (kötü adetlerini) terk ile kendiliklerinden merkez 
hükümete şitaban olacakları (koşacakları) ve pek müşkülat ve havf-ı 
halecanla (korku ve heyecanla) aharın (diğer) namını taşımak ve çok 
kereler dahi sevahil zabıta ve polisi memurlarına paralar vermek ve 
kayıkla gitmek gibi seyirden vareste kalmaklığı kendileri de arzu 
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edecekleri reviş-i ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu babda varid-i hatr-ı 
acizi olan teshilat (kolaylıklar) Trabzon vilayetine bahş olunan nısf 
ücretli amele pasaportunun bu kazaya da inayet buyurulması ve 
pasaportun dahi livaya a’zimetlerine gerek kalmayarak buraca i’tası 
veyahut mürur ilm u haberi üzerine (Cümlenin böyle bitmesi 
belgelerin 3. sayfasının da olması gerektiğini gösteriyor. Ancak 
dosyasında 3. Sayfası yok. Zaten cümlenin bittiği yerde konunun 
toparlanmaya çalışıldığı anlaşılıyor).92 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
92http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/09/04/1907de-amele-olarak-
gurbete-gitmek-icin-pasaport-almak-isteyen-alucralilar-ve-yasadiklari-sikintilar/ 
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14.BÖLÜM 
Karahisar Alucra Ve Giresun Yolunun Durumu Yol Güvenliği 
Ve Eşkıyalık 
 

Giresun Yolunda Yolcuları Öldüren Eşkıyanın Yakalanmaya 
Çalışılması 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 449, Gömlek No: 85, 
Tarihi: 1277 B 07 (19 Ocak 1861), Konusu: Karahisar-i Şarki ve 
Kurucay ve Gercanis’li altmış yolcuyu soyan ve Mindeval’da adam 
öldüren eşkiyânın yakalanması. 
 

O dönemler çok zor günlermiş. İnsanlar mecburen seyahat 
etmek zorundalar ve kilometrelerce uzaktaki Giresun’a gitmek için de 
çok zor bir yolculuğa katlanmak zorunda kalmışlardır. Yol güvenliği yok 
yola çıkan kafile kendi güvenliğini almaya çalışsa da çoğu zaman bunda 
başarılı olunamamış ve hiç beklenmedik bir yerde pusu kuran eşkıyanın 
insafına teslim olunmuştur.  

 
İnceleyeceğimiz belgede de buna benzer bir durum 

anlatılmaktadır. Halkın ihtiyaçlarını temin için katırlarla küçük çaplı 
ticaret amacıyla sahile giden kafilenin içinde bulunan Mindeval 
halkından bazıları yolda eşkıya tarafından öldürülmüş ve yaralanmıştır. 
Bu insanlar bu tehlikeyi bile bile neden sahile gidiyorlar sorusunun 
cevabı açıktır. Deniz yoluyla dış memleketlerden gelen mallar ancak 
denize limanı olan yerlerde bulunabilmektedir de ondan. Büyüler 
anlatırlar bu katır ticareti 1950’lere kadar devam etmiş.93 

 
Belgede bahsedilen olay hiç şüphesiz eşkıyanın yaptığı ilk olay 

değildir. Yedi-sekiz sene bu yolda yol kesip insanları soyan direnen 

                                                           
93 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/21/alucranin-emektar-
sahsiyetleri-dursun-haci-bingol/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/26/alucranin-emektar-
sahsiyetleri-fikri-citir/ 
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olursa öldüren çok sayıda eşkıya türemiştir. Hiçbir ölçüsü olmayan bu 
eşkıyaların yakalanması için atlı süvari devriyeleri oluşturularak tedbir 
alınmaya çalışılmıştır.94 

 

                                                           
94 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/12/giresun-yolunda-eskiyalik-
eden-fahir-ve-kara-mahmudun-yakalanmasi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/13/1898de-giresun-ile-karahisar-
arasinda-mentese-koyu-civarinda-yolcularin-soyulmasi/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/09/22/1861de-karahisar-i-sarki-ve-
giresun-arasinda-yol-kesen-eskiyalara-karsi-alinan-tedbirler/ 
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/10/11/alucrali-eskiya-esirra-
cavusoglunun-marifetleri/ 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/12/giresun-yolunda-eskiyalik-eden-fahir-ve-kara-mahmudun-yakalanmasi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/12/giresun-yolunda-eskiyalik-eden-fahir-ve-kara-mahmudun-yakalanmasi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/13/1898de-giresun-ile-karahisar-arasinda-mentese-koyu-civarinda-yolcularin-soyulmasi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/13/1898de-giresun-ile-karahisar-arasinda-mentese-koyu-civarinda-yolcularin-soyulmasi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/09/22/1861de-karahisar-i-sarki-ve-giresun-arasinda-yol-kesen-eskiyalara-karsi-alinan-tedbirler/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/09/22/1861de-karahisar-i-sarki-ve-giresun-arasinda-yol-kesen-eskiyalara-karsi-alinan-tedbirler/
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/02/image0023.jpg
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Karahisar-i Şarki ve Kuruçay ve Gercanis (Refahiye) 

ahaliyesinden altmış neferden mütecaviz kimsenin önlerine Giresun 
tarikinde bir takım eşkiya çıkıp Mindeval karyesi ahaliyesinden çend 
(birkaç) neferi katl ve idam ile on beş kadar yolcuyu dahi yaralamış 
ve emval ve eşya ve nakidini ahz ve gasb eylemiş olduklarına binaen 
bunların behe-mahal (ne olursa olsun) ahz ve giriftiyle (yakalanarak) 
istintak (sorgularının) ve muhâkemelerinin (yargılanmalarının) icra 
olunarak kararının iş’ârı (bildirilmesi) ve istintaknamelerinin (sorgu 
tutanaklarının) irsali (gönderilmesi) ifadesine dair gönderilen tahrirata 
cevaben Trabzon Meclisinden varid olan mazbatasında bu madde 
evvelce hazırlanarak ahz ve giriftleri (yakalanmaları) hakkında icap 
eden tedabirin (tedbirin) icrasına teşebbüs olduğu misüllü bu kere 
mevcut zabtiyelerden on ve muvakkaten tertip olunan yirmi nefer ki 
cem’an otuz nefer zaptiye terfikiyle (yanına katmak) meclis-i kebir 
(büyük meclis) azasından olup liyakat-ı kafiyesi bulunan izzetlü Halim 
Ağa mahsusen eşkiyayı merkûmenin ahz ve griftlerine 
(yakalanmalarına) tayin ve i’zam (göndermek) kılındığı cihetle uhde-i 
karibde ele geçirilecekleri ve hitamı maslahata kadar ifa-yı muma-ileyh 
yevmiye yirmi beşer ve iki nefer teb’âsına beşer kuruş itasıyla beraber 
üç res (reis) ……….icratı neferat-ı mevkûteye yüzer kuruş mahiye itası 
tensip olunduğu inha kılınmasıyla keyfiyet meclis-i vala-ya lede’l-
havale siyak-ı işarı muvakıf hali ve maslahat olduğundan ve bunlara 
verilecek akçe maddesi Maliye Nezareti Celilesi’ne bildirildiğinden bu 
babda ikdamat-ı (çalışma) kemale ve civar mahaller memurlarına ve 
ika-yı muma-ileyh tenbihat ve takrirât (anlatılan şeyler) komisyonun 
inhası ile eşkıya-yı merkûmenin behe-mahal der-dest (mutlaka 
yakalanarak) olunarak murafâ ve muhakemenin bil-icra kararının ba-
mazbata iş’ar ve tutulacak istintaknamelerinin (sorgularının) dahi zir-i 
(aşağısı) kendilerine temhir (mühür) veya imza ettirilerek tesyarı 
(gönderilmesi) hususunun savb-ı valalarına te’kidi tezkir olunmuş 
olmağla ol-vechle icabının icra ve inhasına (resmen bildirme, tebliğ) 
himmet buyurulması siyakında şukka. 
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Yol Güvenliği İçin Görev Yapan Süvari ve Piyadeler 
 

ArşivFon Kodu: MVL, Dosya No: 610, Gömlek No: 57, Tarihi: 
1277 Za 06 (16 Mayıs 1861), Konusu: Karahisar-i Şarki Sancağının İran 
Caddesi üzerinde istihdam edilen süvari ve piyade neferleri ile Kır 
Serdarı Yusuf Ağa'nın maaşlarının Hazine'ce kabulü. (12. Anadolu) 
 

 
 
Mazbata  264                   
4 Zilkade 1277 

Maliye nezareti celilesinin 29 Şevval 1277 tarihiyle meclis-i 
vala’ya havale buyrulan bir kıt’a takririne nazaran Karahisar-ı Şarki 
Sancağı İran Caddesi üzerinde vaki olmak hasebiyle mârrin ve âbirin’in 
tasallutu eşkiyadan muhafazaları zımmında emsali vech ile yetmişaltı 
senesi Temmuzunun onbeşinden sene-i merkume teşrini evveli 
gayetine değin muvakkaten istihdam olundukları mahallinden inha 
olunan bir nefer kır serdarı ile beş nefer süvari ve on nefer piyade 
zaptiyelerinin maaşları bulunan sekizbinyediyüzelli kuruşun hazinece 
kabul ve mahsubu tab’iyyeti maslahat olunduğundan ol-vech ile icra-yı 
icabı’nın nezareti müşarun ileyha’ya havalesi meclis-i vala da dahi 
tezekkür kılınmış ise de ol- bab’da emr-ü ferman  
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Karahisar ile Alucra arasındaki yolun kadim ismi anlaşılacağı 
üzere İran Caddesidir. Bu yol Tebriz’e kadar uzanmaktadır. Yüz yıllarca 
bu yoldan ticaret kervanları çalışmıştır. Alucra’nın Şiran çıkışındaki 
İsfehan Düzü mevkiinin adı da buna atfen buradan gelmektedir. Keza 
aynı mahaldeki Han tepesi de bir zamanlar burada bir han 
bulunduğuna delalet etmektedir. 

 
Söz konusu yol yoğun olarak kullanıldığından yol güvenliği de 

önem arz ediyordu. İşte bunun için de bu Kır Serdarları vazife yaparak 
yol güvenliğini mümkün olduğunca sağlamaya çalışıyorlardı. 
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Giresun Karahisar Arasında Yolcuları Soyan Eşkıyanın 
Yakalanması 
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 611, Gömlek No: 85, Tarih: 
1277 Z 07 (16 Haziran 1861), Konusu: Giresun ile Karahisar-i Şarki 
arasında bir takım yolcuları soyan eşkıyanın ele geçirildiği, emniyetin 
temini için bölgeye geçici olarak Kırserdarı ile asker istihdam edilmesi 
hususunda Trabzon Valiliği'nin yazısı. (12. Anadolu) 
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Mazbata 465 
Trabzon Valisi Devletlü Paşa Hazretleri tarafından ba-tahrirat 

varid olup 29 Zilkade sene 277 tarihiyle Meclis-i Vala-ya havale 
buyurulan Giresun Meclisi’nin mazbatasıyla melfuf (bir şey içine (zarf) 
konulmuş) harita meallerine nazaran Giresun ve Karahisar-i Şarki 
taraflarında mukayid-i eşkıyadan (eşkıya tuzaklarından) muhafazası 
zımmında besi kuhi (besi dağı) ormanlık içinde vaki Çorân Alanı (çalılık) 
ve beş kiremit nam mevkiaları merkez ittihazıyla oralarda ikamet ve 
Kazankaya hududuna kadar münavebeten (nöbetleşerek, sırayla) 
dolaşub tariki tariki muhafaza itmek üzere yüzer guruş maaş ile on 
nefer der-bendçinin daimi (kale veya hudud muhafızı) ve Çambaşı ve 
Karagöl ile civarında bulunan sair mahalleri geşd ü güzar itmek (gezip 
dolaşmak) üzere mahiyye (aylık) beşyüz guruşla bir kır serdarı ve yine 
yüzer guruş maaşla on nefer zabtiyenin mevakkaten bi’t-tedarik 
istihdamlarına müsaade buyurulması istizan olunub siyak-ı iş’ara göre 
nefs-i Giresun’dan Kümbet nam karyeye ve oradan dahi Isırganlık 
denilen mahale varınca olan tarikin mesafesi zikr olunan harita da 
beyan kılındığı vechile ondokuzbuçuk saat kadar olmasıyla ber-muceb 
inha daimi olarak oralara on nefer derbendcinin tayini lâzımeden 
olduğu gibi hasbe’l-mevsim zikr olunan mahallerde def-i muzırat-ı 
eşkıya içün dahi bir kır serdarı on nefer zabtiyenin muvakkaten 
istihdamı ve maaşlarının dahi ol-vechile tesviyesi münasib ve emsaline 
olunan müsaadeye dahi muvafık olmağla ol-vechile icra-yı icabının vali-
i müşarileyha iş’arıyla hazinece tesviye-i iktizasının dahi Maliye 
Nezaret-i Celilesi’ne havalesi Meclis-i Vala’da  tezkir kılındı ise de ol-
babda emr u ferman. 
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117/…… Giresun ve Karahisar-i Şarki’de Çorân Alanı (çor: çer, çöp, an: 
çoğul) ve Kiremit nam mevkilerde ikamet etmek üzere on nefer der-
bendçinin daimi suretle ve Çambaşı ve Karagöl ile civarında bulunan 
mahallerde geşt ü güzar (geçip, dolaşmak, gezmek) itmek içün bir kır 
serdarı ile on nefer zabtiyenin muvakkat-ı istihdam olunmalarına dair 
mazbata.  
 

Giresun ile Karahisar Arasında Görev Yapan Zabtiyeler 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MVL. Dosya No: 129, Gömlek No: 50, 
Tarihi: 1278 M 06 (14 Temmuz 1861), Konusu: Giresun ve Karahisar-i 
Şarki taraflarını eşkıyadan muhafaza için tayin edilen zabtiye 
neferlerinin maaşlarının Hazine'den verilmesi. 

 

 
 

14 Haziran 1869'da yayımlanan Asakir-i Zabtiye Nizamnamesi 

uyarınca Bursa, Konya, Aydın, Ankara, Trabzon, Kastamonu, Adana, 

Hicaz ve Yemen’de birer zabtiye teşkilatı kuruldu. Ayrıca her vilayet 

alay düzeyinde bir zabtiye dairesi dairesi sayıldı. Sancak merkezlerinde 

zabtiye taburları, kazalarda da bölükler oluşturuldu. 1879'da zaptiye 

örgütü, Zaptiye Nezareti'nden alınıp geçici olarak Seraskerlik’e 

bağlandı. Daha sonra zaptiyenin yerini Jandarma almaya başladı. 9 

Ocak 1903'te Jandarma Nizamnamesi yürürlüğe konunca zaptiye 

örgütünün varlığı da sona erdi. 
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Trabzon Valisi Cemal Paşa Hazretleri’ne  
Maliye Nezareti Celilesi’ne 
 

Giresun ve Karahisar-i Şarki taraflarının mekayid-i eşkıyadan 
muhafazası zımmında beşi kûhi ormanlık içinde vaki çorak alanı ve beşi 
kiremit nam mevkiaları merkez ittihaz ile oralarda ikâmet etmek ve 
Kazankaya hududuna kadar münavebeten dolaşub tariki muhafaza 
etmek üzere yüzer guruş maaş ile on nefer derbendcinin daimi ve 
Çambaşı ve Karagöl ile civarında bulunan sair mahalleri keşt ü güzar 
eylemek içün şehri beşyüz guruş ile bir kayd-ı serdari ve yine yüzer 
guruş maaşla on nefer zabtiyenin muvakkaten (geçici) ba-tedarik 
istihdamları hususuna dair fi 19 Zilkade (1)277 (18 Mayıs 1861) 
tarihiyle müverrahan (tarihli olarak) varid olan tahrirat-ı behiyyeleriyle 
ve Giresun Meclisi’nin mazbatası ile melfufu harita meclis-i valaya 
lede’l-havale siyak ve işare göre nefs-i Giresun’dan Kümbet nam 
karyeye ve oradan dahi ısırganlık denilen mahale varınca olan tarikin 
mesafesi zikr olunan haritada beyan kılındığı vechile on dokuz buçuk 
saat kadar olmasıyla ber-muceb inha daimi olarak oralara on nefer 
derbendcinin tayini lazımeden olacağı gibi hasbel mevsim zikr olunan 
mahallerde def-i mazarrat (zarar, ziyan) eşkıya içün bir kır serdarı ile on 
nefer zabtiyenin muvakkaten istihdamı ve maaşlarının dahi tesviyesi 
münasib ve emsaline muvafık olmağın ol-vechile icra-yı icabının savb-ı 
devletine işarıyla hazinece ifa-yı muktezasının Maliye Nezaret-i 
Celilesi’ne havalesi tezkir ve tensib olunarak bila istizan irade-i seniyye 
ve dahi ol-merkezde muteallik ve şeref sudur buyrulmuş ve keyfiyet 
Nezaret-i Celile-i müşar-ileyhaya havale kılınmış olmağla ber-muceb 
irade-i seniyye icabının icrasına himmet buyurulması sebkinde şukka 
Trabzon valisi devletlü paşa hazretleri tarafından vukuu bulan iş’ar 
üzerine Meclis-i Vala’da tensib olunarak bila istizan irade-i seniyye dahi 
ol-merkezde müteallik ve şeref sudur buyurulmuş ve mucebince icra-yı 
icabı vala-yı müşar ileyh hazretine işar kılınmış olmağla hazinece dahi 
ifa-yı muktezasına himmet buyrulması.  
Fi 6 Mayıs (1)278 (18 Mayıs 1862) 
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Giresun Yolunu Tehdid Eden Eşkıyalar  
 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 1471, Gömlek No: 106, 
Tarihi: 10 R 1305 (21 Mayıs 1888), Konusu: Giresun'da baş gösteren 
eşkıyanın Karahisar-i Şarki sancağından geldiği anlaşıldığından oradaki 
yolun muhafazası için yeterli sayıda zabtiyenin gönderilmesi. 
 

 
 
Tezkire-i Sâmi-i Sûretidir 

Trabzon vilayeti dâhilinde Giresun kazasında baş gösteren 
eşkıyanın Karahisar-i Şarki Sancağından Giresun’a müntehi olan 
(uzanan) tarikden mürur ve ubur edenlere isal-i dest-i hasar itmesine 
mebni tarik-i mezkûrun te’mini zımmında mevsim-i sayfda istihdam 
olunmak üzere mevakkaten (geçici olarak) otuz nefer zabtiyenin tahriri 
lüzumuna ve bazı ifadeye dair Sivas vilayeti valiliği vekâletinden varid 
olan tahrirat leffen ve iki kıt’a muamele pusulasıyla maan irsal kılınmış 
olmağla icabı halinin icra ve inbâsına himmet buyurulması siyakında 
tezkire-i senâveri terkim olundu efendim. Fi 26 Zilkade sene 1304 ve fi 
3 Ağustos sene 1303  (15 Ağustos 1887) 
Sadrazam Kâmil  
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(Kıbrıslı Mehmet Kâmil Paşa 1885-1891, 1895-1895, 1908-1909, 1912-
1913 yılları arasında dört kez sadrazamlıkta bulundu). 
 

 
 
Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sâdâretpenâhiye  
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Enmele-pirâ-yı tazim olan işbu tezkire-i sâmî-i fehimâneler 
meal-i âliyyesi tahrirat-ı mezkûre müedda mıdır ki ârâ-ı çakeri oldu. Ol-
babda virilen mezkûre ile ceryan iden muhabereye mebni olunan 
cevabda tarik-i mezkûrun mevcud zabıta ile te’mini mümkün 
olamayacağı ve ol-havaliyi daima tehdid eden Gürcü eşkıyası gailesine 
Trabzon vilayetince bir nihayet virilmediği mevsim-i sayfa mahsus 
olmak üzere istenilen otuz nefer zabıtanın istihdamından istinga hâsıl 
olacağı beyan olunmasına ve lede’l-isti’lam (sorulduğunda) Trabzon 
vilayetinden alınan cevab-ı mezkûrda Gürcü Reşid’den başka oralarda 
belli başlı eşkıya olmayub o da şimdiki halde nerede olacağı 
bilinemediğinden ve Sivas vilayetinden daima asayişin devamından ve 
esbab-ı emniyet ve muhafazanın kifayetinden bahis idilmekde 
olamayacağından bahisle istediği otuz nefer zabıtanın istihdam ve 
âdem-i istihdamı menut-ı re’y-î âli olduğu izbar kılınmasına nazaran 
şeref-sânih olacak rey-i rezin-i isabet karîn-i vekâletpenâhilarinden 
istizanına istizar ve tahrirat-ı mezkûrenin iadesiyle beraber vilayet-i 
müşarileyha haber alınan telgrafnamelerin sureti takdim ve tisyar 
kılındı. Ol-babda.  
 

1893’de Alucra ile Karahisar Arasındaki Yolun Durumu 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT.Dosya No: 2052, Gömlek No: 41, 
Tarihi: 28 Recep 1310 (15 Şubat 1893), Konusu: Alucra Karahisar 
arasındaki yolun durumu. 
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Alucra’dan Karahisar’a kadar olan yolun uygunsuzluğuna mebni 

kereste ve sairen sevkinde düçar-ı müşkülat (zorluk) olduğundan 
bahisle tarik-i mezburun (bahsedilen yolun) bu sene küşadı (açma) 
istid’asına (istemek, rica etmek) dair ahâli vekili Hacı Hasan imzasıyla 
vârid (ulaşan) olan telgrafnamenin sureti leffen (beraber, ilişik olarak) 
irsal kılınmış ve tarikin (yolun) inşaasındaki ememmiyeti derkâr (aşikar, 
malum) bulunmuş olmakla ol-babda 
 

Yol Güvenliğinin Alındığı Ve Eşkıyanın Yakalanmaya 
Çalışıldığı 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.TMIK.M.. Dosya No: 55, Gömlek No: 4, 

Tarihi: 9 Safer 1316 (29 Haziran 1898), Konusu: Giresun civarında 
Karahisar yolunda soyulan yolcuların haricinde, Giresun'da bir 
soygun olmadığı asayiş ve inzibatın berkemal olduğu ve 
mutecasirlerin yakalanması için tedbir alındığı. 
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Tahrirat 
(Tezkire-i Âliyye) 
Trabzon Vilayeti Âliyyesine 
29 Haziran sene 314/22 Safer sene 316 
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Memleketlerine gitmekte olan yolcuların önüne (Giresun’a on 
beş saat mesafede kain) Karahisar yolunda (Menteşe? karyesi 
civarında) dört nefer şaki çıkarak katırcılardan birini ağırca suretde 
yaralayıp yolcuların üzerindeki eşya ve akçelerini gasp ettikleri ihbar 
olunduğu Zabıta Nezaret-i Âliyyesinden bildirilmesi üzerine bi’t-tahkik 
faillerini der-destle haklarında muamele-i kanuniye ifası hususu 16 
Haziran sene 314 tarihli tahrirat-ı acizi ile bildirilmiş idi. Bu kere 
Nezaret-i Müşâr ileyhadan vürud iden diğer tezkerede salifü’l-beyan 
yolcuların akçe ve eşyalarını gasp eden şakiler dokuz kişi olup bunların 
yirmi günden beri Giresun kazası dahilinde bazı soygunculukta 
bulundukları ve yolcu ve katırcılardan Ahz-u gasp ettikleri eşya; yirmi 
kıt’a saat ve beş yüz lira kadar olup rivayete nazaran eşkiya-yı 
merkûmenin  tütün kaçakçıları olduğu Giresun iskele komutanına 
memur ecza-i nariyye müfettişinin iş’arına atfen dermeyan kılınmağla 
mütecasirin-i (cüret gösteren, küstah) merkûmenin behemahal 
derdest ile mahkemeye teslimleri hususunun tekrar savb-ı valalarına 
izbarı tesri-i muamelat komisyonuna ifade edilmiştir. Ol-babda. 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesi Cenab-ı Âliyyesine 
Devletlü Efendim Hazretleri 

8 Haziran sene 314 tarihli ve üç yüz kırk üç numaralı tezkere-i 
acizaneme zeyldir. Giresun’dan on beş saat mesafede Menteşe karyesi 
civarında yolcuların akçe ve eşyalarını gasp eden şakiler dokuz kişi olup 
bunların yirmi gündenberü Giresun kazası dâhilinde bazı 
soygunculukta bulundukları ve bu kere yolcu ve katırcılardan ahz-u 
gasp ettikleri eşya yirmi saat ve beş yüz lira kadar tutup (olup) rivayete 
nazaran şaki-i merkûmenin tütün kaçakçıları olduğu Giresun iskele 
komisyonuna memur Ecza-i Nariyye (yanıcı-patlatıcı) Müfettişi’nden 
alınan telgrafnameden anlaşılmış olmağla ol-babda emr u ferman 
hazret-i men lehül emrindir.  
Fi 10 Safer Sene 1316 ve fi 18 Haziran Sene 314 (30 Haziran 1898) 
Zabtiye Nazırı Bende 
 

 
 
Trabzon Vilayeti Mektubi Kalemi 258 
Dâhiliye Nezareti Celilesine 

16 ve 29 Haziran sene 314 tarihleriyle maruzen ve yüz on yedi 
ve yüz otuz numaralarıyla merkûmen ziver-i dest-i takdim olan iki kıt’a 
tahrirat-ı âliye-i cenab-ı nezaret penâhilerinden ariza-i cevabiyesidir. 
Devletlü Efendim Hazretleri, 
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Mukaddema (bundan önce) Karahisar-i şarki yolunda soyulan 
dört nefer yolcudan mâada Giresun kazası dâhilinde hiçbir ferde 
tasallut eden olmayıp saye-i (himaye, koruma, yardım) saye-i emniyet 
vâye-i hazreti padişâhide dâhil kazada asayiş ve inzibatın ber-kemal 
olduğu ve salifü’l-arz yolcuları soyan ve an asıl Yumra nahiyesi 
ahalisinden olup firarda bulunan eşhasın der-destleri içün müteaddid 
kullar tertip ile kazanın her cihetinde icrayı taharriyata (araştırma) 
devam edilmekte olduğu kazai mezkûr kaimmakamlığından cevaben 
alınan telgrafta beyan edilmiş olmağın ol-babda emr u ferman hazreti 
men-lehül emrindir. Fi 17 Rebiülahir sene 316 ve fi 22 Ağustos sene 
314 Trabzon Valisi   

 
Anlaşılacağı üzere eskiden bir yerden bir yere gitmek o kadar da 

emniyet içinde yapılamamaktaymış. Yol kesen şakiler, insanların 
malına canına hatta namusuna el uzatabiliyormuş. Yol boyu belirli 
yerlerse kır serdarları veya zabtiyeler görev yapsa da ulaşım 
imkânlarının sınırlı olduğu o günlerde kolluk güçlerinin haberi olana 
kadar insanlar mağdur oluyormuş. Belgede sözü edilen katırcılar 
sahilden satın aldıkları malları iç kesimlere getirerek satmakta ve halk 
da ihtiyaçlarını bunlardan karşılamaktaydı. Elbette o zamanlarda şimdi 
olduğu gibi katırcılar getirdikleri malı toptan esnafa devretmekte, 
esnaf da perakende olarak halka satmaktaydı.  

 
Yolun İran Caddesi olarak bilinen kısmı Karahisar’dan 

başlayarak Avutmuş’dan itibaren Alucra’ya doğru devam eden yolun 
adıdır. Bu yol o dönemlerde kervan ve ticaret yolu olduğundan 
güvenliği de önem arz etmekteydi. Dolayısıyla söz konusu serdarlar 
devriye gezerek yol güvenliğini sağlamaktaydı. Zira muhtelif 
belgelerden eşkıyaların yol keserek cana ve mala kastetdikleri 
anlaşılmaktadır. 

 
Bu yolun o tarihlerde ne anlama geldiğinin anlaşılabilmesi için 

dünya konjonktürünün ve bölgenin yapısının bilinmesi gerekmektedir. 
Sanayileşen Avrupa devletleri, özellikle İngiltere 19.yüzyıl başından 
itibaren mallarını doğuya ve doğunun mal ve hammaddelerini batıya 
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ulaştırmada Karadeniz limanlarından faydalanmış ve özellikle İran’a 
oradan da Kafkaslara, uzak doğuya ve diğer ülke pazarlarına uzanan 
transit ticaret yollarına işlerlik kazandırmıştır. 

 
Osmanlılar tarafından İstanbul, Sinop ve Trabzon’un ardından 

Kırım, Eflak ve Boğdan’ın fethiyle 15.yüzyıldan itibaren Karadeniz adeta 
Türk denizi olmuştur. Ancak bu durum 1774 Küçük Kaynarca 
Antlaşması ile son bulmuştur. 1783’te yine Rusya ile 81 maddelik bir 
ticaret antlaşması imzalanmıştır. Akabinde 1784’de Avusturya, 1799’da 
İngiltere, 1802’de Fransa ve 1806’da Prusya ile benzer antlaşmalar 
imzalanarak Karadeniz milletlerarası ticarete açılmıştır. 

 
Karadeniz’in uluslar arası gemilere kapalı olduğu dönemde 

İran’ın Batı ile olan ticaretinin çoğu batıda Bağdat üzerinden Akdeniz’e 
veya Kuzeybatı’dan Erzurum yönünden Anadolu’yu kat ederek İstanbul 
ve İzmir, Güney’de ise İran körfezi aracılığıyla yürütülecektir. 

 
19.yüzyılın başından itibaren Karadeniz ticareti canlanınca 

Süveyş Kanalı’nın açılacağı 1869 yılına kadarki dönemde Doğu 
Karadeniz sahasından İran’a ulaşan yollar uluslararası ticaret ve siyaset 
bakımından stratejik derecede öneme sahipti. Ayrıca İran’a ulaşmak 
için en kısa ve kestirme yol Karadeniz rotasıydı. 
 

Çarlık yönetimi Avrupa mallarının ağırlığını Rusya üzerinden 
taşınmasına çalışırken, İngilizler ise İran’dan Rus mallarını çıkartmaya 
ve Avrupa transit yolunu Rusya’dan kaydırmaya çalışmıştı. Bu durum 
İngiliz çıkarlarına uygun düştüğünden İngilizler Osmanlı güzergâhını 
tercih ediyordu. 
 

1836’dan itibaren 15 günde bir Karadeniz’e düzenli seferler 
yapan İngilizlere ait buharlı vapurlar çalışmaya başlamış, bunu 
Avusturya, Fransa ve Rus şirketlerine ait gemiler takip etmiştir. Bunun 
yanında Trabzon’a değişik milletlere ait tüccarlar yerleşmiştir. 
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O dönemde ticaret yolları üzerindeki güzergâh boyunca yol 
güvenliğinin sağlanması da büyük önem arz etmiş, öyle ki güvenlik 
unsuru zaman, zaman tercih nedeni olmuştur. Eşkıyaların kervanlara 
saldırarak yağmalamaları nedeniyle devlet yollarda emniyeti 
sağlamaları ve yolcuların korunması için bekçi, zaptiye ve kır serdarları 
görevlendirmiştir. Üstelik Şebinkarahisar-Alucra güzergâhındaki İran 
caddesinde yaşanan güvenlik sorunu Kanuni Sultan Süleyman 
döneminden itibaren bilinmektedir. 

 
Muhtelif kâynaklarda Karahisar ile Giresun arasındaki yolun 

yapımına II. Abdülhamid döneminde 1883 yılında başlanıldığı ve Sivas 
Valisi Halil Rıfat Paşa ile Şebinkarahisar mutasarrıfı Reşit Paşa’nın 
gayretleriyle çalışmanın devam ettiği belirtilmektedir. Keza Kelkit 
yöresinin sahile bağlanmasının gerekli görüldüğü bunda Eğribel’de 
maden işleten Fransız firmasının da katkısı bulunduğu yüzeysel olarak 
ana hatlarıyla ifade edilmektedir. Bu dönemde Kaptan Yorgi Paşa 
Giresun Belediye Başkanı iken Şura-yı Devlet’e müracaat ederek 
belediye memurlarından Ali Akif Ormancı’nın kondüktör ünvanı ile 
görev yapmasını sağlamıştır. Yol güzergâhı da maaşı (300 kuruş) 
Fransız firması tarafından ödenen bu kişi tarafından tespit edilmiştir. 
Bu tarihte Avrupa’dan gelen mallar Şebinkarahisar, Refahiye, Kuruçay, 
Eğin ve Malatya üzerinden Suriye’ye kadar yollanabilmekteydi. Daha 
çok kervancılıkla yapılan bu seyrü-sefer de konaklamak ve dinlenmek 
için muhtelif yerlerde kurulu bulunan hanlardan da istifade 
edilmekteydi. Bu hanların bazıları kaynakta Taşhan, Elma Tepe, Erimez, 
Kulakkaya, Kürtün, Maşlakhan, İkisu, Kanlıhan, Tamdere, Asarcık, 
Çatakhan olarak verilmektedir.95 

 
Hasan Tahsin Okutan, kitabında Fatih Sultan Mehmet’in 

Kazankaya geçidine iki adet kervansaray yaptırdığını ve bunların halen 
mevcut olduğunu 1949’da belirtmiştir. Yine kitabında 1880’den sonra 
Şebinkarahisar-Sivas, Şebinkarahisar-Erzincan, Şebinkarahisar-Tokat, 

                                                           
95 http://www.sebinkarahisar.bel.tr/default.aspx?pid=31479&nid=17678 
 

http://www.sebinkarahisar.bel.tr/default.aspx?pid=31479&nid=17678
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Şebinkarahisar-Ordu ve Şebinkarahisar-Giresun şoselerinin yapımına 
başlandığını belirtmekte ve Tamzara Mahallesi’nin Deliktaş 
mevkiindeki tünelin Karahisar’a bakan ağzının sağ kolu üzerinde 
konmuş bir kitabede “Şevketlü Abdülhamid Han-ı Sânî Hazretlerinin 
zaman-ı saltanatlarında vüzeradan Halil Rıfat Paşa’nın Sivas vilayeti 
valiliğinde mirmirandan Reşit Paşa’nın Karahisar mutasarrıflığında, 
Karahisar-Giresun hududuna kadar 13 saatlik yol ve bu yolda Tamzara 
ve Karınca namındaki boğazlar Menteşe ve Sürmene ve Annakkaya gibi 
yalçın ve uçurum kayalıklar açıldığı sırada bu tünel dahi küşad 
olunmuştur. Sene 1300 (1884-95)” yazdığını ifade etmiştir. 

 
Şimdilerde bu tünel ve kitabe yoktur. Muhtemeldir ki daha 

sonra yol genişletilirken Tamzara mahallesindeki bu tünel yıkılmıştır. 
Kitabenin akıbeti ise meçhuldür. Keza benzer bir kitabe de Mesudiye 
ile Gölköy arasında bulunmaktaymış. Diğer bir kitabenin resmi ise 
aşağıda verilmiştir. 
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Kitabenin Osmanlıcası 

 
Sivas, Tokat, Harput, Divriği, Koçgiri, Erzincan, Kemah, Refahiye, 

Eğin, Kuruçay, Arapkir, Malatya ve Diyarbakır havalisi ahalisinin 
özellikle hınta (buğday) ve şair (arpa) gibi tarımsal ürünlerinin fazlasını 
satmak için Giresun ve Ordu’ya getirdiği, dolayısıyla buralardan 
Karahisar’a uzanan bağlantı yolları olduğu anlaşılmaktadır. 1873 tarihli 
belgede belirtildiğine göre Dersaadet’e gidecekler de bu yolu 
kullanmaktadır. Muhtelif haritalar da bu bilgileri doğrulamaktadır. 

 
Anadolu’nun iç kesimlerini Karadeniz iskelelerine bağlayan 

yolların tesviye edilmesi ilk olarak Sultan Abdülmecid döneminde 
(1839-1861) planlanmış ve başlamıştır. 1859’da yolun yapımı için 
ihtiyaç duyulan 150 bin amelenin 50 binini nefsi Giresun Kazası tüccar 
esnaf ve ahaliyesi, 100 binini de Giresun kazasına bağlı Kara, Keşap ve 
Akköy ahaliyesi tarafından karşılanması taahhüt edilmiş. Hatta 
gerekirse memleketçe, komşuca (Karahisar ahalisi) ve çoluk 
çocuklarıyla dahi çalışacaklarını belirtmişlerdir.96 

 
Halil Rıfat Paşa’nın bu yolun yapımında ve yol güvenliğinin 

sağlanmasındaki hizmetleri taktire şayandır. Paşa’nın o görev yaptığı 
tarihlerde yapımına vesile olduğu yollar oldukça fazladır.97  

 

                                                           
96 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/12/26/uzun-bir-yol-hikayesi-
ordu-giresun-karahisar-yolu/ 
97 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/02/sivasda-imzasi-olan-vali-
halil-rifat-pasa/, https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/03/sadrazam-
sivas-ve-izmir-valisi-halil-rifat-pasanin-bulundugu-gorevler/ 
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15.BÖLÜM 
Alucra Genelinde Açılan Okullarla İlgili Belgeler 
 
Alucra Rüşdiye Ve İbtidai Mektebi 
 

Arşiv Fon Kodu: MF.MKT. Dosya No: 345, Gömlek No: 56, 
Tarih: 26 Recep 1314 (31 Aralık 1896), Konusu:  Alucra kazasının 
merkezi Mesudiye kasabasındaki rüşdiye ve ibtidai mekteplerinin 
açıldığının ilan edilmesi ve rüşdiye mektebine muallim tayini 
talebinin ilgili merciye iletilmesi. 

 

 
 
151-4094 İ’lan Rüşdiye ve İbtida-i İdaresi’ne 30 Teşrin-i sani 1312 
İlan keyfiyet idilerek idareye iade olunmak üzere mektub … tevdi 
olundu fi 4 Kanun-i-sâni 1312 (17 Ocak 1897) 
Vurûdu 5 Kanûn-i-evvel 1312 
 
 1897 tarihi itibarıyla Alucra’da İbtida-i (ilkokul-ortaokul) ve 
Rüşdiye (lise) mektebinin açıldığını öğrenmekteyiz. Bu okullar 
Alucra’da açılan ilk resmi eğitim kurumlarıdır.   
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Matbuat-ı Dahiliye İdare-i Aliyesi’ne  
İ’lan 

Saye-i terakki vaye-i hazret-i padişahiye Alucra kazası merkezi 
olan Mesudiye kasabasında evvelce inşa edilen mekteb-i rüşdi 
ibtidaiyenin bu kere resmi küşadı (açılışı) icra olunarak tedrisata 
mübaşeret edilmiş ve bu vesile ile de dua-yı mefruk-ul eda-yı cenab-ı 
hilafetpenahinin tekrar kılınmış olduğu mahalline bildirilmekle i’lan 
olunur. 
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(Sağ taraf) Mekteb-i rüşdi içün bir muallim tayini istirham 
olunduğu derun-u tahriratta muharrer olduğundan (yazılan yazının 
düzeltilmesi gerektiğinden) ba’de’t-tebyiz (temize çekildikten sonra) 
rüşdiye idaresine itası lazım gelir. 

 

 
 
Manzur-ı âli cenab-ı nezaret-penahilerine 
Maruzi bendeleridir 

Fi 7 Eylül (1)312 tarihli rapor-ı çakeranemde dahi arz ve isar 
olunduğu üzere sâye-i terakkiyât vâye-i cenab-ı pâdişahide Alucra 
kazasının merkezi olan Mesudiye kasabasında evvelce inşasına 
mübaşeret idilmiş olan Mekteb-i Rüşdiye-i İbtidaiyenin emr-i inşası 
reside-i hitam olarak resm-i küşadı bi’l-icra  ibtidarına içün erbab-ı 
hamiyet tarafından terk ve teferruğ olunan üç kıt’a tarla il mekteb-i 
mezbur mualliminin ücret-i seneviyesi olan sekiz keyl muhal hattına 
ianeten tesviye edilerek emr-i tedrisata mübaşeret etdirilmesi ve bu 
vesile ile de temadi-i ömr ü afiyet-i hazret-i tacidari duası tekrar 
kılınmış olduğu kaza-i mezkur kaimmakam vekâletinden işar ve beyan 
ve rüşdiye içinde bir muallim tayin ve i’zam buyurulması istirham-ı 
alaka-i ityan edilmiş olmakla ol-babda emr-u ferman hazreti men leh-ül 
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emrindir. Fi 19 Cumadi’l-ahir sene (1)314 ve fi 12 Teşrin-i sani sene 
(1)312 bende (kul) Sivas Maarif Müdürü 
      
            Belgede Alucra kazasının merkezi olarak Mesudiye kasabası 
gösterilmektedir. Buradaki önemli hususlar ise, Alucra’nın kaza olarak 
ayrı bir tüzel yapı içinde ve merkez olarak gösterilmiş olması ile 
Alucra’nın merkezi olarak da şimdiki Mesudiye mahallesinin kasaba 
olarak belirtilmiş olmasıdır. Diğer bir ifade ile nefsi Alucra, Mesudiye 
kasabası olmaktadır. Mekteb-i rüşdi de zaten Mesudiye (mahallesinde) 
kasabasındaymış. Ayrıca mekteb-i rüşdi’nin açılış tarihinin de 1898 
olduğunu anlamış bulunuyoruz.  
 

Alucra Rüşdiyesi (Güzel Yazı) Hat Muallimi 
 

Arşiv Fon Kodu: MF. MKT. Dosya No: 456, Gömlek No: 23, 
Tarihi: 9 Rebiülevvel 1317 (18 Temmuz 1899), Konusu: Alucra 
Rüşdiyesi'nin açık olan hat muallimliğine, Muallim-i Evvel Ali 
Efendi'nin tayin edildiği. 

 

 
  

İnceleyeceğimiz belgeler 1899 tarihli olup, Alucra’da orta 
düzeyde eğitim veren okul hakkında bilgi sahibi olmamızı 
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sağlamaktadır. Diğer taraftan Alucra’da ne kadar kaliteli düzeyde 
eğitimcilerin olduğunu da anlamamıza yardımcı olmaktadır.  

 
 Belgeye konu öğretmenin aslında bir başka dersin hocası 
olduğu ve boş bulunan yazı hocalığına da talip olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu arada Ali Efendinin  hüsn-ü hat yani yazı yazma konusunda da 
oldukça deneyimli olduğu yazdığı örnek yazıdan belli olmaktadır. 
Üstelik örnek yazı olarak seçtiği ifadeler de dikkat çekici ve manidardır. 
 

 
 
“Rabb-i yessir vela tuessir Rabbi temmin bi’l-hayr” (Rabbim işimi 
kolaylaştır, güçleştirme, Rabbim işimi hayırla tamamla) 
 

“Dünyada güzel eser bırakmak kadar ifa-yı niknama (iyi nam 
kazanmaya) vesile-i kaviyye (sağlam vesile) olamaz. İşte bu yolda her 
edib ve akıl asâr-ı fikriyesini hâsıl etmek için neler çekmiştir”.  

 
 Belgelerde dikkat çeken diğer bir husus ise memurlardan 
yangın için ödenek kesildiğidir. Bu uygulama tüm memurlar için mi 
geçerlidir yoksa yangınlarıyla ünlü Karahisar-i Şarki Sancağı için mi 
geçerlidir bunu anlayamıyoruz. Ancak anlaşılan bir şey var ki bu durum 
için bir fon oluşturulmuş olduğudur.  
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Alucra Mekteb-i Rüştiyesi Muallim-i Evveli (Mühür) Ali 
Fi 18 Mart (1)315 (30 Mart 1899) 
 

 
 
Huzur-ı Sâmi-i Cenâb-ı Nezâretpenâhiye 
Marûz-ı bendeleridir 
 

Nezâret-i Celilelerince bi’t-tâ’yin i’zâm buyurulmuş olan Alucra 
Rüşdiye muallimi Ali Efendinin mağduriyetinden bahisle hat 
muallimliğinin de (güzel yazı dersi) uhdesine ilavesini bâ-istid’â 
istirham etmiş ve kaza-i mezkûrca temeşşuka (meşk yazma, alıştırma, 
yazı örneği) elverişli yazı yazan mefkud (olmayan yok) derecesinde 
bulunmuş olduğundan mumaileyhden alınan numune hattı (örnek 
yazı) leffen takdim-i huzur-ı mealimevfur-ı hidiv-i a’zamileri kılınmış 
olmakla icra-yı icabı mütevakkıf-ı  re’y-i sâmi-i cenâb-ı nezâret-
penâhileri bulunmağın ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l 
emrindir.  
Fi 15 Zilhicce sene (1)316 ve fi 13 Nisan sene (1)315 (25 Nisan 1899) 
 
Sivas Maarif Müdürü 
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Sivas Vilayeti Maarif Müdürlüğüne 
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17 Nisan sene (1)315 tarihi ve yirmi üç numerolu şukka-i 
şerifeleri cevabıdır. Alucra mekteb-i rüşdisinin münhal olan hat 
muallimliğine mahsus maaşla muallim-i evvel Ali Efendinin ta’yini 
Meclis-i Maarifce bi’t-tensib muamele-i kaydiye ifâ kılınmış 
olduğundan muhalif değil ise bu vesile ile icrâ-yı tahlifi (yemin etme) ve 
işe mübaşereti tarihinin inbâsı ve ilk maaşının terakki olarak kâmilen ve 
yüzde beş harik i’tanesinin (yangın keseneği) ikinci maaşına ve aidat-ı 
ma’lûmenin de her ay maaşından bi’t-tevkif makam-ı mahsuslarına 
tesyârı siyakında terkim-i rakime-i meciyye ibtidar olundu. 
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Sivas Maarif Müdiriyetinden mevrud işbu şukka da Alucra 
Rüşdiye muallimi Ali Efendinin mağduruiyetinden bahsen mekteb-i 
mezkûr hüsn-ü hat muallimliğinin uhdesine ilâveten tevcih 
buyurulmasını ba-istid’ânâme istirham eylemiş olduğu ve kaza-i 
mezkûrda hat temeşşuka elverişli kimse bulunmadığı cihetle müsted’i-i 
mumaileyhin hatt-ı desti (kendi el yazısı) melfufen huzur-ı âli-i 
asâfânelerine takdim edilmiş olduğu iş’ar olunur. Mezkûr  muallimliğe 
mahsus seksen beş guruş maaş olub henüz kimse tayin kılınmamış 
olduğu kayden sabit olmakla mumaileyh hat temeşşuka müsaid olduğu 
anlaşıldığı takdirde icra-yı icabının meclis-i maarife emr ü havalesi 
mevkufen re’y-i samî-i fehimâneleridir. Ol-babda emr ü ferman hazret-
i veliyyü’l emrindir. Fi 3 Mayıs sene (1)315  
 

Alucra mekatib-i rüştiyesinin açık olan hat muallimliğine talib 
olan muallim-i evvel Ali Efendinin mürsel numune hattı matlûbe 
muvafık olduğundan muhassas (birine ayrılmış, tahsis edilmiş) olan 
maaşla hizmet-i mezkûrenin mumaileyh uhdesine ilâveten tevcihi 
meclisce de tensib idilmiş olmakla mekteb-i rüşdiye idaresiyle 
muhasebe ve sicil şubesince muamele-i lâzımenin ifasından sonra 
keyfiyetin ve henüz tahlif olunmamış ise icra-yı tahlifinin cevâben emr 
ü iş’âr buyurulması babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l 
emrindir. Fi 16 Muharrem sene (1)317 ve fi 15 Mayıs sene (1)315  
 
İdarece muamele-i lâzıme ifa olunmasına muhasebeye tevcih olunur. 
Fi 29 Mayıs sene (1)315 
 

Ber-mucib buyuruldu. Âli ve karar mahsus olan seksen beş 
guruş maaşla Alucra rüşdiyesi hat muallimliğine tayin idilen mekatib-i 
mezkûr muallimi evveli Ali Efendinin muhasebece kaydı icra edilmiş 
olmadığından ve henüz tehlif idilmemiş ise bâde el-tehlif işine 
mübâşeret ittirilerek tarihinin izbârı ve ilk maaşının terki adıyla birinci 
ve yüzde beş harîk (yangın) ianesinin ikinci ve aidat-ı maâlûmenin mah 
bi mah tesviye kılınmış maaşlarının bi’t-tevkif sandık mahsusalarına 
tesyarı hususunun cevâben Sivas maarif müdürlüğüne emr ü iş’ârının 
ve sicil şubesince muamele-i muktezasının icrasından sonra yine 
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muhasebeye iade olunmak üzere işbu tahrirat mektûbî kalemine tevdii 
kılınması. Fi 7 Haziran sene (1)315  
14 Haziran (1)315 Sicil şubesince muamele-i kaydiye icra olunmuştur.  
 

Alucra Rüşdiyesi İçin Harita Ve Küre İstenmesi 
 

Arşiv Fon  Kodu: MF.MKT. Dosya: 459, Gömlek: 40, Tarihi: 30 
Ra 1317 (8 Ağustos 1899) Konusu: Alucra Rüşdiyesi için istenen 
haritalarla küre-i musattahanın gönderildiği. 
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Sivas Vilayet-i Celilesine 
12 Mart 310 tarihli ve 193 numrulu tahrirat-ı aliye-i velayet-

penahileri üzerine Alucra kazası mekteb-i rüştiyesinde gönderimek 
üzere mevcuddan Avrupa ve Asya ve Amerika haritaları ile bir kıt'a 
küre-i musattaha postaya tevdian irsal olundu. Cevaben iş'arı meclis-i 
muhasebeye ifade kılınmağla ol-babda. 
 

 
 
Devletlü Efendim Hazretleri 
              Saye-i maarif piraye-i hazreti tacdar-ı azamide Alucra kazasında 
müceddeden küşad edilen mekteb-i rüşdi içün mukteza kıt'aat-ı hamse 
haritalarıyla bir aded de kürenin irsali iş’ârı mahalliye atfen Karahisar-i 
Şarki Sancağı mutasarrıflığndan ba-tahhirat buyrulmuş olmakla ber-
mucib-i iş'arı sürat-ı ifası muktezası zımmında icab idenlere emir ve 
irade buyrulması babında ferman hazreti men lehül emrindir.  
14 Muharrem (1)317/12 Mayıs (1)315 
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 Görüldüğü gibi 1899 tarihinde Alucra Rüştiye Mektebinde 
öğrenciler Avrupa, Asya ve Amerika kıtasını ve dünyayı haritalardan 
görerek öğrenmişler ve eğitim görmüşlerdir. Anlaşılacağı üzere eğitim 
müfredatı hiç de öyle dünyadan bir haber değilmiş. Aşağıdaki harita o 
tarihlerden kalma bir Osmanlıca bir ders kitabından alınmıştır. 
 

 
 

Avrupa ve Asya ve Afrika’da yağmurların durumunu 
göstermek için çizilmiş bir harita 
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Arduç Ve Meğri Köyleri İbtidai Mektebi 
 

Arşiv Fon Kodu: MF.MKT. Dosya: 1113, Gömlek No: 47, Tarihi: 
14 Rebiü’L-evvel 1327 (5 Nisan 1909), Konusu: Alucra'nın Arduc 
Karyesi İbtidai Mektebi muallimliğine İbrahim ve Meğri Karyesi 
İbtidai Mektebi muallimliğine de Mehmed efendilerin tayin 
edildikleri. 
 

 
 
Atufetli efendim hazretleri, 
Alucra kazasında Arduç karyesi ibtidai mektebi Meğri karyesi 
.......mekteb-i ibtidai muallimi Mehmed efendi tarafından bi’t tanzim 
Karahisar-i Şarki Sancağı mutasarrıflığından bi’t tahrirat gönderilen iki 
kıt'a ........varakası maarif müdürüyyeti ....... leffen takdim kılınmış 
olmakla emru ferman hazreti men-lehul emrindir. 6 Muharrem 227/10 
Kanuni.......224 
Sivas Vali Vekili 
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İbtidaiye İdaresine  
 
            Alucra kazasında Arduç karyesi ibtidayi-i mektebi muallimi 
İbrahim ve Meğri karyesi mekteb-i ibtidayi-i muallimi Mehmed 
Efendilerin me'imuriyeti ve ehliyetnamelerinin tasdiki Sivas vilayeti 
vekâletine iş'ar olunur. Muma ileyhimaanın muallimlik evsafını haiz 
oldukları merbut ehliyetnameleriyle teracim-i ahval evrak-ı 
mündericetından  anlaşılmış olmakla ber-muceb-i iş'arı memutiyet 
ehliyetnamelerinin tasdiki hakkında meclis-i kebir mârife takdim 
olunur. 5 Şubat Sene 1324 
 

Yukarıda bulunan iki belgeden öğrendiğimize göre Alucra’nın 
Meğri ve Arduç köylerinde birer mekteb-i ibtidai okulu ve bunların 
birer muallimi (öğretmeni) varmış. Ayrıca belgeden öğretmenlerin nasıl 
görev yaptıklarına yani atamalarının nasıl gerçekleştiğine ilişkin de 
bilgiler edinmekteyiz. 

 

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Zun Köyünde İki Okul Birden 
İnşa Edilmesi 
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Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslarla Kafkas Cephesinde de 
savaşladığında Ruslar zaten işgal altında bulundurduğu 
topraklarımızdan batıya doğru işgale devam etmiş, bunun üzerine 
Refahiye’den Tirebolu’ya uzanan hat üzerinde savunma hattı 
oluşturulmuştu.  

 
Bu minvalde Alucra’nın Şiran sınırında bulunan Hacı Hasan köyü 

ile güneyden kuzeye doğru Çakmanus, Karabörk, Zun köyleri yaylaları 
boyunca da düşmanı karşılamak üzere cephe hattı bulunmaktaydı. 
Hatta Mareşal Fevzi Çakmak’da 1917 kışını Alucra’da geçirmişti. 
Savaşta yaralananları tedavi etmek üzere Alucra’da Askeri Hastane de 
kurulmuştu. Yine bu kapsamda askerlerin ve komuta kademesinin 
kalması için koğuşlar, dispanser vb. inşa edilmiş, ayrıca kullanıma 
elverişli konaklar da askeriyece kullanılmaya başlanmıştı. 

 
Yaylalardan kasabaya kadar Kolordunun askerleri bulundu-

ğundan ve Alucra savaş bölgesi kapsamına alındığından halkın 
çoğunluğu Tokat taraflarına hicret ettirilmişti. Sonuçta Ruslar 
ülkelerinde yaşanan Bolşevik ihtilali neticesi işgal ettiği topraklardan 
çekilmişti.  
 

İşte Kafkas Ordusu’nun Onbirinci Fırkası da Zun köyünde 
bulunduğu süre içinde halkın eğitimini düşünerek iki adet mektep 
binası inşa ettirmiştir. Zun köyü ve civarı çok kesif ormanlara sahip 
olduğundan okul inşaatında ağaç kullanılmıştır. Okulun içinde banyo ve 
WC’nin bulunması o günün şartlarında köy ortamı için oldukça modern 
sayılabilecek özelliktedir. Okulun önüne bir de havuz inşa edilmiştir.  

 
O tarihte fırka kumandanlığı envanterinde fotoğraf makinesi ve 

tab aleti (agrandizör) ile malzemelerinin bulunuyor olması da dikkat 
çekicidir. Ayrıca krokiler de profesyonelce çizilmiştir.       
 

Zun (Boyluca) köyünde bu okulları hatırlayan kimse yoktur. 
Günümüze intikal eden hiçbir emaresi de yoktur. Ancak arşiv 
kayıtlarında her iki okulun da fotoğrafları bulunmaktadır. 
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Altta bulunan fotoğrafın arka yüzüne yazılmış notta “On birinci 

Kafkas Fırkası Karargâhı olan Alucra’nın Zun Karyesinde (Cihad 
Mektebi)’nin manzarası” diye yazmaktadır.  

 
 
Altta bulunan resmin üzerine yazılan notta öndeki okulun (Zafer 

Mektebi), arkadaki okulun (Cihad Mektebi) olduğu belirtilmiştir.  
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Alucra Kazasının Zun Karyesinde Kafkas Onbirinci Fırkası 

tarafından inşa olunan (Cihad Mektebi)nin 1/100 mikyasında (ölçek) 
resm-i sathıdır.  
 

Mektebi Zafer’in 1/100 ölçeği olduğu; sağ ve sol önde oda, ön 
uçta balkon, arka tarafında koridor bulunduğu, arka tarafta sağ ve sol 
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yanların çatı altı olduğu, zeminden bir ağaç karkas ile üst kata geçilerek 
girildiği belirtilmektedir. 
 
1-Üst katın resmi nokta ile düşürülmüştür (çizilmiştir).  
2-Mektebin önünde 14x45 metro vüs’atında (iki şeyin arasında) 
muntazam eşkâl ile çim inşa edilmiş ve muhiti (çevresi) ahşab(p) 
parmaklık ile ihata edilmiş bir bağ(h)çesi vardır. 
Balkon, alt kat balkon ve dershane gibi ifadelere de rastlanmaktadır. 
Üst tarafında oval daire (havz) havuz’dur.   
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(Mekteb-i Zafer) Üst katın 1/100 metro mikyasındadır. 
Balkon, oda, oda, koridor, çatı altı, çatı altı, koridor ( T şeklinde), üst 
kata zeminden bir ağaç köprü ile geçilir, üst kata girilir.  
 

 
 
(Mekteb-i Zafer) Alt katın 1/100 metro mikyasındadır. 
Alt katın balkonu (fotoğrafta oturulan yer)/oda, oda, oda, hamam, 
hela, koridor. 
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Zun Köyü Zafer Ve Cihat Mekteplerini İnşa Eden Zekeriya 
Bey’in Ödüllendirilmesi    
 

Arşiv Fon Kodu: İ.DUİT (İradeler Tasnifi), Dosya No: 158, 
Gömlek No: 5, Tarihi:  1336 B (Recep) 23, Konusu: İnşaat, taltifat; 
Zekeriya Bey (Kaymakam, Kafkasya Onbirinci Fırka Kumandanı); 
Zafer Mektebi (Zun karyesi, Alucra); Cihad Mektebi (Zun karyesi, 
Alucra); Zun karyesi (Alucra) 

 
 

 
 
Huzur-i Sami-i Cenab-ı Sâdâretpenâhiye 
Marûz-i çaker kemineleridir. 

Alucra kazasının Zun karyesinde Kafkas onbirinci fırka 
kumandanlığınca inşa ittirilüb Zafer ve Cihad namlarıyla tesmiye 
ittirilmiş iki bab mekteb binasının emr-i inşasında himmet-i mahsusa-i 
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maarif perverânesi meşhud olan mezkûr fırka kumandanı kaimmakam 
Zekeriya Beğ’in münasib rütbeden maarif nişanıyla lüzûmu taltifi 
Karahisar-i Şarki mutasarrıflığının iş’arına atfen Sivas vilayeti 
vekâletinden bi’t-tahrirat inha edilmiş ve mir mumaileyhin üçüncü 
rütbeden maarif nişanıyla taltifi bi’t-tensib bu babda tanzim idilmiş 
irade-i seniyye layihası leffen arz ve takdim kılınmış olmakla ifa-yı 
muktezası vabeste-i müsaade-i celile-i daver-i efhamileridir. Ol-babda 
emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.  
Fi 20 Recep sene (1)336 ve fi 2 Mayıs sene 334 
Maarif-i Umumiye Nazır Vekili   
 

 
 
İrade-i Seniyye / Maarif Nezareti Numru (Numara) 757 
 

Alucra kazasının Zum karyesinde Kafkas Onbirinci Fırka 
Kumandanlığı’nca inşa itdirülüb Zafer ve Cihad namlarıyla tesmiye 
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etdirilmiş iki bab mekteb binasının emri inşaatında himmet-i mahsusa-i 
maarif pervarânesi (emek veren) mesbuk (geçmiş) olan mezkûr fırka 
kumandanı Kaimmakam (Yarbay) Zekeriya Beğ üçüncü rütbeden bir 
kıt’a maarif nişanı verilmişdir.   

Bu irade-i seniyyenin icrasına Maarif Nazırı me’murdur. Fi 23 
Recep sene 1336 ve fi 5 Mayıs sene 1334  
Maarif Nazırı Vekili    
Sadrazam Mehmet Talat (Paşa) 
 

Arşiv Fon Kodu: MK. MKT. Dosya No: 1234, Gömlek No: 19, 
Tarihi: 1336 B (Recep) 12 (23 Nisan 1938), Konu Özeti: Alucra’nın Zun 
Karyesinde Zafer ve Cihad isimli mektep binalarının yaptırılmasında 
gayretleri bulunan Kafkas Onbirinci Fırka Kumandanı Zekeriya Bey ile 
sabık kumandanın taltif edildiği.  

 

 



ALUCRA TARİHİ  

308 
 

Atmışbirinci Fırka Kumandanlığı Cânib-i Vâlâsına 
Erkân-ı Harbiye İkinci Şube ifadesiyle varid olan 11.8.34 tarihli 

ve 6032 numerolu tahriratınıza cevabdır. Onbirinci Kafkas Fırka 
Kumandan-ı Sabıkı ve Atmışbirinci Fırka Kumandan-ı lâhiki Kaim-
makam Mehmed Zekeriya Beğ’e i’ta buyurulan üçüncü rütbeden bir 
kıt’a maarif nişanı postaya tevdien ve berât-ı âlisi de leffen tesyâr 
kılınmış olmağla mir muma-ileyhe kolaylıkla makbuzunun irsâl 
buyurulması mütemennadır efendim. 
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Mearif Nezaret-i Celilesi’ne 
Onbirinci Kafkas Fırkası Kumandan-ı sabıkı ve Atmışbirinci Fırka 

Kumandan-ı lâhiki Kaim-makamı Mehmed Zekeriya Beğ’in Alucra 
kazasına tabi Zun Karyesinde inşa ettirdiği Cihad ve Zafer nam iki 
mektebi dolayısıyla üçüncü rütbeden bir kıt’a maarif nişanıyla taltif 
edildiği Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından bildirilmişdir. Ziyaı(n)dan 
ve ötede beride kalmasından vikayesı içün mezkûr nişanın muma-
ileyhe teslim edilmek üzere re’sen makam-ı senâveriye irsâli ve 
keyfiyetin inbâsı me’müldür. 
61’nci Fırka Kumandanı Kaim-makam 
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Maarif Nezaret-i Celilesi’ne 
Devletlü Efendim Hazretleri 
 

Alucra kazasının Zun karyesinde Kafkas Onbirinci Fırka 
Kumandanlığınca inşa ettirilüb Zafer ve Cihad namlarıyla iki mekteb 
binasının mezkûr kumandanlığından irsal olunan fotoğraf ve defterinin 
leffiyle fırka kumandanı kaim-makam Zekeriya Beğ bu hususdaki 
himmet-i mahsusa-i maarif-perverânesi cedid takdir olunduğundan 
kendisinin münasib rütbeden maarif nişanıyla taltifi vesailinin istikmali 
Karahisar-i Şarki mutasarrıflığından iş’ar olunmuş ve mebhus (bahsi 
geçen) fotoğraflarla krokiler matviyyen (sarılı-zarflı olarak) takdim 
kılınmış olmakla iktizasının ifa buyurulması babında emr ü ferman 
hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 14 Mart sene (1)324  
Sivas Adli Vekili Rıza 
 
Tedrisat-ı ibtidâiyye 4 Nisan (1)334 
 

Sivas Vilâyetinden emr ü havale buyurulan işbu tahriratında 
Alucra kazasının Zun karyesinde Kafkas Onbirinci Fırka Kumandanı 
Kaim-makam Zekeriya Beğ’in himmet-i maarif-perverânesiyle inşa 
ettirilüb Zafer ve Cihad isimleriyle tevsim olunan iki mektebin fotoğraf 
ve krokilerinin leffiyle mir muma-ileyhin münasib rütbeden bir maarif 
nişanıyla taltifi iş’ar edilmiş olduğundan hidmet vakıasına nazaran 
üçüncü rütbeden maarif nişanı i’tası içün muktezi muamele ifa 
olunmak üzere kalem-i mahsus müdüriyetine emr-u havale 
buyurulması babında babında emr ü ferman hazret-i men-leh’ül 
emrindir. Fi 15 Nisan (1)334  
 

Cumhuriyet Döneminde Alucra’da Açılan İlk Mektep 
 

Bu okulun Zıhar köyünde açılmış olduğunu alttaki fotoğraftan 
anlıyoruz. Buna karşın başka bir yazılı belge emimizde 
bulunmamaktadır. Fotoğrafın altında Muhtelit ilk mektep Şarki 
Karahisar vilayeti Alucra Kazası yazmaktadır. 
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Kapısının sol tarafındaki mermer tabelada 1930 yılı yazmaktadır 



ALUCRA TARİHİ  

312 
 

16.BÖLÜM 
Alucra Köylerinde Bulunduğu Belgelenen Camiler ve Vakıf 
Eserleri 
 
Vakıf Nedir 

 

             Vakıf, Arapça bir sözcük olan “veka-fe” fiilinden türemiştir. 

Vakıf çeşitli kaynaklarda farklı anlamlarda belirtilmiştir. Bunlar, durmak 

durdurmak, durmasını sağlamak, alıkoymak, tamamen vermek, 

büsbütün vermek, adamak, bağışlamak, bir malı veya mülkü 

vakfetmedir. Ayrıca, Larus’ta, “Tüzel kişiliğe sahip olmak üzere bir 

malın belirli bir amaca tahsisi, menfaatinden yararlanmak üzere bir 

mülkü Allah’ın mülkü sayma” ve TDK’nun sözlüğünde “Bir hizmetin 

gelecekte de yapılması için belli şartlarda ve resmi bir yolla ayrılarak bir 

kimse tarafından bırakılan bir mülk veya para” şeklinde açıklanmıştır.  

 

             İçimizdeki iyilik duygusunun müesseseleştiği ve kalıcı hale 

geldiği yer olan vakıflar, aynı zamanda toplumu ayakta tutan kurumlar 

olarak da kendini göstermektedir. Hemen tüm vakıf mallarının 

vakfiyelerinde büyük bir özenle vurgulandığı gibi, bu eserlerin ilmi, 

içtimai ve sıhhi alanlarda muhtaçlar için kullanılacağı yazılıdır. 

 

            Şüphesiz vakıflar, insanın özündeki iyilik ve yardımlaşma 

duygusuyla ve inançların birleşmesiyle hayat bulup güç kazanmıştır. 

İslam dünyasında ve Türk devletlerinde vakıfların yaygınlaşması ve güç 

kazanmasının en büyük nedeni  “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı 

olandır; malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır; vakfın en hayırlısı 

insanların en çok ihtiyaç duyduklarını karşılayandır; İlmi olan kimse 

ilminden, malı olan kimse malından tasadduk etsin”  tavsiye ve 
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prensipleridir. Bu ilkeler Müslümanların mallarını bağışlama ve 

vakfetmelerinde adeta birbirleriyle yarış etmelerine vesile olmuştur.   

 

            Vakfın  üç temel unsuru vardır. Bunlar: Vakfeden (Vâkıf), 

Vakfedilen Mal (Mevkûf), Hayır Şartı (Hayrat)’dır. 

 

              Anayasamızda altı çizilen sosyal devlet anlayışı ile sivil toplum 

örgütlerine daha fazla etkinlik verilmesi anlayışı vakıflarda buluşmakta 

ve anlam bulmaktadır. Günümüzde kamu yararına faaliyet gösteren 

sosyal yardım kuruluşları da vakıfla benzerlik gösterse de vakfın 

muhtevası farklıdır. Tüzel kişiliğe sahip vakıfların geçerlilik 

kazanabilmesi için hiç şüphesiz takip edilmesi gereken yasal prosedür 

bulunmaktadır. Bunlar, vakıf senedinin hazırlanması, ilan, tescil gibi 

hususlardır. Vakıf senedi tabiri caizse vakfın anayasası hükmündedir. 

Neyin, nasıl, ne şekilde, ne şartlarda yapılacağı burada belirtilir. Vakıf 

işlerini idare etmek üzere tayin edilen kişiye mütevelli denilmektedir. 

Vakfeden ailesinden birini de mütevelli olarak belirleyebilmektedir. 

 

             Vakfedilen mal alınıp satılamaz, bir kişi ve kuruluşun 

mülkiyetine giremez. Vakfedilen şey kural olarak gayrimenkul ve buna 

bağlı gelirleri olmaktadır. Vakıflarda süreklilik vardır. Geçici süreli bir 

şartlı  tahsisle vakıf söz konusu değildir. 

 

             Ancak burada dikkat edilmesi gereken en büyük husus vakıf 

senetlerinde de belirtildiği üzere vakfedilen malların korunması ve 

usulüne uygun kullanılmasıdır. Maalesef pek çok vakıf eserinin 

günümüze intikalinde sorunlar yaşandığı ve korunamadığı için zaman 

içinde vakfiye amacından uzaklaştığı bilinen bir gerçektir. 

 

              Anadolu’da kurulan ilk vakıf 1048 tarihinde Erzurum’da Seyyid 



ALUCRA TARİHİ  

314 
 

Şerif Halil Güci Divani tarafından kurulan vakıftır. Osmanlı’da 

ekonominin beşte biri vakıfların elindeydi. Osmanlı’da vakıflar, çok 

farklı amaçlar için kurulmuştur. Bunlar, dini hizmet, eğitim, sağlık, 

belediye hizmetleri, bayındırlık ve askeri hizmetlerdir. Osmanlı’dan 

Cumhuriyet dönemine, bu ülke insanının sahip olduğu tarih bilinci ve 

sorumluluğunun yaşatıldığı vakıflar, aynı zamanda bu değerlerin 

dünden bugüne ve yarınlara aktarıldığı alanlardır. 

 

              Cumhuriyet döneminde vakıfların, dini ve hayır amaçlarının 

yanı ticari sahalara da el atmıştır. Örneğin zeytinlikler ve menba suları, 

bankacılık gibi. 

 

              5 Haziran 1935 tarihinde yürürlüğe giren “2672 Sayılı Vakıflar 

Kanunu” ile vakıflar, yönetim biçimlerine göre 3 kategoriye ayrılmıştır. 

 

             1-Mazbut Vakıflar: Ayrı  bir tüzel kişiliğe sahip olmakla birlikte 

doğrudan doğruya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen 

vakıflardır. Bu vakıfların yönetimi, vakfı idare edenin soyu tükenip 10 

yıl idarecisiz kalması, kanunen veya fiilen hayır hizmeti kalmaması 

üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçer ve artık Genel Müdürlük 

tarafından temsil edilir. Mazbut vakıfların sayısı 41.550 civarındadır. 

 

            2-Mülhak Vakıflar: Yönetimi soydan gelenlere şart edilmiş, 

mütevellilerince idare ve temsil edilen tüzel kişiliğe haiz vakıflardır. 

Faaliyetleri bakımından kamu yararına çalışan kurumlar olmalarına 

rağmen bir kamu kurumu olarak kabul edilmezler. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nce niyabeten (naip, vekil) yönetilseler bile ayrı tüzel 

kişilikleri vardır. Mülhak vakıfların sayısı 300 civarındadır. 

 

             3-Cemaat ve Esnaf Vakıfları: Ülkemizdeki çeşitli cemaatlerin 
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hayır, din ve ilim amaçlı kurdukları vakıflardır. Rum, Ermeni, Musevi, 

Bulgar, Gürcü, Süryani ve Kaldanilere ait vakıflardır. Bu vakıflar 

genellikle padişahlardan aldıkları fermanlara dayanır. Vakfiyeleri 

olmayan bu vakıfların 1936 yılında verdikleri beyannameleri vakfiyeleri 

sayılır. Cemaat ve esnaflara ait vakıfların sayısı 161’dir. Bunlarla ilgili 

özel Kanuni prosedür uygulanmaktadır. 

 

            Ayrıca Cumhuriyetten sonra şahısların isteği üzerine 721 Sayılı  

Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak bağımsız mahkemelerce kurulan 

ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş senedine uygunluğu 

yönünden denetlenen vakıflara yeni vakıflar denilmektedir ki bunların 

sayıları da 5000 civarındadır. 

 

           Türkiye’nin emlak bakımından en zengin kuruluşu olan Vakıflar 

Genel Müdürlüğü’nün yönetiminde 56 bin 464 taşınmaz 

bulunmaktadır. Genel Müdürlüğün mülkiyetinde ve denetiminde 

bulunan tarihi nitelikteki eserlerin sayısı  ise, 14.965’tir. Bunların 

arasında 4949 camii, 1234 türbe, 658 hamam, 341 han-kervansaray, 

327 medrese, 42 bedesten bulunmaktadır. 

 

             Vakıf ve Alucra’yı bir arada düşündüğümüzde Yavuz Sultan 

Selim Han Hazretlerinden kalan Boyluca (Zun) Köyündeki Seyyid 

Mahmut Çağırgan Veli vakfiyesini ayrı tutacak olursak son yıllarda 

Alucralı hemşerilerimiz tarafından kurulan Tekoğlu Vakfı ve Alucra 

Kalkınma ve Eğitim Vakfı olmak üzere iki vakıf bulunmaktadır. 

 

             Gönül bu vakıfların sayısının artmasını arzu etmektedir. Alucra 

çok değerli iş adamları yetiştirmiştir. İnşallah bunların sayıları daha da 

artar, sermaye yapıları da güçlenir ve değişik alanlarda yeni vakıflar 

kurulur. Unutmamak gerekir ki, vakıflar sosyal ve kültürel hayatın 
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gelişmesinde, psikolojik bütünlük, ruhsal olgunluk ve güven ortamı 

sağlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. 

 

               Allah’ın (C.C.) mümine verdiği mal, sağlık, şöhret, ilim, zekâ ve 

çalışma kabiliyeti gibi beşeri kabiliyetlerden başkalarını da 

yararlandırmak “kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah rızası için) 

harcarlar” ayetinin tecellisidir. 

 

Sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Al-i İmran 

Suresi 92 

 

Muhtelif Vakfiye Örnekleri 

Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesi’nden 

 

Bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın 

aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kaim ve malumu-l hudut olan 136 

bap dükkânımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. 

 

               Şöyle ki: Elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına 

ikişer kişi tayin eyledim… Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı 

tayin ve nasb eyledim. Bunlar ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, 

bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını sorarlar, 

var ise şifası şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık 

beklemeksizin Darülaceze’ye kaldıralar, orada salah bulduralar. 

 

             …Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit 

ve şühedanın kavimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. 

Ancak yemek yemeye ve almaya bizatihi kendi gelemeyenlerin 

yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı 

kaplar içinde evlerine götürüle.. 
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Sultan II Beyazıd’ın Vakfiyesi’nden 

 

Allah’a ve ahret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti 

Peygamberi tasdik eden Sultan, emir, hakan küçük veya büyük 

herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, 

eskitmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, 

ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından 

herhangi bir şeyi, veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir 

yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi 

için uğraşır, fesih edilmesi veya başka bir hale dönüştürülmesine 

kastederse haram üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap 

(Allah’ı unutmak) etmiş olur. Günahkârların alınlarından tutularak 

cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün…  

 

             Kanuni Sultan Süleyman’ın Vakfiyesi’nden: Her kimse ki 

vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse; 

bağışlayıcı olan Allah’u Teala’nın huzurunda ameli güzel ve makbul 

olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden 

korunsun ve muhafaza edilsin.98   

 

 Bu kez geçmişte Karahisar-i Şarki ve Alucra’da kurulmuş olan 

bazı vakıflardan bahsederek o zamanki toplumda bu geleneğin ne 

kadar yaygın olduğunu göstermeye çalışacağız. 16. Yüzyılda Karahisar-i 

Şarki’de ikisi cami vakfı gerisi zaviye vakfı olma üzere toplam 375 adet 

vakıf bulunmaktadır.  

 

 

 

                                                           
98 Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınları 
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Kayıtlarda Alucra’da görülen vakıflar.  

Çağırgan Baba Zaviyesi Vakfı99 

Koyun Baba Zaviyesi Vakfı100 

Feygas Zaviyesi Vakfı101 

Zun Köyü Seyyid Mahmud Çağırgan Vakfı102 

Gelvaris Köyü Tederrüs (eğitim) ve Sipahilik Vakfı103 

Müzmekçi (Mezmek) Köyü Vakıf Camisi104 

Şeh Ali Han Karyesi Gindebol Zaviyesi Vakfı105 (kayıtlarda geçmekle 

birlikte köye ilişkin bilgi bulunmamaktadır) 

Koman Akmusa Vakfı106 

Demirci Zaviyesi 

Şeyh Alişar Zaviyesi Vakfı107 

Zıhar Camisi Vakfı108 

Karamollaoğlu Vakfı109 

Şeyh Hamid Molla Vakfı110 

                                                           
99 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/01/12/es-seyyid-ismail-hakki-
cagirgan-veli/ 
100 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/28/alucra-dellu-tasdemir-
hapu-yukselen-koyu-ve-koyun-baba-hazretleri/ 
101 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/31/alucra-feygas-zaviyesi-
vakfi/ 
102 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/23/alucranin-cagirgan-
velileri-cagirgan-baba-ve-seyyid-mahmut-cagirgan/ 
103 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/07/alucra-tarihinden-
sayfalar-20-alucra-gelvarisde-bir-sipahi-egitim-merkezi/ 
104 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/04/alucra-mezmek-karyesi-
igdecik-koyu-vakif-cami-berati/ 
105 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/26/1852-tarihinde-sarki-
karahisar-ve-alucranin-vakiflari/ 
106 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/27/alucranin-kayip-vakiflari/ 
107 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/26/1852-tarihinde-sarki-
karahisar-ve-alucranin-vakiflari/ 
108 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/12/12/alucranin-zihar-koyunde-
bulunan-camiye-1820de-yapilan-imam-atamasi/ 
109 http://www.mehmetogluihsantekoglu.com/ 
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Kaza-i mezbura tabi Ahlos, nam-ı diğer, Dellü karyesinde vakı Koyun 

Baba Zaviyesi Vakfı’nın ber-vech-i (olduğu gibi) evladiyyet ve 

meşrutiyyet ba-berat-ı âli mutasarrıfı Eş-Şeyh Mustafa ve Yakup ber-

hayat oldukları (hayatta oldukları) halde sene-i merkume mahsuben 

bedel-i hasılatı tamamı vakıf hisse an karye-i Ahlos namı diğer Dellü 

tabi-i kaza-im der dahili vakfın ber-veche meşrutasının… 

 

Koyun Baba namıyla Çorum-Osmancık’ta bulunan ve çok 

tanınan bir zat bulunmaktadır. Diğer taraftan Şiran taraflarında da 

Koyunbaba diye bir yerleşim yeri bulunmaktadır. Koyun Baba adına 

yazılmış menakıbname de bulunmaktadır. Menakıbname’de; 

Horasan’da Hz. Ali evladından olan Koyun Baba’nın Hz. Hüseyin’i 

ziyaretinden sonra Bağdat, Mekke, Medine, Şam’dan geçerek Anadolu 

ve nihayet Osmancık’a gelişi ile bu esnadaki menkıbelerini konu alır.  

 

 
 

                                                                                                                                           
110 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/01/alucrada-bir-malikane-
vakfi-mevlana-seyh-molla-hamid-vakfi/ 
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Alucra kazasına tabi' Koman karyesinde vaki' Okmusa 

Vakfı’nın ba-şart-ı in'am-havanlık  yevm-i Cum'a ba-berat-ı âli 

mutasarrıfı bulunan Es-Seyyid Osman  ve Mustafa ve   Mehmed ve 

Seyyid Mehmed ve diğer seyyid Mustafa ve Seyyid Hasan ber-hayat 

oldukları (hayatta oldukları) halde  sene-i merkuma mahsuben  bedel-i 

hasılatı 

 
 

Alucra kazasına tabi Şeyh Ali Can (Han’da olabilir) karyesine vakî 

Kederbol (yol’da olabilir) Zaviyesi Vakfı’nın ber-vech-i meşruta tamam 

hissesine nâ-berât-ı tasarrufan Es-Seyyid Osman ve Es-Seyyid Mahmud 

Halifeler ber-hayat ve mevcud oldukları (hayatta oldukları) halde sene-

i merkume mahsuben bedel-i hasılatı… 

 
Alucra kazasına muzaf Kuvata nahiyesine tabi Temirci zaviyesi maa 

zemin Havarna Karyesi Vakfının vazife-i muayyene ile tevliyet ve 

nezaret ve hissedarlık cihetine ba-berat-ı âli mutasarrıf bulunan Es-

Seyyid Mustafa ve Süleyman veledanı Abdünnebi ber-hayat (hayatta) 

ve eda-yı hidmet etmek oldukları halde zirde muharrer karyeden ba-

sened makbuz bedelinin i’tası  

Vakf-ı hisse karye Havarna der-dahil vakf-ı zaviye Temirci ber-vech-i 

evladiyet ve meşrûtiyet ba-şart itam-ı taam 
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Zıhar Köyü Cami 

 

Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1549, Gömlek No: 23, Tarihi: 1235 

B (Recep) 02, Konu Özeti: Karahisar-ı Sarki Sancağı Tarik-i Câd’da baki 

Zihâri adlı karyedeki caminin hatibi Halil’in kendi rızasıyla feragat 

ettiği hitabet hizmetinin Seyyid Mehmed Halife’ye tevcihi. 

 

 
İzni hümâyunum olmuşdur, 
 

Arz-ı bende-i bi-mikdar oldur ki, şevketlü, kerametlü, 
mehabetlü, kudretlü, veliyyü’n-nimetim efendim padişâhım, 
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Karahisar-i Şarki Sancağında tarik-i câd’da (anayol, işlek yol) 
baki (ebedi, kalıcı) Zıhari nam karyede kain camii şerifin hatibi olan 
Halil nam kimesne kendi hüsn-i rızasıyla hitâbetini erbab-ı istihkakdan 
Seyyid Mehmed Halifeye kıraat ve kasr-ı yed (el çekme) etmeğin 
kasriyedinden (feragatından) sadaka buyurulmak ricasına Karahisar-i 
Şarki Naibi arz ve Semahattlü Şeyhü’l-İslam Efendi daileri işâret itmekle 
balası izn-i hümâyunum olmuşdur deyû hatt-ı hümâyun-ı şevket-
makrunlarıyla tezyin buyurulmak babında emr ü ferman şevketlü, 
kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyyü’n-nimetim efendim 
padişâhımındır. 

 

Mezmek Cami Vakfı 
 

 
 

Hakk Celle ve Âlâ Hazretleri 
Şevketlü, mehabetlü, kudretlü, kerametlu, azametlü, şehinşah-ı 

cihan zıllullah-ı filalem efendimiz hazretlerinin mübarek ve mes’ud 
vücud-ı hümayunların alam-ı kevniyeden masun ve mahfuz buyurub 
erike-i saltanat-ı mülukanelerinde ebed-nümun buyursun amin. 
Nezaret-i Celile-i Evkaf-ı Hümayun-ı Mülukaneye mülhak evkafdan 
Karahisar-ı şarki Kazasında Alucra nahiyesine tabi’ Mezmek karyesinde 
vakı’ Cami’-i Şerifenin bu kulları ba- berat-ı alişan mutasarrıf olduğum 
hitabet ve imamet cihetlerimin bu kerre vuku’bulan culus-ı humayun-ı 
meymenet-me’nus-ı şahaneleri şerefine mebni tecdid lazım gelmiş 
olduğu muhat-ı ilm u alem aray-ı tacdaraneleri buyuruldukta bahr-ı 
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eltaf-ı mülukanelerinden mutazarrrı’dır ki yedimde bulunan berat-ı 
mezburun Evkaf-ı Hümayunda battala hıfzıyla tecdiden mücedded bir 
kıt’a berat-ı şerif i’tası hususuna emr u irade-i mülukanelerinin şeref-
suduru niyazıyla takdim-i arzuhal ,çakeriye ictisar kılındı.Ol bab da ve 
kaffe-i ahvalde emr u ferman-ı hümayun-ı şevket-makrun Şevketlu 
Mehabetlu Kerametlu Azametlu Şehinşah-ı Cihan-Penah Efendimiz 
hazretlerinindir. 

 
Bende Abdullah kulları mutasarrıf-ı ciheteyn-i mezbureteyn 
Evkaf-ı Hümayun Nezaret-i Behiyyesinden iktizasına himmet olunmak 
deyu buyuruldu” 
 

Feygas Zaviyesi Vakfı 
 

Arşiv Fon Kodu: C..ADL. Dosya No: 5, Gömlek No: 316, Tarihi: 
17 S 1274 (7 Ekim 1857), Konusu: Karahisar- i Şarki muzafatından 
Alucra nahiyesinde Feygas Zaviyesi Vakfı’nın tevliyet ve zaviyedarlık 
hissedarlığının Süleyman, Mustafa ve Hasan Efendilere tevcihi. 

 

 
 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0038.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0038.jpg
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Nezaret-i Evkâf-ı Hümayun Mulükâneye mülhak evkâftan 
Karahisar-i Şarki müzâfâtından Alucra kazasına tâbi Feygas Karyesi 
Zâviyesi vakfının ber-vechi meşrûta tevelliyet ve zâviyedarlık 
hissedarlığına 22 Ra 1263 (6 Temmuz 1847) tarihiyle müverrah bir kıt’a 
berât-ı âli ile mutasarrıf olan evladı vakıfdan Osman halife vefat edüp 
yeri hali ve hizmeti lâzımesi mahlül ve mu’attal kaldığına ve yerine 
erbâb-ı istihkakdan müteveffâyı merkümun oğulları karye-i mezkûr 
sakinlerinden ikinci hanenin ikinci numarasında ondokuz yaşında 
mukayyet Süleyman ve üçüncü numarasında onbir yaşında Mustafa ve 
dördüncü numarasında dört yaşında Hasan nâmûn kulları mütevaffâyı 
merkümun sulb-u sahih oğulları ve evladı vakıfdan olduklarına 
veçheyni mezküreye her veçhile mahal ve müstehak bulunduklarına 
vakfı mezkûrun vakfiyesi mevcut olarak bundan akdem bir kıt’a mümzâ 
sûreti takdim kılındığına ve vakfı mezbûrun şerait-i vakfı ber-müceb 
vakfiye ma’mülün bihâ evladiyet ve meşrutiyet ve-ba te’amül it’âm-ı 
ta’âma meşrûta bulunduğuna ve vakfı mezkürun sinini güzeşte hâsılat-ı 
vâkiâsı birrü’ye defter-i mümzası me’mur ma’rifetiyle hazine-i evkâf 
hümâyuna takdim kılınmış ve altmışsekiz senesine mahsuben bedeli 
hâsılatından müteveffâyı merkümun hisse-i münhalesine üçyüzseksen 
kuruş hisse isabet etmiş ve sene-i merküme muhasebesi der-dest 
tenzim olunmakda bulunmuş olduğu leffen takdim hak-paye 
rahimâneleri kılınan i’lâmı şer’i evkâf müdürü bey efendi tarafından 
verilen inhâ makârinden rehini isabet karin ni’ameleri buyrulacağı vech 
ile nizamına tevâfuk ettiği halde ciheti mezküre müteveffâya 
merkümün fevti mahlülünden oğulları Süleyman ve Mustafa ve Hasan 
nâmûn kulları uhdelerine ber-vechi iştirak tevcihe ve yedlerine bir kıt’a 
berât-ı şerifi âlişân sadaka ve ihsan buyrulması beyânıyla mazbata-i 
çâkirânemiz takdimine içtisar kılındı olbabda emrü ferman hazreti 
menlehül-emrindir. 

 
26 M 1269 (9 Kasım 1852) 
Kaimmakam-ı Liva Seyyid Mehmed  
Abdülhamid      
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Nezâreti evkâf hümâyun mülükâneye mülhak evkafdan 
Karahisar-i Şarki müzâfâtından Alucra Kazasına tâbi’ Feygas Karyesi 
Zâviyesi Vakfı’nın ber-vechi meşrûta tevelliyet ve zâviyedarlık 
hissedarlığına 22 Rebiü’l-evvel 1263 tarihiyle müverrah bir kıt’a berat-ı 
âli ile mutasarrıf olan evladı vakıfdan Osman halife vefat edüp yeri hâli 
(boş) ve hizmeti lâzımesi mahlül ve muattal kaldığına ve yerine arbâb-ı 
istihkakdan müteveffâyı merkümun oğulları karye-i mezkûr 
sakinlerinden ikinci hane ikinci numarasında ondokuz yaşında 
mukayyet Süleyman ve üçüncü numarasında onbir yaşında Mustafa ve 
dördüncü numarasında dört yaşında Hasan nâmûn kulları müteveffâyı 
merkümun sulb-ü sahih oğulları ve evladı vakıfdan olduklarına ve ezher 
ciheti mezküreye layık ve mahal ve müstehak bulunduklarına ve vakfı 
mezbûrun vakfiyesi mevcut olarak bundan mukaddien bir kıt’a mümza 
sûreti takdim kılındığına ve vakfı mezburun şerait-i vakfı ber-mûceb 
vakfiye ma’mülü bihâ evladiyet ve meşrutiyet ve-ba te’amül it’am—
ta’ama meşrûta bulunduğuna ve vakfı mezkûrun sinin-i güzeşte hasılatı 
vâkı’âsının muhasebesi selefi çakeri bendeleri ma’rifetiyle ru’yet 
olunarak ma’amürettebat defteri mümzası takdim hazine-i celile evkâfı 
hümayuna kılınmış ve altmışsekiz senesine mahsuben vakfı mezbûrun 
bedeli hasılatından müteveffâyı merkûmun hisse-i münhalesine 
üçyüzseksen kuruş hisse isabet etmiş ve vakfı mezburun sene-i 
merkûme muhasebesi ma’rifeti çâkirânemle bil-ru’ye ma’amürettebat 
defteri derdest ve takdim olunmak üzere bulunmuş edüğüne binaen 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image00415.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image00415.jpg
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müvâfık rızâyı âli buyurulduğu halde ciheti mezkûr müteveffâyı 
merkümün fevti mahlûlünden oğulları Süleyman ve Mustafa ve Hasan 
nam kullarının uhdesine iştiraken tevcih ve yedlerine berât-ı âlişan i’tâ 
ve ihsan buyrulması niyaz ve istirham olunmuş olduğu leffen takdim 
hak-payı münimâneleri kılınan i’lâmı şer’i mütâlâsından muhat-ı ilmi âli 
rahimânderi buyurulacağı vechile icrâ-yı icab-ı mütevakkıf ümrü irade 
mümmaneleri bulunmuş olmakla olbabda ve herhalde emr ve irâde 
hazreti men-lehül-emrindir 23 C 1269 (4 Mart 1853) 
Mühür 
Trabzon ve Karahisar-i Şarki Evkaf Müdürü Mehmed Sâlim    
 

Alişar Zaviyesi Vakfı 
 

Arşiv Fon Kodu: AE.SMHD.I.. Dosya No: 219, Gömlek No: 
17430, Tarihi: 29 Z 1165  (7 Kasım 1752), Konusu: Karahisar-ı Şarki’de 
Alucra Nahiyesi’nde zaviyedarlık mahlulünün tevcihine dair arz. a.g.tt 

 

 
 

Der-i devlet mekine arz-ı dai-i kemine budur ki Medine-i 
Karahisar-i Şarki muzafatından Alucra nahiyesinde vaki’ Alişar nam 
karye sülüs hisse zaviyedarlığına aba-an-cedd (atadan beri) vazife-i 
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mu’ayyeneyle mutasarrıf olan Es-Seyyid Mehmed Halife Medine-i 
Amed’de (Diyarbekir) bi’l-müsafire hismetimizde olur iken bundan 
akdem fevt olub zaviyeliği mezbur mahlûl olmağla şiddet-i şitâ (kış) 
sebebiyle Karahisar Kadısı Efendiden arz olunmağla iktidarları 
olmağından bu abd-ı fakir (fakir kul) tarafından der-i devlet medara arz 
ve i’lam olunmuşdur. Zaviyeliği mezburun babası müteveffa-yı mezbur 
mahlülünden ve erbâb-ı istihkakdan sulbi oğlu iş bu bais-i arz-
ubudiyyet-i Ali halife her vecihle layık ve mahall-i müstehakk ve 
sezavar-ı âtıfet olmağla zaviyeliği mezbur babası müteveffa-yı mezbur 
mahlülünden oğlu merkum Ali halifeye tevcih ve inayetleri ve yedine 
berat-ı şerif alişan sadaka ve ihsan buyurulmak ricasıyla evvelki vâki’ü’l 
hâldir. Bi’l-ibtihâl pâye-i serir-i a’lâya arz u i’lâm olundu bâkî emr ü 
ferman men leh’ül emrindir. Hurrira fi’l-yevmi’s-sâlis min muharremi’l 
Muharremü’l-harâm li-sene hams ve sittîn ve mi’e ve elf 

 
El-‘abdu’d-dâ’î li’d-devleti’l-Osmâniyye 
Es-Seyyid Mehmed Es’ad el-muvella-hilâfehû 
 

Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 313, Gömlek No: 15905, 
Tarihi: 29 Ra 1179 (15 Eylül 1765), Konusu: Şarki Karahisar’da vaki 
Alişar Zaviyesi Vakfı’nın mahlûl tevliyet ve zaviyedarlığı. 
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Devletlü, atufetlü, merhametlü Sultanım hazretleri sağ olsun. 
 

Arz-ı hal-i kullarıdır ki nefs-i Karahisar-i Şarki’de vaki Alişar Şeyh 
Zaviyesi Vakfının sülüs hisse tevliyet ve zaviyedarı olan Seyyid Mehmed 
Es’ad bila veled fevt olmağla (çocuksuz olarak ölmesiyle) mahlülünden 
bu kullarına tevcih ve berat olmuş iken fevt-i vaki olmamağla bu 
kullarının üzerimden ref’ olunup şimdi müteveffanın fevti vaki olub bu 
kulları dâhi sahib-i evvel olmağla merahim-i aliyyelerinden mercudur ki 
(umulur ki) Anadolu’dan der-kâr-ı ma’lum-ı devletleri buyuruldukta 
müteveffanın mahlülünden sülüs hisse tevliyet ve zaviyedarlık sahib-i 
evvel kullarına müceddeden tevcihe ve yedine berat-ı şerif-i alişân ve 
sadaka ihsan buyurulmak babında emr ü ferman devletlü, inayetlü, 
merhametlü Sultanım hazretlerinindir. 

 

Şeyh Molla Hamid Vakfı 

 

Arşivi Fon Kodu: C.EV. Dosya No: 184, Gömlek No: 9170, 
Tarihİ: 11 Muharrem 1160 (23 Ocak 1747), Konusu: Şark-i Karahisar 
Sancağının Alucra nahiyesindeki Aşk köyünde Şeyh Molla Hamid 
Evkafı'ndan bir cihetin tevcihi. 
 

Belgenin arz kısmında köyün adı yazılışına göre "İs-olan" 
şeklinde okunuyor. Belgenin üst kısmında siyakat ile yazılı olan yer ise 
"Işık" şeklinde okunmaktadır. İki yazım arasında farklılık 
bulunmaktadır. Belgenin arz kısmı Karahisar kadısı tarafından yazılmış. 
Üstteki ise resmi daire kayıtlarına göre yazılmış bir kayıttır. Her ikisi de 
anlamlıdır. "İss-olan" "Sahip olan" manasına gelmektedir. Diğeri "Işık" 
şeklindedir. Siyakat  yazının tamamı şöyledir: Ber-mûceb-i defter-i 
hazîne-i âmire. Vakf-ı mâlikâne-i evkaf-ı Molla Hamîd der-nâhiye-i 
Alucara, karye-i Işık-olan, der-Karahisar-ı Şarki). Işık kelimesi ise 
"Bektaşi dervişi" demektir. Bu haliyle "Derviş-olan veya Derviş-oğlan" 
manasında olabilir. Bugün bu isimde bir köy mevcut değildir.  
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Tapu Tahrir Defteri 387/ Tarih 937/1530 kayıtlarında İs-olan (İn-
olan) karyesi görünmektedir.  Bunun yanında Karahisar-i Şarki 
bünyesindeki vakıf kayıtlarında; vakıf adıyla yaptığım aramalarda da bu 
vakfı tespit edemedim. Burada bu vakıf bulunabilse idi köy adı da 
burada belirtilmiş olacağı için bazı tereddütleri giderebilmek de 
mümkün olabilecekti. İleriki günlerde yapacağımız çalışmalarda bu 
konuda bir bilgiye ulaşmamız durumunda konuya yeni bir bakış açısı 
kazandırabileceğimiz ümidiyle malikâne sistemini tanıtmaya çalışalım. 
 

Malikâne kelime anlamı olarak büyük ve gösterişli ev, yurtluk 
olarak tanımlanmaktadır. Ancak Osmanlı vakıf sisteminde muhtelif 
gelir kaynaklarının bir kimseye varidatından (hazineye ait gelirinden) 
hayatı boyunca istifade etmek, lakin satamamak şartıyla verilmesidir. 

 
 On yedinci yüzyılın başından itibaren mültezimlerin (gelirleri 

toplamayı üzerine alan) vergi kaynaklarının korunması ile 
ilgilenmemeleri sonucunda, mukataalar (gelir kaynakları) iktisadi 
bünyeyi tahrip edici bir şekil alınca gelecek yılların mali kaynaklarını 
yıpranmaktan korumak ve reayanın güvenliğini sağlamak için bazı 
mukataalar kayd-ı hayat şartıyla iltizama (belirli bir bedel karşılığı 
devlete ait gelir kaynaklarını tasarruf eden) verilmeye başlanmıştır. Bu 
sistemde mukataa gelirleri bir miktar peşin ve her yıl ödenecek 
taksitler karşılığında özel kesime satılmaktaydı. Bu sistemin 
uygulanması ile reayanın (bir kimsenin emri altında bulunanlar) ve 
toprağın korunması sağlandığı gibi savaş harcamaları için de kaynak 
sağlanmıştır. 

 
Ancak bizim örneğimizdeki uygulama devletin (padişahın) bir 

kişiye her hangi bir hizmeti karşılığında bir yeri mülk olarak vermesidir. 
Mülk intikali gibi şeyhlik de babadan oğula veya yakın akrabaya intikal 
edebilmektedir. Böyle yerler aynı zamanda vakfedilebilirdi. Dolayısıyla 
bu malikânelerin her türlü tescil, intikal, mahsul vs. gibi işlemleri devlet 
tarafından takip edilirdi. 
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-Ber- mûcebi defteri hazine-i amire 

-Vakfı mâlikâne ve evkâfı Molla Hamid der nahiye-i Alucara karye-i Işık 

der Karahisar-i Şarki 
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-Berâtı sitâdean kasri yed’i Molla Osman an evlâdı vakıf bâ arz-ı Hasan 

efendi Kaza-i Karahisar-i Şarki ve-ba ru’ûs-ı Hümâyun 

Fi 21 N 1108  

Berâyı cülüsu Hümayn şeden Fi 19 Ra. 1143 

Vechi meşruh üzre Hazinedarlık mekurun üzerinde mastur ve 

mukayyetdir. Emr-ü-ferman devletlü ve sa’adetlü sultanım 

hazretlerinindir. 

Kaydı mûcebince zâyi’den tevcih  olunmak. 

06  Za 1160 

Der-devlet mekine arz-ı dai-i kemine budur ki Karahisar-i Şarki 

Sancağında Alucara nahiyesinde Işık-olan (Derviş olan veya oğlan) 

malikâne-i Mevlânâ Hamid Şeyh Vakfı’ndan hisse mutasarrıfı olan Es-

Seyyid İbrahim Meclis-i Şer’e hatirüllâzimel tevkire gelüp şöyle takriri 

kelâm ve ta’biri anil-meram eyledi ki Mâlikâne-i mezbureden hisse-i 

mezkure bâ-beratı âli üzerimde iken yedimde olan berâtım zâyir olub 

zâyi’inden müceddiden yedime Devlet’i Aliyye’den berât-ı şerifi âlişân 

sadaka ve ihsan buyrulmak ricasına der-devlet medâra arz ve i’lâm 

ediver deyü ilhâh ve ibram etmekle olki vâkı’ül haldir. Pâye-i seriri 

âlâya bil-iltimas arz ve i’lâm olundu. Bâkıyül-emr Hazreti men-lehül-

emrindir. Fil yevmil Hâdi aşar min şehri Muharremül-hâram lisene 

sittin ve mie ve elf. 11 Muharrem 1160 (23 Ocak 1747) 

 

Ez’afül-ibâd 

İbrahim el-müvellâ hilafeten 

Be-Medine-i Karahisar-i Şarki   

 

Bir zamanlar ki vakıf sayılarına bakınca Karahisar-i Şarki ve 

Alucra için “Dar’ül Hayr” (Hayırlar Şehri) denilse yeridir. Hemen, 

hemen bütün vakfiyelerde; vakfiye senedinde Allah’a hamd, Hz. 
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Muhammed’e salât ve selamla başlanarak ve vakfiyenin düzenleniş 

amacı anlatılır.  

 

 Burada yaptırılan müessesenin adları ve türleri ve gelir olarak 

tahsis edilen yerler, bu gelirlerin nasıl tasarruf edileceği ayrıntılı olarak 

anlatıldıktan sonra, vakıfları koruyup, gözeten ve gelirlerini artıranlara 

dua, bunların aksini yapanlara beddua yer almaktadır. Bunlardan birini 

Zıhar’da bulunan vakıfla ilgili olarak daha önce yayınlamıştık.   

 

Vakıf senetlerindeki bu korkutmaların (bedduaların) dayanağını 

da Bakara Suresinin 181. Ayet-i Kerimesi teşkil etmektedir. “Vasiyeti 

duyduktan sonra değiştiren olursa, bunun günahı, değiştirenindir. 

Allah, şüphesiz işitir ve bilir. 

 

Alucra Gelvaris Sipahi Eğitim Merkezi 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.İD.. Dosya No: 2, Gömlek No: 23, Tarihi: 
23 Z 1330 (3 Aralık 1912), Konusu: Aslı kaybolan Alucra'nın Gelvaris 
köyünün tederrüs ve sipahilik vakfının havi hududunu belirten 
fermanın kaydının bulunamadığı. 
 

Gelvaris ismiyle ilgili bir analiz yapalacak olursa karşımıza çıkan 
sonuç oldukça dikkat çekici olmaktadır. Gelvaris’e yüzyıllarca bu isim 
kullanılmış, daha sonra İngölü denilmiş, bilahare de 20. yüzyılın 
başında burada yaşayan âlim ve müderris Hacı Hasan Efendiye atfen 
Hacı Hasan Köyü olarak değiştirilmiştir.  

 
Alucra ve havalisinin bilinen ilk fethinin 1040’da Halife el-Kaim 

Bi-Emrillah zamanında Selçuklu komutanı İbrahim Yinal tarafından 
fethedildiğini daha önceki bir yazımızda belirtmiştik. Bu nedenle 
buralar çok eski İslâm topraklarıdır. Bu tarihten sonra bu topraklar 
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Osmanlı hâkimiyetine kadar pek çok kez el değiştirmiş olsa da bu 
değişiklikler hep İslâmi devletler arasında olmuştur.111  

 
Dolayısıyla Gelvaris adının kökeninde İslami izler aramak 

gerekmektedir. Gelvaris adını onomastik olarak incelemek için Gel-
Vâris olarak bölecek olursak karşımıza çok farklı bir durum çıkmaktadır. 
Gel, bilindiği bir çağrı ifadesidir. Vâris ise, Cenab-ı Hakk’ın bir ismidir. 
Diğer taraftan bilinen ve yaygın kullanılan anlamıyla mirasçı demektir. 
Buna göre Rabbini, gerçek vârisi çağıran bir birleşik yapısı olduğu 
gerçeğini görmekteyiz.    

 
Başlıkta belirtildiği üzere söz konusu iki yazımızdan ilki 

Alucra’nın Gelvaris karyesindeki Sipahilik Tederrüs (Eğitim) Vakfının ve 
Malikâne Vakfının varlığına işaret eden belgelerin transkipt çözümleri 
verilerek konu incelenecektir.  

 
Alucra tarihi süreç içinde önemli görevler üstlenmiş bir 

beldedir. Alucra’nın Anadolu ile Karadeniz’le ve İran’la bağlantıyı 
sağlayan yol üzerinde olması nedeniyle alternatif yol güzergâhlarının 
devreye girmesine kadar yüz yıllarca bu görevi üstlendiği hatırdan 
çıkartılmamalıdır. Aşağıdaki yazının okunması halinde bu durum daha 
iyi anlaşılacaktır.112   

 
Ayrıca özellikle Gelvaris tarihte çok önemli olaylara tanıklık 

etmiş bir beldemizdir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın Karakoyunlu 
Hükümdarı Uzun Hasan’la yaptığı ve Otlukbeli Savaşı olarak bilinen 
savaşı burada yapmış olduğuna yönelik rivayetler bulunmaktadır. Diğer 

                                                           
111 http://www.alucra.com/haberler/1-son-haberler/3377-halife-el-kaim-bi-emrillah-
ve-alucranin-eskune-koyu-.html 
 
 
112http://www.alucra.com/murat-tosun/3407-uzun-bir-yol-hikayesi-ordu-giresun-
karahisar-yolu-.html 
 

http://www.alucra.com/haberler/1-son-haberler/3377-halife-el-kaim-bi-emrillah-ve-alucranin-eskune-koyu-.html
http://www.alucra.com/haberler/1-son-haberler/3377-halife-el-kaim-bi-emrillah-ve-alucranin-eskune-koyu-.html
http://www.alucra.com/murat-tosun/3407-uzun-bir-yol-hikayesi-ordu-giresun-karahisar-yolu-.html
http://www.alucra.com/murat-tosun/3407-uzun-bir-yol-hikayesi-ordu-giresun-karahisar-yolu-.html
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taraftan Kuyucu Murat Paşa’nın son Celali İsyancılarını burada 
sıkıştırarak savaştığı tarihi bilgilerle sabittir. 

 
Hiç şüphesiz bu olayların izleri bu topraklarda gün yüzüne 

çıkarılmayı beklemektedir. Sanat tarihçileri ve arkeologların 
müştereken yürüteceği alan araştırmaları sonrasında başlatılacak 
kazılarla bunların kalıntılarının ortaya çıkartılması mümkündür.     

İmkânımız olduğu sürece Alucra ile ilgili yeni belgelerin 
çözümlerini yaparak sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi 
konumuzla ilgili olarak öncelikle tımar ve sipahilik nedir onu anlamaya 
çalışalım.  

 
TiMAR: Osmanlı Devletinin; geçimlerine ve hizmetlerine ait masrafları 
karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara, muayyen bölgelerde, 
kendi nam ve hesaplarına tahsil yetkisiyle birlikte tahsis etmiş olduğu 
vergi kaynaklarına vermiş olduğu umumi isimdir. “İkta” ve “dirlik” diye 
de terminolojide anılır. Tımar sahibi arazinin büyüklüğüne göre elde 
ettiği gelirler ile “tımarlı sipahi” denilen askerleri birlikler oluştururdu. 
Bunlar elde edilen gelire ve toprak büyüklüğüne göre  “Has”, “Zeamet” 
ve “Tımar” olarak sıralanır. Bu yolla oluşturulmuş olan tımarlı sipahi ve 
cebelülerin miktarı Kanuni sultan Süleyman döneminde 200 bine kadar 
çıkmış iken bu sistemin zamanla işletilememesi nedeniyle 1768’de bu 
rakam 20 bin kişiye kadar düşmüştür. Tımar sistemi 1839’da yayınlanan 
Gülhane Hatt-ı hümayununla tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
 
NOT: İkta sistemi Hz.Osman zamanında kurulmuş ve kullanılmış bir 
sistemdir. Devlete ait bazı toprak gelirinin hizmet ve maaşlarına karşılık 
olmak üzere asker ve sivil yöneticilere bırakılmasıdır. 
 

TIMAR SİSTEMİNDE KÖYLÜLERİN KONUMU: Tımar topraklarında 
yaşayan köylüler ilke olarak bulundukları toprak parçasından 
ayrılamazlardı. Tımardan ayrılmak isteyen bir köylünün sipahiye 
tazminat (çift bozan akçesi) ödemesi gerekirdi. Eğer köylü tımarı 
yasadışı biçimde terk edecek olursa, kaçmasından itibaren bazı 
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kanunname düzenlemelerine göre on bazılarına göre on beş seneye 
kadar sipahi tarafından cebren toprağına geri döndürülebilirdi. 
 
TIMAR TÜRLERİ: Sıradan bir tımarın yıllık tarımsal geliri 20.000 
akçeden azdı. Bu tür tımarları "tasarruf" eden sipahiler harp 
durumunda Osmanlı kuvvetlerine bir atlı asker ile birlikte katılırlardı. 
Has: Geliri 100.000 akçeden fazla olan dirliklerdir. Padişaha, hanedan 
üyelerine, veziriazama, beylerbeyine, sancak beyleri ve üst düzey 
devlet görevlilerine verilirdi. Zeamet: Gelirleri 100.000 ile 20.000 
arasında olan dirliklerdir. Eyalet merkezlerinde oturan üst düzey 
yöneticilere (hazine ve tımar defterdarlarına, sancaklardaki alay 
beylerine, kale dizdarlarına, divan kâtiplerine vs.) verilirdi. Tımar: 
Senelik geliri 20.000 ile 3.000 akçe arasında olan dirliklerdir. Osmanlı 
devlet'ine hizmeti olan bir bölüm asker ve memurlara verilir. Sipahi 
askerleri tımar beyine bağlı beyler aynı zamanda tahrir görevini de 
yaptıklarından yazıcı denirdi. 
 

Bunun yanında bir çift öküzün işleyebildiği araziye çiftlik, bunun 
yarısı kadar olan yerere nim, bunun yarısı kadar olan yerlere de ekinlü 
denilirdi. Alucra halkına ekinci denmesinin altında yatan neden de bu 
olabilir. Celâli isyanlarının kökeninde de çift bozanların önemli bir yeri 
vardır. 

 
SİPAHİ: Osmanlı ordusunun ağır süvari sınıfı askeri. Tımar  sahibi olan 
Tımarlı Sipahiler  ve  Kapıkulu Ocağı'na bağlı Kapıkulu Sipahileri olmak 
üzere ikiye ayrılır. 
 

Tımarlı sipahi sınıfı temel olarak Türk atlı göçebe hayat 
tarzından kaynaklanan, Alp veya Batur olarak adlandırılan beye bağlı, 
asil, atlı savaşçı tipinin Klasik Osmanlı çağındaki ifadesidir. Bu asker 
sınıfı, Türklerin Ön Asya'ya göçerek yerleşik devletler kurması 
sürecinde bir profesyonel ordunun yaratılması amacıyla, göçebe 
savaşçı sisteminin yerleşik hayat düzenine uyarlanmasıyla doğmuştur. 
Büyük Selçuklu Devletinde "ıkta" adını alan ve daha sonraki süreçte 
"dirlik" olarak Türkçeleştirilen bu idari ve ekonomik sisteme bağlanan 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCvari
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1mar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kap%C4%B1kulu_Oca%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alp
http://tr.wikipedia.org/wiki/Batur
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ve sipahilik ("sipahi" Farsça: silahşor, asker) adını alan bu savaşçı sınıfı 
Büyük Selçuklu ordusunun temelini oluşturmuş; daha sonra Büyük 
Selçuklu Devletinin mirasçısı olan Anadolu Selçuklu ve diğer Türkmen 
devletleri de tımarlı sipahi sistemini geliştirerek sürdürmüşlerdir. 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin halefi olan (ve Ertuğrul Gazi'nin Söğüt ve 
Domaniç bölgesini Anadolu Selçuklu Hanı'ndan tımar olarak aldığı 
düşünülürse kendisi de kuruluşunu bu sisteme borçlu olan Osmanlı 
Devleti tımarlı sipahi asker sınıfını da diğer kurumları ile beraber miras 
almış, devletin genişleyerek Anadolu'ya yayılması sürecinde Sultan 1. 
Murad Han zamanında tam anlamıyla düzene oturmuştur. 

 
Tımarlı sipahilerin temel vazifesi  savaş  zamanında savaşa 

 katılmak,  barış  zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini 
sağlamak ve Tımar sistemine göre tımarı dâhilindeki halktan vergi  
toplayarak. Bununla hem kendini geçindirmek, hem de tımarının 
büyüklüğüne göre asker yetiştirmekti. Böylece hazineye yük olmadan 
ve ayrıca masraf gerektirmeden ordunun insan,  silah,  malzeme  ve 
eğitim açısından her an harbe hazır olması ve barış zamanı da ülke 
genelinde asayişin korunması sağlanıyordu. 

 
Timarlı sipâhiler tamâmen Türk soyundan gelirdi. Hatta bu 

durum tımarlı sipahi kanunnamesinde özellikle belirtilerek Türk soylu 
olmayanların sipahi olması yasaklanmıştır. Bu yasağın kökeninde 
tımarlı sipahiliğin Oğuz kabile toplum sistemine dayanan kökenleri 
olduğu düşünülmektedir. Bu sebepten ötürü sadece nüfus 
çoğunluğunun Türk olduğu eyâletlerde timar ve zeâmet teşkilâtı 
yapılmıştır.  

 
“Ednâ” denilen küçük timar sâhipleri er ve erbaş; “evsâf” 

denilen orta tımar sâhipleri astsubay; “âlâ” denilen büyük timar 
sâhipleri küçük rütbeli subay derecesindeydiler. Küçük zeâmet 
sâhipleri binbaşı, orta zeâmet sâhipleri yarbay, büyük zeâmet sâhipleri 
alay beyi rütbesindeki yüksek rütbeli süvâri  subaylarıydı. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sava%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zaman
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sava%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bar%C4%B1%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zaman
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vergi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ordu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Silah
http://tr.wikipedia.org/wiki/Malzeme
http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Fitim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Subay
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İki türlü timarlı olurdu: Tezkireli ve tezkiresiz. Tezkireli 
tımarlılar, tımarı merkezden, yâni İstanbul’da Dîvân-ı Hümâyundan 
doğrudan doğruya alanlardır. Tezkiresiz timarlılar ise dirliklerini 
Beylerbeyinin arzı üzerine alırlardı.  

 
Bir tımarın ilk üç bin akçalık çekirdek kısmına kılıç gerisine 

terakki denilirdi. Her üç bin akça için sipâhi yanında kendisi gibi atlı ve 
teçhizatlı bir asker getirmeğe mecburdu. Cebeli (cebe: zırh) denilen bu 
erler, sipâhinin çocukları, kardeşleri, akrabâsı olacağı gibi, toprağı 
işleyen herhangi bir kimse de olabilirdi. Bâzı timarlarda kılıç iki bin 
akçaya, hatta daha aza düşebiliyordu. Bâzı timarlarda ise en çok altı bin 
akçaya kadar çıkabiliyordu.  

 
Sefer ilân edilince sipâhiler, Seraskerin bulunduğu yere gelir, 

yoklama olurlar, dirlik sipâhileri ve cebelileri ayrı ayrı deftere yazılırdı. 
“Sipâhi ve cebeli falanca paşanın defterlisidir” diye bilinirdi. Sefere 
dâvet olunup da sefere iştirak etmeyen sipâhinin elindeki timar 
zaptolunur, başkasına verilirdi. Kânunen götürmek mecburiyetinde 
oldukları cebeliyi getirmeyenler ve götürüp de kaçanların yerlerine 
diğerlerini tedârik edemeyenler hakkında da aynı muâmele tatbik 
olunurdu. 

 
Viyana kuşatmasında sipahiler 
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Yığınak emri gelince her tımar sâhibi, cebelileriyle berâber, 
kendi kazâsının belirli yerinde toplanırdı. O kazâdaki timarlılar, çeribaşı 
denilen sipâhi yüzbaşısının emrinde bulunurlardı. Çeribaşı da alay 
beyinin emrine giriyordu. Alayını toplayan alay beyi, sancak beyine 
gidip hazır olduğunu bildiriyordu. Kendi mâliyet askerini de alan sancak 
beyi, bu sipâhi alayıyla berâber, beylerbeyine katılmak üzere harekete 
geçiyordu. Bu iş büyük bir süratle yapılıyordu. 

 
Beylerbeyilerin izin vermesiyle sancak beyleri tarafından bir 

kısım sipâhiler memleket muhâfazası için yerlerinde bırakılabilirdi. 
Sipâhi sefere gittiğinde yerine vekil olarak bıraktığı korucu, dirlik 
sâhibinin yokluğunda toprağın muntazaman işlenmesine nezâret 
ederdi. Eğer sipâhi harbin uzaması hâlinde kışı hudutta geçirmek emri 
alırsa, dirliğine harçlıkçı denilen bir vekil göndererek, yıllık gelirini 
bulunduğu yere getirtirdi. 

 
Timar ve zeâmet; sâhibi ölünce, ekseriya büyük oğluna, yoksa 

kardeşine veya yeğenine verilirdi. Fakat bunun için timar ve zeâmetin 
bağlı olduğu alay, vârisin toprağı idâre edebilecek kâbiliyet ve şartlara 
hâiz olduğuna şehâdet ederlerdi. Zâten bir sipâhi subayı, yerine 
geçecek birini yıllar boyunca hazırlayıp, yetiştirirdi. Bu sûretle dirlik 
tecrübesiz insanların eline geçmezdi. 

 
Timar ve zeâmet sâhipleri, arâzileri üzerindeki toprakları üç 

yıldan fazla işlemezlerse, dirliklerini kaybederlerdi. Toprak işlememek, 
Allahü teâlâya karşı bir günah sayılırdı. Zîrâ toprak sâyesinde Allahü 
teâlânın kulları beslenirdi. 

 
Timarlı sipahiler askeri olarak "ağır süvari" kategorisine 

girmektedir. Savaşa kendileri ve atları tam zırhlı olarak katılan Timarlı 
sipahilerin tipik zırhları: göğüs, karın ve sırtı birbiri üzerine bindirilerek 
perçinlenmiş şeritler halindeki çelik levhalarla desteklenmiş etekte 
dize, kollarda dirseğe kadar uzanan örme zırh, yine çelik levha ve 
zincirden yapılan ve bacakları koruyan "dizçek", yekpare çelik veya 
bronzdan yapılmış ve önkolu koruyan "kolçak" ve çelik veya tombaktan 
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hareketli burunluklu ve zincir enselikli Türk tipi miğferden 
oluşmaktadır. Uzak mesafede at üzerinde ok ve yay ile cirit kullanan 
tımarlı sipahiler göğüs, göğüse muharebede kargı, sagir balta, şeşper, 
bozdoğan, topuz, eğri Türk süvari kılıcı ve kama kullanırdı. Kalkanları 
ise çelik, bronz veya madeni göbekli ibrişim sarmalı söğüt dallarından 
yapılmış hafif, orta boy yuvarlak kalkanlardı. Kanuni döneminden 
itibaren hafif ateşli silahların da etkin olarak savaş alanına girmesiyle at 
üzerinden ateşlenebilecek karabina ve piştov gibi ateşli silahlar da 
sipahilerin silahları arasına girdi. 

 
Timarlı Sipahiler has ordunun merkezi teşkil ettiği savaş 

düzeninde sağ ve sol kanatlarda yer alırdı. "Kaz kanadı", "Hilal" veya 
"Turan taktiği" olarak adlandırılan stratejide akıncıların sahte saldırı ve 
geri çekilmelerini takip ederek saldıran düşman birliklerinin ardını 
alarak çembere almak ve çevirdiği düşmanı göğüs göğüse mücadelede 
imha etmek timarlı sipahilerin göreviydi.113 

 
Sipahi eğitiminde binicilik en önemli unsurdu. Özellikle süvari 

okçuluğu becerisine önem verilirdi. Sipahi adaylarına keman-keş’lik 
(okçuluk), cirit, matrak ve çevgen oyunları, kılıç başta olmak üzere 
silahların kullanımı ve karakucak güreş öğretilirdi. 
 

Alucra’da tarıma elverişli çok geniş araziler çok fazla 
bulunmadığı için geliri çok fazla olan timarlarda bulunmamaktaydı. Zira 
timar geliri ne kadar artarsa sipahi sayısı da o kadar artmaktaydı. 
Gelvaris bu anlamda arazi yapısı olarak Karahisar-i Şarki Sancağının en 
güzide yerlerinden biridir. Tabiri caiz ise ova denilebilecek özellikte 
uzunca bir düzlüğe sahiptir. Zaten sahip olduğu bu özelliği nedeniyle 
sipahilerin at koşturup silah talimi yapabildiği bir eğitim merkezi 
burada kurulmuştur. 

 

                                                           
113 Yararlanılan diğer kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Sipahi 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sipahi
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Alucra ile ilgili bu tür timarlara ait belgeler bulunmaktadır. 
Ancak bu belgelerin yazı karakterleri farklı hatla yazıldığı için 
okunmaları zor olmaktadır. Bu nedenle bu belgelerin tanıtımını ileriki 
süreçlere ertelemek durumundayız. Ancak şunu söyleyebiliriz ki 
Gelvaris’in arazi kapasitesi dikkate alındığında buradaki eğitim 
merkezinin Alucra haricindeki bölgelerden gelen sipahi adaylarının 
eğitimine de hizmet vermiş olabileceğidir.  

 
Aşağıda okuyacağınız 1912 tarihi belgelerin analizini 

yaptığımızda ortaya çıkan sonuç şudur. Gelvaris köyünde bir malikâne 
zaviye vakfı ve sipahilik ve tederrüs (eğitim) vakfının varlığını anlıyoruz. 
Belgelerde belirtildiğine göre Sipahilik ve Tederrüs Vakfına ait sınır 
fermanı kaybolduğu veya zayi olduğu için halk arasında çekişmeler 
yaşanmış, bunun üzerine köyün imamı ki isim belirtilmemiş olmasına 
karşın Hacı Hasan Efendinin ölümü sonrasına denk geldiği için onun 
oğullarından bir olması ve muhtemelen Molla Hüseyin tarafından bir 
dilekçe verilerek bahse konu fermanın tasdikli (masduk) bir sureti 
(istinsah) istenmiştir. Fakat 1754 ile 1774 tarihi arasındaki günlük 
olayların kaydedildiği küçük ruznamçe defterleri de dâhil olmak üzere 
araştırılmış olmasına bu arada ilgili diğer yerlere de sorulmasına karşın 
hesap hareketlerinin kayıtlı olduğu fakat sınır fermanına ait hiçbir 
kayda rastlanılmadığı belirtilmiştir.     

 
Önceki bilgilerimizden hatırlayacağımız gibi zaviyeler dini ve 

içtimai fonksiyonlarının yanı sıra, gelen geçen yolcuların konaklaması, 
doyurulması amacına da hizmet etmektedir. Malikâne büyük süslü 
konak anlamına geldiği gibi aynı zamanda bir kimseye gelirinden hayatı 
boyunca istifade etmek; fakat satamamak ve miras bırakamamak 
şartıyla verilen beylik arazi anlamına da gelmektedir. Bu yönüyle 
günümüzde Medeni Kanunda bulunan tanımıyla her türlü taşınmazdan 
tamamen kullanma ve yararlanma hakkı veren irtifak haklarından biri 
olan intifa hakkına benzemektedir. Şahsa bağlı olan intifa hakkı bedelli-
bedelsiz olabildiği gibi süreli ve en fazla kişinin hayat süresi ile sınırlı 
olarak da tanınabilmektedir. 
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Sonuç olarak bu tarz belgelerin saklanmasının ve korunmasının 
ne kadar büyük önem arz ettiği bir kez daha anlaşılmaktadır. Yöre ve 
toplum tarihimizin kanıtları olan aynı zamanda pek çok yönden 
günümüze de ışık tutacak bu tarz belgelerin varlığı tapu senedinden 
farksızdır. 

 

 
 
Dâhiliye Nezareti Muhaberat Umumiye Dairesi 
Maliye Nezareti Celilesine 

13 Mayıs sene 328 tarihli ve 9/327 numaralı tezkere-i âliye-i 
nezaretpenahileri cevabıdır. Sivas vilayetinin Alucra kazası dâhilinde 
kain Gelvaris karyesi Karahisar-i Şarki Sancağında Gelvaris namıyla ve 
malikâne hissesi hasılatı zaviye (küçük tekke) vakfının ve divanı 
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hasılatıyla rüsumatı dahi miri olarak mukayyed (kayıtlı) bulunmuş ise 
de hududuna dair malumâta tesadüf olunamadığı gibi hususat-ı saire 
hakkındaki feramin-i (buyruk, ferman) âliyye (yemin) kuyudunun 
(kayıt) Divan-ı Hümayun Dairesinden taleb olunması iş’ar 
buyurulmasıyla oraca da icra olunan tahrirat-ı kuyudiyye (yazılı 
kayıtlar) neticesinde ferman-ı âli (padişah buyruğu) kaydına tesadüf 
olunamadığından bir kere de küçük ruznamçe ve mevkûfat ve 
malikâne ve evamir (emredilenler emirler) kalemlerince tatbiat-ı 
lazıme-i icrası zımmında Nezaret-i Celile’den istifarı divan-ı mezkûr 
müdüriyetine irtibat kılınmış olmağla anagöre muktezasının ifa ve 
inbası (haber verme, tebliğ) mütemennadır (istenilen, temenni 
olunan). 
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Dâhiliye Nezareti Muhaberatı Umumiye Dairesi 
Sivas Vilayeti Âliyyesine 

Alucra kazası dâhilinde kain Gelvaris karyesinin tederrüs ve 
sipahilik vakfına havi hudud fermanının heba olması üzerine ahali 
beyninde münazi’ (çekişme, ağız kavgası) zuhur ettiğinden bahisle 
münazi-i vakıanın def’i hakkında mezkûr ferman-ı âlinin masduk 
(doğruluğu kabul edilmiş, tasdik edilmiş) bir suretinin itası karye-i 
mezkûre imamı tarafından ittba-i âliyeye bi’t-takdim Sadaret-i 
Uzma’dan tevdii buyurulan arzuhalde istid’â kılınmayla lede’l 
muhabere Maliye Nezaret-i Celilesi’nden gelen cevapta karye-i 
mezkûre hududu hakkında küçük ruznamçe sicilatında bir güna (bir 
şekilde, bir çeşit) kayd ve malûmata dest-res olunamadığı hazine-i 
hassa-i şahane müdüriyyet-i umumiyesinden bildirildiği ve bu babda 
mülga evamir-i maliye kalemi ile hesabat-ı atikiyeye aid defatirde 
(defterde) icra eden taharriyata rağmen bin yüz yetmiş ve bin yüz 
doksan seneleri arasında da karye-i mezkûra hududuna taalluk ferman 
kaydına tesadüf edilmediği izbar (yazı ile bildirme) edilmesine göre 
keyfiyetin müsted’i (dilekçe veren) tefhim-i (anlatmak, bildirmek) 
zımmında mahalline tebligat itası babında.  
Bâ işeret-i âliye müsteşâri 
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Dâhiliye Nezareti Celilesi’ne 
Devletlü Efendim Hazretleri 

9 Muharrem 328 tarihli ve 609203/689 numaralı tezkere-i aliye-
i nezaretpenhileri cevabıdır. Sivas vilayetinin Alucra kazası dâhilinde 
kain Gelvaris karyesi hududu hakkında küçük ruznamçe (Osmanlı 
Devletinde defterdarlıkta günlük hadiselerin yazıldığı küçük defter) 
sicilatında bir guna kayd ve malumata dest-res olunamadığı bi’l-
muhabere Hazine-i Hassa-i Şahâne Müdüriyet-i Umumiyesi’nden 
alınan tezkere de bildirilmiş ve bu-babda mülga Evamir-i Maliye Kalemi 
ile Hesabat-ı Atikaya aid defterde icra kılınan tarhiyata rağmen bin yüz 
yetmiş ve bin yüz doksan seneleri arasında dahi karye-i mezkûra 
hududuna müteallik ferman kaydına tesadüf edilememesi hususuyla 
ol-babda emr u ferman hazret-i men lehül emrindir. Fi 19 Zilkade sene 
1330 ve fi 17 Teşrin-i evvel sene 1328 
Maliye Nazırı Namına Müsteşar 
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Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadaretpenâhiye 
 
Maruz-i çaker-i kemineleridir ki; 
 

Sivas vilayetinin Alucra kazası dâhilinde kain Gelvaris 
karyesinde tederrüs ve sipahilik vakfına havi hudud fermanının zayî 
olması üzerine ahali beyninde münazaa zuhur ettiğinden bahisle 
münaza-i vakıanın def-i zımmında mezkûr ferman-ı âliyenin masduk bir 
suretinin i’tası istidasına dair karye-i mezkûre imamı tarafından ittba-i 
seniyye-i mülükâneye takdim kılınıp tevdii buyurulan arzuhal üzerine 
icra-yı icabının Defter-i Hâkani Nezareti’ne tebliği Maliye Nezaret-i 
Celilesi’ne yazılarak cevaben alınan tezkere de Gelvaris Karyesi 
Karahisar-i Şarki Sancağında Gelvaris namıyla ve malikâne hissesi 
hâsılatı zaviye vakfından ve divani hâsılatıyla rüsumatı (vergiler) dahi 
miri (devlete ait, hazineye mensup) olarak mukayyed (kayıtlı) 
bulunmuş ise de hududuna dair malûmata tesadüf olunamadığı ve 
sali’f-ül-arz istid’ânâmede dermeyan (ortada olan) olunmasına 
hususatı hakkındaki feramin-i (fermanlar, buyruklar) âliye-i kuyud-u 
divan-ı hümayun dairesinde muhafaza bulunduğu cihetle ferman 
kaydının daire-i mezkûre müdüriyetinden taleb edilmesi lüzumu 
defter-i hâkani nezaretinin iş’ârına atfen bildirilmesi ve mürsel (irsal 
olunmuş, gönderilmiş) arzuhal iadeten takdim kılınmış olmağla ifa-yı 
muktezası men’ut-ı (methedilmiş, iyiliği güzelliği söylenmiş olan) rayi’ 
(cömert kişi) sami-i fahimaneleridir (itibar ve nüfuz sahibi kişi). Ol-
babda emr u ferman hazret-i men-lehül emrindir. Fi 12 Cemaziyelahir 
sene 330 ve fi Mayıs sene 328 

 
Dâhiliye Nazırı Namına Müsteşar   
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Divan-ı Hümayun/16 
 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’nin işbu tezkere-i me’hulesi ile 
melfufu üzerine tahrirat-ı kuyudiye lede’l-icra beyan olunan ferman-ı 
âli kaydına tesadüf olunmadığından bir kere küçük ruznamçe ve 
mevkûfat (vakfedilmiş, mal veya emlak) ve malikâne ve evamir 
kalemlerince tetebbuat-ı (araştırmak) lâzıme-i icrasının Maliye 
Nezareti Celilesi’ne havalesi merhun rayi’ ve irade-i âliyye-i hidivv-i 
efhamineleridir emr u ferman hazret-i men-lehül emrindir. Fi 2 Recep 
sene 330 ve fi 4 Haziran sene 328 
Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne fi 5 minhü 
 
Mühür/Divan-ı Hümayun Dairesi Müdüriyyeti  
 
Divan-ı Hümayun: Halkın dava ve şikâyetlerinin dinlenip halledildiği, 
devlet meselelerinin görüşüldüğü padişah huzuru. Bu mecliste 
sadrazam, şeyh-ül İslam, kazasker, defterdarlar ve sair büyük devlet 
ricali bulunurdu. 
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Huzur-u Âli-i Hazret-i Sadaretpenahiye  

Sivas vilayetinin Alucra kazası dâhilinde kain Gelvaris karyesinin 
tederrüs ve sipahilik vakfına havi hudud fermanının zayi olması üzerine 
ahali beyninde münazaa zuhur ettiğinden bahisle münaza-i vakıanın 
def’i zımmında mezkûr ferman-ı âlinin masduk bir suretinin itası 
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istid’âsına dair karye-i mezkûre imamı tarafından ittiba-i seniyye-i 
mülükâneye takdim kılınub tevdii buyurulan arzuhal üzerine icra-yı 
icabının defter-i hâkani nezaretine tebliği Maliye Nezareti Celilesi’ne 
yazılarak cevaben alınan tezkerede Gelvaris karyesi Karahisar-i Şarki 
Sancağında Gelvaris namıyla ve malikâne hissesi hasılatı zaviye 
vakfından divani hasılatıyla rüsumatı (vergiler) dahi miri olarak 
mukayyed bulunmuş ise de hududuna dair malûmata tesadüf 
olunamadığı ve salifü’l-arz istid’âname de dermeyan olunan hususat 
hakkındaki feramin-i âliye kuyud-u Divan-ı Hümayun Dairesinde 
mahfuz bulunduğu cihetle ferman kaydının daire-i mezkûre 
müdiriyetinden talep edilmesi lüzumu Defter-i Hakâni Nezareti’nin 
iş’ârına atfen bildirilmiş ve mürsel arzuhal iadeten takdim kılınmış 
olmağla ifa-yı muktezası menut-ı rayi’ sami-i fehimaneleridir. Ol-babda. 
 

 
 

Maliye Nezareti kalem-i Mahsus Müdiriyeti 
Dâhiliye Nezareti Celilesi’ne 

25 Mart sene 328 tarihli tezkere-i nezaretpenahileri cevabıdır. 
Gelvaris karyesinin Karahisar-i Şarki Sancağı Sancağı’nda Gelvaris 
namıyla ve malikâne hissesi hâsılatı zaviye vakfından ve divani 
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hâsılatıyla rüsumatı (vergiler) ve dahi miri olarak mukayyed (kayıtlı) 
bulunmuş ise de hududuna dair malumata tesadüf olunamadığı ve 
karye-i mezkûre imamının ittiba-i aliye-i mülükâneye takdim eylediği 
arzuhalde arz olunan hususat hakkındaki feramin-i âliye Kuyud-u 
Hümayun Dairesinde mahfuz bulunacağı cihetle istenilen ferman 
kaydının daire-i mezkûre müdiriyyetinden taleb edilmesi lazım geleceği 
bi’l-muhabere Defter-i Hâkanî Nezaretinden bildirilmiş ve sali’f-ül-zikr 
arzuhal leffen iade kılınmış olmağla beyan-ı hali takdim-i ikdamat-ı 
mahsusaya vesile ittihaz kılındı ol-babda. Fi 9 Cemaziyelahir sene 330 
ve fi 13 Nisan Sene 328 
Maliye Nazırı Namına Müsteşar 
 

 
 
Dahiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye Dairesi 
Maliye Nezareti Celilesi’ne 
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Sivas Vilayetinin Alucra kazası dâhilinde kain Gelvaris karyesinin 
tederrüs ve sipahilik vakfına havi hudud fermanının zayi olması üzerine 
ahali beyninde münazaa zuhur ettiğinden bahisle münaza-i vakıanın 
def-i zımmında mezkûr ferman-ı âlinin mesduk bir suretinin itası 
istid’âsına dair karye-i mezkûre imamı tarafından ittiba-i seniyye-i 
mülükâneye takdim olunub sadâret katından tevdi buyurulan arzuhal 
leffen irsal kılınmağla icra-yı icabı hususunun Defter-i Hakani 
Nezaretine tebliğ ile melfufatı itası menut-ı himem-i âliye-i 
nezaretpenahilerinden ol-babda.   

 
Bu kapsamda bulunan üç dosyadaki belgelerde, Gelvaris 

karyesinin Şiran’la olan hukuki bağının sona ermesiyle ilgili süreç 
anlatılmıştır. 1900 ve 1908 tarihli belgelerden Gelvaris karyesi nüfus ve 
askeri yönden Sivas’a bağlı Alucra’ya tabi iken mahsul ve havyanlardan 
alınan vergiler ve emlak kayıtları yönünden Trabzon’a bağlı Şiran’a tabi 
durumda olduğu görülmektedir. En önemlisi de 1900 tarihli belge ilk 
müracaatı yapan kişinin Ahmet Hamdi olduğunun belirtilmesidir.  

 
Belgelerin hemen tamamında halkın işleri için Alucra ve Şiran’a 

gitmek zorunda kaldıkları, bu nedenle de pek çok sıkıntıya dûçar 
oldukları, bunun önüne geçilebilmesi için defalarca müracaat edildiği 
ifade olunmuştur. Nihayetinde konunun Şûrâ-yı Devlet’e intikal ettiği 
hatta Divan-ı Hümayun’da dahi ele alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 
bölgenin Dördüncü Ordu’yu Hümayun’un etki alanında olduğunu 
anlıyoruz. 

 
Sonuç olarak Gelvaris’in tamamen Alucra’ya bağlanması 

aşamasında arazinin bir kısmı da Ala Kilise (Köklüce) ve Şiran’ın komşu 
üç köyüne verilmiştir. Burada bir belgede Şiran’ın üç köyünden 
bahsederken Saban Sürüt diye bir ifadeden bahsedilmektedir. Bu ifade 
üzerine yaptığım araştırmalarda bu ifadenin yörede sonradan gelerek 
bir yere yerleşenler, yersiz yurtsuz olanlar ve boşta gezenler için 
kullanıldığını belirttiler. Ancak bu ifadenin doğrudan saban sürmeyle 
ilgili olduğuna düşünenler de oldu. Öyle bile olsa sonucu çok fazla 
değiştirmediği kanaatindeyim.  
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Öncelikle Gelvaris’in arazisinin çok geniş olduğunu anlıyoruz. 
Öte yandan Gelvaris’in tamamen Alucra’ya bağlanması aşamasında 
arazi kayıtları devredilirken Şiran’ın üç köyüne verilen arazilerin 
topraksız köylüye ekip biçmesi için verildiğini söyleyebiliriz. 
 

Alucra’da Bulunan Tarihi Cami Kitabeleri Ve Ziyaretler 
 

Parak Köyündeki Caminin Kitabesi 

 

Mâ-şâ-Allâh (Allah’ın istediği gibi, Allah dilerse) 

Ya-Hafız (koruyan, muhafaza eden) 

Sene 1312 (1896) 
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Mezmek Köyü Kuzkaya Camisi Kitabesi 

 

Maşaallah  Subhanallah 

Müferrih (ferah) bina eylemiş banisi (yaptıranı) nizam (yol) 
olsun girüp (girip) cennet sarayına cehennemden baid  
(uzak) olsun. 

Sene/Tarih 1229 (1813) 
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Kemallı Köyü Camisinin Kitabesi 

Kemallı köyü camisinin dış kitabesi yer yer bozulmuş 
olduğundan tamamı okunadı. 

 

Lâ-ilâheillallâh Muhammedun Rasûlullâh (Allah’tan 

başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın resulüdür) 

Sahibü’l hayrat ve’l hasenat bani-i camii şerif-i …………… 

Efendi? Kızılzâde Hüseyin ……..Allah-u Teala …………. 

…………………………………………………………………..  

…………………Osman Sene 1312 (1896) 
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Caminin içinde mihrabın üstünde de iki adet kitabe 

bulunmaktadır. Bunlar iyi korunmuş durumdadır. 

 

Bismillâhirrahmânirrâhim 

Lâ ilâheillallâh Muhammedun Rasûlûllâh min 

mebni’l hayrat  

Rebî-ül-âhir Sene 1314 (1898) 

 

1898 tarihli bu kitabe Besmele-i Şerifle (Rahman ve 

Rahim olan Allah’ın adıyla) başlamaktadır. Devamında “Kelime-i 

Tevhid (Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun (kulu ve) 

elçisidir” yazmaktadır. Son olarak “min” Arapça’da harf-i cerr’dir. 

Mekâna ve bir şeye başlamayı ifade eder. Mebni ise, yapılmış 

kurulmuş demektir. Toparlarsak 1898 senesinin son baharında 

(Arabi ayların dördüncüsü) başlanarak, mihrabın yapıldığı 

belirtilmiştir.     
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Bismillâhirrahmânirrâhim 

Kullemâ dehâle aleyhâ Zekeriyy’el mihrâbe 

Rabbenâ amennâ bimâ enzelte vettebe’ner rasûle 

fektubnâ meaş şâhidin 

Caminin mihrabının üst tarafında bulunan bu kitabenin birinci 

satırında besmele bulunmaktadır. Rahmân ve Rahîm olan 

Allah’ın adıyla.  

İkinci satırında Âl-i İmrân Sûresi 3/37 ayeti yazılmıştır.  

"Rabbi onu, güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki 

gibi yetiştirdi. Onu Zekeriyya'nın himayesine bıraktı. 

Zekeriyya Meryem'in bulunduğu mihrâba her girdiğinde 

onun yanında yiyecek, rızık buldu. 'Bu, sana nereden geldi 

ey Meryem?' dedi. Meryem; 'O, Allah tarafındandır. Şüphesiz 
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Allah, dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır.' " (Âl-i 

İmrân, 3/37) 

Üçüncü satırında yine Âl-i İmran Sûresi 3/53 ayeti (bir 

bölümü) yazılmıştır. 

 (Havariler:) Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber’e 

uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) 

şahitlerden yaz, dediler. (Âl-i İmrân, 3/52) 

Burada şöyle bir sonuç ortaya çıkmakta ve caminin giriş-

dış kitabesi ile minber kitabesi arasındaki iki senelik fark caminin 

inşaatının 2 yıl sürdüğünü ortaya koymaktadır.  

 

Pirili Köyü Camisine Ait Mihrap 
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Dellü Köyündeki Koyun Baba Türbesi 

 
Fevzi Çakmak (Zıhar) Köyünde Bulunan Es-Seyyid İsmail 
Hakkı Çağırgan Veli Hazretlerinin Türbesi  
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Hacı Hasan (Gelvaris) Köyünde Bulunan Hacı Hasan 
Hazretlerinin Türbesi 
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Kasım Yağcı Hoca Efendinin kerameti üzerine kabri bulunan 
Zun köyündeki Seyyid Mahmut Çağırgan Veli Hazretleri114 

 

Hacı Hasan (Gelvaris) Köyünde bulunan ve Birinci Dünya 
Savaşı’nda burada şehit olab bir askere ait türbe 

                                                           
114 http://boylucak.tr.gg/Kas%26%23305%3Bm-
Ya%26%23287%3Bc%26%23305%3Bo%26%23287%3Blu.htm 



ALUCRA TARİHİ  

360 
 

 
 

Karaağaç köyünün eski yerleşim yerinde türbesi bulunan 
Rıdvan Dede’nin kabri 
 

Aile fertleri kabri yaptırmak istemişlerse de Rıdvan Dede 

rüyalarına girerek ben türbe istemiyorum, kabrimi olduğu gibi 

bırakın dediği için onlarda doğal halinde bırakmışlar. Ancak 

kabrin yeri ulaşımı zor ve ıssız yerde olduğu için kendini bilmez 

define arayıcıları tarafından çevre taşlarının düzeni bozulmuş. 

Bu nedenle aile fertleri zaman zaman gelerek hem Rıdvan 

Dede’nin kabrini ziyaret etmekte hem de kontrol altında 

tutmaktadır. 
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Karaağaç köyünde bulunan Abdulmuttalip hazretlerinin 

türbesi 
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İğdecik (Mezmek) köyünün sırtında bulunan ve Yedi-Sekiz 

Dedeler olarak bilinen türbe 

 
Parak Köyünde Bulunan Sarı Dede Türbesi 
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Parak Köyünde Bulunan Çomaklı Baba Türbesi 
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17.BÖLÜM 
Birinci Dünya Savaşında Alucra Ve Etrafının Durumu 
 

 
 

Osmanlı ile Ruslar tarihin pek çok devresinde savaş halinde 
olmuşlardır.  93 harbi olarak bilinen 1877-1878 savaşında Ruslar Kars, 
Ardahan, Artvin ve Batum’u işgal etmiş Birinci Dünya Savaşına kadar 
(1914-1917) buradaki güçlerini tahkim etmişti. Osmanlı bu savaşta 
birkaç cephede birden savaştığından, Ruslarla Kafkas Cephesi’nde 
savaşmak durumunda kalmış, güçlerini dağıtmak zorunda kaldığından 
da Ruslara karşı Kafkas Cephesinde tutunamayarak mevzi kaybetmişti. 

 
Önce Rize sonra Trabzon, Ruslar tarafından işgal edilince 3. 

Ordu, Kemah-Refahiye- Tirebolu hattına çekildi. Ruslara bu savaş 
sırasında Ermeni ve Gürcü birlikleri de destek vermiş Müslüman halkın 
mağduriyetine neden olmuşlardı. Erzurum hattını da aşan Ruslar batıya 
doğru ilerlemeye devam edince Kelkit’in Çilhoroz mevkiine kadar 
ilerlemişti. Buna karşı Alucra güzergâhında savunma hattı oluşturulmuş 
ve Zun, Karabörk, Çakmanus, Zıhar, Hacı Hasan köyleri boyunca 
yaylalarda mevzilenilmiş, siperler, dispanserler ve koğuşlar inşa 
edilmiş, Alucra’nın Kamışlı köyünde bir bina askeri hastane teşkil 
edilmişti.   
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Kolordu’nun burada konuşlanması sonucu Alucra’da ve 
köylerinde muhtelif yapılar da askeriye tarafından komuta merkezi ve 
diğer amaçlarla kullanılmaya başlanmış, dağlardaki kesif ormanlar 
kesilerek mevzi ve yapı inşaatlarında ve ısınma amaçlı yakıt olarak 
kullanılmıştır. 
 

İşte tüm bu hengâmede halkın pek çoğu da yerlerinden göç 
ettirilmek durumunda kalmıştı. Aşağıda transkripsiyonu verilen şifreli 
telgraflarda bunun izleri görülmektedir. Özellikle Refahiye, Suşehri, 
Alucra ve sair yerlerin ahalilerinin Tokat’a doğru mecburi iskâna tabi 
tutuldukları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte halkın büyük 
çoğunluğunun oralarda aç ve sefil kaldıkları yardıma muhtaç hale 
geldikleri bu nedenle de ya kendilerine iaşe yardımında bulunulması ya 
da yerlerine dönmelerine müsaade edilmesi gerektiği belirtilmektedir.      
Savaş nedeniyle tarlalar da ekilip biçilemediğinden yerini bırakıp 
göçenlerde yerinde kalanlarda sefillik çekmiştir.  
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1915’de Alucra Üzerinden Sevk Edilen Piyadeler 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 51, Gömlek No: 260, 

Tarihi: 26 Cemaziyelevvel 1333 (11 Nisan 1915), Konusu: Ankara'da 

şimendiferden indirilerek Yozgat, Şebinkarahisar ve Gümüşhane 

üzerinden sevk olunacak piyade neferatının sevk şekillerine dair 

Başkumandanlık Vekâleti'nden Trabzon Vilayeti'ne çekilen telgraf. 

 

Aşağıda inceleyeceğimiz 1915 tarihli belge diğer bir ifadeyle 

Birinci Dünya Savaşı yıllarına ait belge Baş Komutan Vekâleti imzalıdır. 

O dönemde Baş Komutan Vekili ise Harbiye Nazırı ve Baş Komutan 

Vekili olan Enver Paşa’dır. 

 

Belgede Kafkas Cephesinde Ruslarla yapılan savaşta cepheye 

gönderilen askerlerin sevkiyatlarından bahsedilmektedir. Buna göre 

Trabzon vilayetine telgraf çekilerek askerin geçeceği güzergâhlarda 

tedbir alınması ve gerekli levazım desteği sağlanması istenilmiştir.  

 

Askerlerin sayısı 11.000 bin olarak belirtilmiş olup, Ankara’ya 

kadar trenle gelecekleri buradan sonra yaya olarak yollarına devam 

etmişlerdir. Yozgat’tan Tokat’a buradan da Karahisar’a gelerek 

Gümüşhane’ye doğru devam edecekleri belirtilmektedir. Karahisar ile 

Gümüşhane arasında geçilecek ve konaklanacak yerlerden biri ise 

mecburen Alucra’dır. 

 

Askerlerin biner kişilik gruplar halinde günde azami 25 km 

yürüyebilecekleri öngörülmüş ve buralarda askerlerin yemek 
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yiyebilmeleri ile konaklayabilmeleri için de tedarikli olunması, tedbir 

alınması gerektiği belirtilmiştir.115  

 

Karahisar’a doğru ve Karahisar’dan sonra kaza araları yaklaşık 

25 ile 40 km arasında değiştiği hatırlandığında konaklama yerlerinin 

kazalara isabet etmesi için düzenleme yapılmış olması muhtemeldir. 

Bunun haricinde anılan tarihte Alucra savaş bölgesidir ve Mareşal Fevzi 

Çakmak’ın karargâhı da burada bulunmaktadır.116    

 

Bu savaşta Alucra geri cephe konumundadır ve yaylalarında 

mevziler, kolordunun iskânı için kışlalar, yaralı askerlerin tedavisi için 

askeri hastahane ve dispanserler bulunmaktadır.117  

 

Giden bu askerlerin yüzlercesi belki binlercesi burada şehit 

olmuş ve burada defnedilmiştir. Ancak günün şartları nedeniyle 

bunlara bildiğimiz anlamda şehitlik inşa edilememiş olduğundan 

kabirleri kaybolmuştur. Kabirleri kaybolsa da köylüler tarafından 

Kamışlı köyünde “Askeri Hastahane” olarak kullanılan bir binanın 

yakınlarında bulunan alan korunmaktadır. 25.06.2012 tarihinde Alucra 

kaymakamlığına dilekçe vererek şehitliğin tespit edilmesi için Giresun 

Müze Müdürlüğü ile temas kurulmasını istemiş olmama rağmen bu 

güne kadar bununla ilgili olunmulu bir gelişme olmamıştır.118 

                                                           
115http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/20/karadeniz-bolgesinde-i-

dunya-savasi-hazirliklari/ 
116http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/08/i-dunya-savasinda-kafkas-

cephesi-alucranin-durumu/ 
117http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/04/alucrada-askeri-hastane-

yangini/ 
118http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/30/alucranin-kamisli-koyunde-

garip-kalmis-bir-sehitlik/ 

 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/20/karadeniz-bolgesinde-i-dunya-savasi-hazirliklari/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/20/karadeniz-bolgesinde-i-dunya-savasi-hazirliklari/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/08/i-dunya-savasinda-kafkas-cephesi-alucranin-durumu/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/08/i-dunya-savasinda-kafkas-cephesi-alucranin-durumu/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/04/alucrada-askeri-hastane-yangini/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/04/alucrada-askeri-hastane-yangini/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/30/alucranin-kamisli-koyunde-garip-kalmis-bir-sehitlik/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/30/alucranin-kamisli-koyunde-garip-kalmis-bir-sehitlik/
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31/1/(13)29  

Trabzon Vilayet-i Celilesine  
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(Dâhiliye Şifresiyle) 

Ankara’da şimendüferden ihraç edilerek Yozgad, Tokad, 

Şebinkarahisar, Gümüşhane üzerinden 11.000 piyade neferi sevk 

olunacaktır. Şimendüferden her gün bin nefer ihraç olunarak ferdası 

günü yola çıkarılacakdır. 

 

Efrad her gün 20-25 kilometre mesafe yürüyeceklerinden 

vilayet-i celileleri hududu dâhilinde yolun haline ve kasabaların 

vaziyetine nazaran efradın geceleyecekleri konak mevakinin tayinini 

mevaki mezkurede bin neferen gicelemesi içün yerler ihzarı her konak 

mevkiasına 11.000 neferin iaşesine kâfi erzak idharı Yozgad, Tokad, 

Sivas’da ihtiyat olarak daha fazla erzak bulundurulması ve her mevkide 

bin neferin erzakı pişirmek ve tevzi’ etmek içün edevat-ı tabhiye 

bulundurulması ve her konak mevkisinde her gün bin ekmek tabhının 

te’mini ve her konak mahallinde 25 yataklık bir istirahathane ve her 

üçüncü konakda 50 yataklık bir hastahane vücuda getirilmesi ve 

sevkiyatın devamı müddetince yollarda nizam ve inzibatın jandarma 

vasıtasıyla te’min-i muhafazası. Hususat-ı mezkurenin ayrı ayrı zikr 

olunarak ihzar olunduğunun taraf-ı senâveriye sür’at-ı iş’arına 

ehemmiyetle müntazırım.  

Baş Kumandan Vekili 

Yazılmışdır. Fi 29 Mart Sene (1)331  (11 Nisan 1915) 

 

Alucra’da Askeri Hastahane Yangını 

 
Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.6.Şb, Dosya No: 51, Gömlek No: 70, 

Tarihi: 13 Receb 1335 (5 Mayıs 1917), Konusu: Alucra'da hazine-i 
maliye uhdesinde bulunan ve askeri hastahanenin kullandığı bir 
binanın tamamen yandığı. 
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Sivas Vilayeti Mektubî Kalemi Umumi 87298 Hususi 177 
Dahiliye Nezareti Celilesi’ne  
 
“Ma’rûz-i çaker-i kemineleridir ki, 
 
            A’şar borcundan dolayı hükumet namına  takarruz  olunub 
hazine-i maliye uhdesinde bulunan ve Askeri Hastahane’nin taht-ı  
işğalinde  bulunan altı kargir üstü ahşab dokuz göz odalı bir bab 
binanın bacasındaki kurumlar tutuşarak  ba’dezzeval (öğlenden sonra) 
saat üçü kırkbeş dakika geçe harik zuhur edüp şiddetle vezan eden 
rüzgârın tesiriyle bina kâmilen yanmış ise de ahali ve cihet-i 
askeriyenin gayretleriyle  harikin başka yere sirayetine meydan 
verilmediği Alucra Kaimmakamlığının  iş’arına  atfen  Karahisar  
Mutasarrıflığından  izbar olunmağla  arz-ı  ma’lumat  olunur. Ol-
babda emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
Fi 13 Şevval  sene 335; fi 5 Recep sene 333 
İmza Sivas Valisi 
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Görüldüğü gibi yazıyı kaleme alan gayet güzel olayı yansıtmış. 
Alucra’da bir askeri hastane bulunuyormuş ve yangın sonucunda 
kullanılmaz hale gelmiş. Olayda dikkat çekici husus askaeri hastahane 
olarak kullanılan yerin köylülerin ürettikleri tarım ürünlerinden alınan 
yüzde onluk a’şar vergisini ödeyemeyen şahsın haciz edilen evi 
olmasıdır. 
 

Osmanlı Ordusu da Zun’da ve Zıhar’da düşmanı karşılamak için 
cephe oluşturmuştu. İşte bu dönemde Alucra’da Askeri Hastane 
açılmış, savaşta yaralananlar burada tedavi edilmeye çalışılmıştı. Bu 
hastanenin Kamışlı’da olduğu yönünde rivayetler duymuştum. Bunun 
üzerine yaptığım alan araştırmasında o dönemde askeri hastahane 
olarak kullanılan yeri tespit ettim. 

 

  
 
Savaşın son dönemlerine denk gelen 1917 yılında gerçekleşmiş 

olan askeri hastane yangını öncesinde bu hastanede tedavi edilerek 
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taburcu edilenler olduğu gibi, hiç şüphesiz burada vefat ederek şehit 
olanlar da olmuştur.  
 

Alucra’da Garip Kalmış Tarihi Bir Şehitlik 
 

 
 

Yaptığım inceleme ve araştırmalarda Hastane olarak kullanılan 
binanın yerinin bilindiği ve yıkık halde kısmen durmakta olduğunu 
gördüm.  

 
Şehitlik de yer olarak köylü tarafından bilinmekle birlikte harap 

haldedir, mezarlar tahrip olmuştur, durumu da yukarıda göründüğü 
gibidir. Kamışlı köylüleri buranın şehitlik olduğunu bildiğinden burayı 
çevirmişler ve ellerinden geldiğince koruma altına almışlardır. Ancak 
şehitlikte mezar namına hiçbir yer belli değildir. Görüldüğü gibi her yeri 
tamamen ot kaplamış, zemin dümdüz olmuştur. Hatırlayanlarda son 
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birkaç mezar tepesinin defineciler tarafından tahrip edilerek 
bozulduğunu ifade etmiştir.  

 
Bu şehitlik büyük olasılıkla hastanede tedavi gören ve 

iyileşemeyerek vefat eden askerlerimizin defin edildiği bir mezarlıktır 
ve çok sayıda şehidi barındırmaktadır. Muhtemeldir ki burada vefat 
eden ve defin olunan askerlerimizin kayıtları Genel Kurmay 
arşivlerinde vardır. Zira Çanakkale cephesinde şehit olan askerlerimizin 
kayıtları olduğuna göre bunların da olması gerekmektedir.  

 
Bu itibarla yeri belli olan anılan bölgenin şanına yakışır bir 

biçimde koruma altına alınarak abide bir şehitlik haline dönüştürülmesi 
bir vefa borcudur. Resmi makamlar nezdinde bu konuda muhtelif 
girişimlerde bulundum ise de bir netice alamadım. Alucra’nın ebedi 
misafirleri olan şehitlerin ruhu için el-Fatiha.  
 

Alucra ve Refahiye’nin Duçar-ı İstila Olması 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 553, Gömlek No: 82, 
Tarihi: 08 Mayıs 1333 (8 Mayıs 1917), Konu Özeti: Suşehri, Alucra, 
Refahiye gibi kazalar ahalisinin memleketleri duçar-ı istila olması 
dolayısıyla muhacirin tahsisatından iaşe edilmesine dair. (Sivas) 
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Dâhiliye Nezareti’ne /Şifre 
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Memleketleri saha-yı harb olmasından dolayı Birinci Kafkas 
Kolordu Kumandanlığı’nın emri vesikası ile sevk olunan Suşehri, Alucra 
ve Refahiye gibi kazalar ahalisinin memleketleri duçar-ı istila olması 
dolayısıyla muhacirin tahsisatından bunlar zaruretlerinden bahisle ya 
iaşe edilmeleri yahut memleketlerine avdetlerine müsaade ifade 
edilmekte olduğu Tokat mutasarrıflığından bildirilmiş ve mahal-i 
mezkûrdan sevk olunan ahalinin memleketlerine avdetlerine müsaade 
edilmesi Üçüncü Ordu Kumandanlığından iş’ar kılınmasına ve ahali-i 
merkumun esasen cihet-i askeriyenin gördüğü görüldüğü lüzum 
üzerine nakd edilmiş bulunmasına binaen iaşelerine emr ü müsaade 
buyurulması müsterhamdır (istirham olunur). 9 Mayıs sene (1)333 
Sivas Valisi Süleyman 
 
 Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi nedeniyle 
Alucra’da kolordunun bulunması ve kasaba dahil pek çok köyünde 
askeri üsler bulunması nedeniyle özellikle cepheye yakın olan köyler 
boşaltılmıştır. Bir kısım halk da savaşın seyrinin ne göstereceğini 
bilemediğinden kendiliğinden göçetmiştir. 
 
 Yaşanan bu göçler sonucu Alucra halkı Tokat ve Amasya 
taraflarına çekilerek oralarda yerleşmiştir. Bu şekilde muhacir 
durumuna düşenler açlık ve perişanlık çekmiştir.  Gerçi göçetmeyip 
kalanların çektiği sıkıntılarda onlarınkinden az değildir. Tarım alanları 
ekilememiş, elde olan da yetmemiştir. Erkekleri askere gittiği için de 
kadın ve çocuklar bakımsız ve sahipsiz kalmıştır. 
 

Yardıma Muhtaç Olanların İaşelerinin Karşılanması 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR, Dosya No: 76, Gömlek No: 144, 
Tarihi: 1335 B (Receb) 23 (15 Mayıs 1917), Askeri sebeplerden dolayı 
Tokad’a sevk edilen Suşehri, Alucra, Refahiye ve sair kazalar 
ahalisinden yardıma muhtaç olanların iaşelerinin karşılanması 
gerektiğine dair Sivas Vilayetine çekilen telgraf. 
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Sivas Vilayetine Şifre 

Fi 9 Mayıs sene (1)333 Suşehri, Alucra, Refahiye ve sair kazalar 
ahalisinin esbâb-ı askeriye ve ilcaât-ı harbiyeden (harp 
mecburiyetinden) dolayı Tokad’a sevk edilmiş bulunmalarına nazaran 
bunlardan muhtaç-ı muavenet (yardıma muhtaç) olanların mülteci 
talimatnamesine tevfikan iaşeleri zarûridir.  
Fi 15 Mayıs (1)333 Nazır (Bakan) İmza Talat  
 

Birinci Dünya Savaşında Şiran’da Açlıktan Ölenler 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM, Dosya No: 20-04, Gömlek No: 2/41, 
Tarihi: 19 Za 1336 (26 Ağustos 1918), Konusu: Şiran sokaklarında 
açlıktan ölmüş cesetlere rastlandığı ve zorluk içerisinde insanlar 
bulunduğuna dair Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü'nden verilen 
müzekkerenin İaşe Nezareti'ne gönderildiği. 

 
İncelediğimiz belgenin tarihi çok net yazılmadığı için belge 

üzerinde bulunan iki tarih birbirinden farklı okunmuştur. Buna rağmen 
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her iki tarih de 1917 ve 1918 olarak Birinci Dünya Savaşı yılları içinde 
kalmaktadır. 
 
 Osmanlı Birinci Dünya Savaşında birçok cephede birden 
savaşmıştır. Ancak belgemiz Şiran ile alakalı olduğundan Kafkas 
Cephesini ilgilendiren bir durum söz konusudur.  
 

Ruslar bu savaşta ilerleme kaydederek Şiran’a kadar 
gelmişlerdir. Ruslara karşı Refahiye ile Tirebolu hattında savunma 
hatları kurulmuş ve Mareşal Fevzi Çakmak komutasındaki kolordumuz 
da Alucra’da konuşlanmıştı. 

 
   Savaş devam ederken Rusya’da 23 Şubat 1917’de Bolşevik 
ihtilali olmuş, Osmanlı ile Rusya arasında 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk 
Antlaşması Ermenistan ile de 4 Haziran 1918’de Batum antlaşması 
imzalanmıştı. Akabinde de 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes 
Antlaşması ile durum kısmen normale dönmüştü. 
 
 İşte yaşanan bu hengâmede her ne kadar erzak yollanmış ise 
bunlar yeterli olmamış, olağan üstü şartlar nedeniyle de toprak 
ekilemediğinden kıtlık (kaht) yaşanmıştır.119   
 
 Sonuçta da maalesef Şiran’da açlıktan ölenler olmuş, 
sokaklarda can çekişen ve ölmek üzere olan insanların varlığı 
bildirilmiştir. 
 

Şiranla ilgili olarak okuduğumuz bir diğer belgede de Rus 
ordusu çekilirken sağda solda bıraktıkları bombaların halkın eline veya 
çocukların eline geçtiği onların bilinçsizliği ile de ellerinde patlayarak 
sakatlandıkları ve ölenlerin olduğu anlaşılmıştı.120 

                                                           
119http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/04/birinci-dunya-savasinda-

sivastan-muhtelif-yerlere-yollanan-erzaklar/ 
120 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/02/1919da-1-dunya-savasi-
sonrasi-siranda-sagda-solda-kalan-rus-bombalarinin-sebep-oldugu-kazalar/ 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/04/birinci-dunya-savasinda-sivastan-muhtelif-yerlere-yollanan-erzaklar/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/04/birinci-dunya-savasinda-sivastan-muhtelif-yerlere-yollanan-erzaklar/
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İdare-i Umumiye-i Dâhiliye Müdiriyeti 
24 Ağustos 1334 (17 Zilkade 1336-24 Ağustos 1918) 

Şiran kazasında ahalinin açlıktan son derece muzdarib 
bulunduğunun ve sokaklarda açlıktan ölmüş ecsada (cesetlere) ve 
hâlet-i ihtizarda (can çekişen) insanlara tesadüf edildiğine dair 
Emniyet-i Umumiye Müdiriyetinden verilmiş müzekkere leffen savb-ı  
devletlerine irsal kılındı ol babda. 
24 Za Sene 1335 (11 Eylül 1917) 
 

Savaş Nedeniyle Sahipsiz Kalan Kadın Ve Çocukların 
Durumu 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 608, Gömlek No: 60, 
Tarihi: 31 Ks 1334 (31 Ocak 1918), Konusu: Erzincan ve Refahiye’den 
Sivas’a sevk edilmek üzere Suşehri yoluyla gelen birçok kimsesiz 
çocuk ve kadının hastalık ve erzaksızlık sebebiyle yollarda telef 
oldukları, bu gibi zayıf ve fukaranın yola çıkarılmaması hususunun 
Erzincan Mutasarrıflığı’na yazıldığı. (Sivas) 
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Birinci Dünya Savaşı sırasında ordumuz Kafkasya’da Ruslarla 
savaşırken bölgede yaşayan Ermenilerin büyük bir kısmı da onlara 
yardımcı olmuş bir de içeride isyan çıkararak Müslümanların canına, 
malına, namusuna tecavüz etmişti. 

 
Bu hengâmede halk da ne yapacağını bilemez halde daha 

güvenli mahallere göç etmeye başlamıştı. Elbette eli silah tutan 
erkekler cephede olduğundan veya Ermenilerin isyanını bastırmaya 
çalıştığından aileleri de kendi başlarına kalmıştı. Bulundukları yerlerde 
güvende olmadıklarından ve kendi başlarına geçimlerini temin 
etmekten aciz olduklarından bunlar toplanarak Sivas’a yollanmak 
istenmiştir. 

 
Ancak ağır kış şartları, hastalık ve erzaksızlık nedeniyle 

birçokları yolda ölmüştür. Bunun üzerine Erzincan Mutasarrıflığına yazı 
yazılarak zayıf ve fukara olanların yola çıkarılmaması istenmiştir. 
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Numru iki Erzincan ve Refahiye’den Sivas’a sevk edilmek üzere 
Suşehri tarikiyle ricad eden (geri çekilen) birçok kimsesiz çocuk ve 
kadın gelerek şiddet-i şita (şiddetli kışta) ve erzaksızlık sebebiyle 
(açlıktan) birçoklarının burada telef olmakda bulunduğu (öldükleri) 
Karahisar Mutasarrıflığından bildirilmiştir. Şu sırada bu gibi zayıf ve 
fukaranın (güçsüzlerin) kat’a yola çıkarılmaması hususu Erzincan 
Mutasarrıflığına yazılmış ise de nezaret-i celilelerinden de icab idenlere 
ehemmiyetle tebligat ifa buyurulması maruzdur. 
Fi 21 Kanun-i sâni (13)34 Sivas Valisi 
 

1916’da Suşehri’nin Suşar Mevkiine Düşen ve 1917’de 
Alucra’ya İnen Uçak 
 

 
İstanbul Teyyaresi 
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İlk tayyarelere ve pilotlara ait fotoğraflar 

 
Osmanlı ile Ruslar tarihte pek çok kez savaştılar. Bunlardan biri 

93 harbi olarak bilinen 1877-1878 harbidir. Bu savaşta Ruslar, Batum, 
Artvin, Ardahan ve Kars’ı işgal etmişlerdi. I. Dünya Savaşı başladığında 
(1914-1917) da durum bu haldeydi. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı birkaç 
cephede birden savaşmak zorunda kalınca Şark Cephesine yeterince 
güç ayıramadığından burada askeri yönden tahkimatını güçlendirmiş 
olan Ruslara karşı direnemeyerek mevzi ve toprak kaybetmeye başladı. 
Erzurum hattını aşan Ruslar Bayburd’dan Trabzon’a kadar uzanan hattı 
ele geçirince Kafkas Ordusuna bağlı kolordumuz da Refahiye’den 
Tirebolu’ya uzanan hat boyunca mevzilenerek düşmanı karşılamaya 
çalıştı.      
 

Şifreli telgrafta belirtilen tayyare kazası Rusların Trabzon’u 
işgalinin öncesinde Nisan 1916’da Trabzon, Ruslar tarafından işgal 
edilmeden önce 7 Mart 1916’ya denk gelmektedir. Trabzon’dan 
Erzincan’a kadar uzanan hat boyunca hem birliklerimizi denetlemek 
hem de düşmanın durumunu gözetlemek için havalanmış olan 
teyyaremiz, motor arızası nedeniyle Suşehri’nin Suşar mevkiinde 
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düşmüş veya zorunlu iniş yapmak zorunda kalmıştır. Pilotlarının sağ 
kurtulmuş olması nedeniyle bu tahminde bulunmak mümkün 
olmaktadır.    
 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 512, gömlek No: 16, 
Tarihi: 1331 Şu (Şubat) 23 (7 Mart 1916), Konu Özeti: Trabzon’dan 
Erzincan’a uçan tayyarenin Suşehri’ne tabi Suşar mevkiine düştüğü. 
(Sivas) 

 

 
 
Dâhiliye Nezareti’ne 
 

(Numru beş) Trabzon’dan Erzincan’a uçan tayyâre Suşehrine 
tabi Suşar nam mevkide sükût (düşerek) ederek parçalanmıştır. 
Tayyâreci Abdullah Vahid, Fikri Beyler salimen kurtulmuştur. 
Fi 23 Şubat sene (1)331 Vali Mahir 



ALUCRA TARİHİ  

383 
 

17 Haziran 1917’de ise bu kez bir Rus tayyaresi ineceği yeri 
şaşırarak Alucra’da mal pazarı olarak kullanılan geniş ve düz alana 
inmiş, pilotu esir alınmıştır. Burada iki yıl kadar kalan tayyare Vecihi 
Hürkuş tarafından uçurularak Suşehri’ne götürülmüştür.121  

 

 

 
 

Vecihi Hürkuş’un hayatı ise hep karşılaştığı engeller ile geçmiş, 
uçak dahi imal etmiş ama ruhsat alamamıştır.122 

 

                                                           
121http://www.alucra.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1543 
122 http://listelist.com/ilk-turk-ucak-yapan-vecihi-hurkus-hikayesi/ 

http://www.alucra.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1543
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18.BÖLÜM 
Alucra Ve Köylerinde Vuku’ Bulmuş Olaylar 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Oğlu Şehzade Beyazıd’da 
Şebinkarahisar Ve Alucra’dan Geçmiş  
 

 
 

Soldaki minyatürde Sultan Süleyman, oğlu Şehzade Bayezid için 
bed-dua ederken, sağdaki minyatürde ise Sultan Süleyman Şah 
Tahmasb’ın Şehzade Bayezid ile ilgili gönderdiği mektubu okurken 
tasvir edilmiştir. 

 
Şehzade Bayezid Kanuni Sultan Süleyman’ın Haseki Hürrem 

Sultan’dan olan oğullarından birisidir. Babasının yaşlılığı döneminde 
ona karşı geldiği için uzun bir mücadele sonucunda kaçarak sığındığı 
İran Şahı Tahmasb tarafından Osmanlıya teslim edilmiş ve sonrasında 
oğullarıyla birlikte boğularak öldürülmüştür. 
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Joseph Von hammer tarafından yazılan Osmanlı Tarihi kitabında 
konuyla ilgili olarak; Şehzade Bayezid ile abisi Şehzade Selim arasında 
yaşanan çekişmenin ve bu çekişme sonrasında babasına karşı 
savaşmasına giden süreçte Lala Mustafa Paşa’nın dahli bulunduğu ve 
iki kardeşin birbirine düşmanlık beslemesine neden olduğu 
belirtilmektedir. 

 
Neticede Şehzade Bayezid 20 bin kişilik bir ordu toplayarak 

Konya kırsalında babasının yolladığı ordu ile cenge tutuşur. Birinci gün 
ki savaşın galibi olmaz, ancak ikinci gün 30 Mayıs 1559’da Şehzade 
Bayezid kesin olarak yenilir ve oğlu Orhan’la birlikte Amasya’ya doğru 
firar eder. Beyazid burada da onikibin kişi kadar asker toplamıştır. 
Ayrıca Sivas valisinden de 30 bin altın borç almış, biraz da halka vergi 
koyarak onsekizbin altın, deve, at, katır da elde etmişti. 

 
Kanuni Sultan Süleyman oğlu Bayezid’in çekildiğini öğrenince 

üçüncü vezir Sokollu Mehmet Paşa ile Rumeli Beylerbeyi Kızıl Ahmet 
Mustafa Paşa’yı Şehzade Selim’in birliklerine katılmak ve kaçan Bayezid 
ile askerlerini izlemek üzere yolladı. Şehzade Selim’de Sivas’da 
kendisine katılacak kuvvetleri beklerken, Malatya Beyi Mustafa’yı, 
Antep Beyi Hüsrev’i ve Sivas Beylerbeyi Temerrüd Ali Paşa’yı kardeşi 
Şehzade Bayezid’in arkasından gönderdi.    

 
İran sınırında Şehzade Beyazid’a kavuşan ve cenge tutuşan 

birlikler onu bir kez daha yendiler fakat İran’a kaçmasına engel 
olamadılar. Bu arada Erzurum Beylerbeyi Ayas Paşa Şehzade 
Mustafa’ya yardım ettiği gerekçesiyle çanından oldu. 

 
2 yıl kadar bir süre Şah Tahmasb’ın yanında kalan Bayezid 25 

Eylül 1561’de Osmanlıya teslim edildi ve dört oğluyla birlikte boğularak 
öldürüldü. 

 
Hammer’in Osmanlı Tarihinde bu konu genel hatlarıyla bu 

şekilde anlatılmaktadır. Amasya’dan İran’a uzanan süreçle ilgili çok 
fazla detaya yer verilmemiştir. Ancak Zeytinburnu Belediyesi’nin 
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desteğiyle yayınlanmış olan Kanun-i Sultan Süleyman’ın son seferini 
anlatan “Nüzhet-i Esrârü’l-Ahyar Der-Ahbar-ı Sefer-i Sigervar” isimli 
kitapta bu olay daha detaylı olarak anlatılmaktadır. 

 
Bahse konu kitap Ferudun Ahmet Bey tarafından yazılmış olup, 

aslı Topkapı Müzesi Kütüphanesi’ndedir. Kitapta Sigervar seferi, öncesi 
ve sonrasındaki olaylarla birlikte anlatılmaktadır. Kitap 1 Ocak 1569’da 
tamamlandığı anlaşılmaktadır. Nesih hatla yazılmış olan kitapta yer yer 
minyatürlere de yer verilmiştir. 

 
Kanuni Sultan Süleyman diğer oğulları Şehzade Mustafa, 

Cihangir ve Mehmet’den sonra Hasekisi Hürrem Sultan’ı da kaybedince 
Şehzadesi Selim’i korumaya almıştı. Ancak diğer Şehzadesi Bayezid 
kardeşine karşı oldukça kötü davranmaya başlamış ve açıkça babasının 
tahtına göz koymuştu. Bayezid aşırı derecede sabırsız davranıyordu. Bu 
aşırılığı neticesi kuvvet toplayarak Konya civarında babasının 
kuvvetlerine karşı giriştiği mücadeleyi kaybetti ve Amasiyye’ye 
(Amasya) çekildi.  

 
Burada pişmanlığını belirterek yaptığı müzakerelerden sonuç 

alamayınca ve üzerine kuvvet gönderildiğini haber alınca adamlarıyla 
beraber buradan Kazâbâd’a, oradan da Yıldızdağı derbendini aşarak da 
Koyulhisar’a doğru çekildi. Oradan da Akşehirâbâd’dan Karahisar’a ve 
Bayburt’a ve nihayet Arz-ı Rum’a (Erzurum) geçti. Aşağıdaki iki farklı 
sayfanın solundakinde Koyulhisar’a geldiği, sağdakinde ise Karahisar 
yoluyla Bayburt’ta ve oradan Arz-ı Rum’a vasıl olduğu belirtilmektedir.  
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Sultan Süleyman ve kurmayları Şehzade Bayezid’ın Amasiyye’ye 
çekilmesinden sonra doğuya doğru hareket edeceğini hesap 
ettiklerinden Diyarbakır Beylerbeyi İskender Paşa’ya ve Arz-ı Rum 
Beylerbeyi Ayas Paşa’ya tedbir almaları ve Şehzade Bayezid’in önünü 
keserek ele geçirmeleri konusunda uyarmışlardı.  

 
Ancak arz-ı Rum Beylerbeyi Ayas Paşa bu emri dikkate 

almayarak Şehzade Bayezid’e yardım ettiği ve Pasinler’e (Hasankale) 
geçmesine müsaade ettiği için muhakeme edilmiş ve öldürülmüştür. 

 
Şehzade Bayezid Pasinler’de yaptığı savaşı da kaybedince İran’a 

kaçarak Şah Tahmasb’a sığınmıştır. İki yıl kadar burada kalan Şehzade 
Osmanlının yaptığı diplomatik baskılar sonucu teslim edilmek 
durumunda kalmış ve oğullarıyla birlikte boğularak öldürülmüştür.123  

 
Şehzade Bayezid’in durumu Cem Sultan ve Şehzade Korkut’un 

durumu ile benzerlik göstermektedir. Onlarda başkaldırılarından sonuç 
alamayınca başka devletlere sığınarak hem devletlerini zor durumda 
bırakmış, hem de kendileri sıkıntı çekmişlerdir. Yanlarında ve 
maiyetlerinde bulunan sadık adamları yanında topladıkları paralı 
askerlerle yaptıkları savaşlarla pek çok İslam askerin ölümüne neden 
olmuşlardır.  Fatih Sultan Mehmet’in “Evlatlarımdan her kime saltanat 
müyesser olursa karındaşlarını boğazlaması münasiptir. Ekser ulama 
dahi buna cevaz vermiştir” şeklindeki kanunnamesini bu yaşananların 
önüne geçmek için çıkardığı bilinmektedir. 

 
Asıl konumuza dönecek olursak Şehzade Bayezid’in 

Amasya’dan sonra Koyulhisar ve Karahisar’a geldiği buradan Bayburt’a 
geçmek için Alucra’dan geçtiği açıktır. Onu takip eden komutanların da 
ki bunların arasında yer alan daha sonra sadrazamlık makamına 
yükselmiş olan Sokollu Mehmet Paşa’nın da maiyetindeki askerlerle 
birlikte ve hatta Sultan Süleyman’dan sonra Osmanlı tahtına çıkan 

                                                           
123 İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi Cilt 2. Şehzadeler Vakası s. 405, 406, 407, 408 
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Şehzade Selim’in de Alucra’dan geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir.  
Gelişmeler onu göstermektedir. 

 
FERMAN 
 
Yev’mü’l-erbi’a fi 6 Rebi’u’l-evvel sene 967 (06.12.1559) 
 
Karahisar-i Şarki beğine ve kadısına: Şehzade Bayezid’in geçişi sırasında 
kaleden inip elini öptüğü ve ihtiyaçlarını karşıladığı istima’ edilen 
(duyulan, işitilen) dizdar hakkında Nişanlu kâğıda yazılıp Paşa 
hazretlerine virildi. Fi 6 Rebi’u’l-evvel sene 967 
Ba’dehu İskender Çavuşa virildi. 
Fi 7 Rebi’u’l-evvel sene 967 (7.12.1559) 
 

Karahisar-i Şarki beğine ve kadısına hüküm ki: 
 
Bundan akdem firar iden Bayezid ol mahalden geçdüği vakit kal’a 
dizdarı olan kimesne kaladan inüp varıp elin öpüp at nalı ve un ve arpa 
virdüği istima’olunup (işitilip) bu hususun vuk’ı ve âdem-i vuk’ı ma’lum 
olmak lazım olmağın.  
 
Buyurdum ki: Vusul buldukta bu babda bi’z-zat (bizzat) mukayyet olup 
hakk üzre teftiş ü tefahhus (bir meselenin iç yüzünü diatle araştırma) 
eyletüp göresin, istima olunduğu gibi (işitildiği gibi) kal’a-i mezbure 
dizdarı ol zamanda kal’adan inüp mezburun ismi yukarıda geçen) elin 
öpdüğü vaki ise haps idüp vuk’ı üzre arz idesin. Bu babda tamam 
mukayyet olup himayet idüp hamiyet ittüğünüz ma’lum ola’ana olacak 
size olur. Ana göre tamam hakk üzre olup vuk’ı üzre arz idesin.124 
 

                                                           
124 BOA.3 Numaralı Mühimme Defteri s. 262 
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Karaağaç Köyündeki Timar Sahibi  
 
Arşiv Fon Kodu: A.DVN.MHM.d  006 No.lu Mühimme Defteri Sayfa 
158, Tarihi: 1564 
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Mühimme Defterleri Divan-ı Hümayun’un yani bir anlamda 
Bakanlar Kurulu’nun yaptığı toplantı sonrası aldığı kararları ihtiva 
etmektedir. Alınan karar gereği için ilgili yere yollanırken aynı metin 
deftere de kaydedilirdi. Deftere kaydedilmemiş olan hükümler makbul 
görülmezdi. Bu açıdan bakıldığında bu karar deftere geçmiş bir hükmü 
ifade etmektedir. Ve oldukça eski tarihli bir belgedir.  
 
Yevmü’l-isneyn fi gurre-i Rebî’ül âhir  sene 972 (1564) 
 

Erzurum beylerbeyine hüküm ki  Karahisâr-ı Şarki kadısı 
mektup gönderüp kazâ-i mezbûre tâbi’ Alucara nâhiyesinde Karatodâri 
ve Gökkilise nâm karyeler sipâhisi kâtip Ahmed’in timârı zaptına ta’yin 
eylediği karındaşı Mahmut meclis-i şer’a gelüp zikr olunan karyelerin 
sınurunda sipâhi ma’rifeti ile bina olunan evler husûsunda Mehmet 
nâm sipâhi ile nizâları (çekişmelere) olup sâbıkan Karahisar kadısı olan 
Muhyiddîn’in nisbet arz olmağla sipâhî-i mezbûr ve vekili hâzır değil 
iken hilâfın sicl edüp şer’le görülmesi içün elimizde ahkâm-ı şerîfe olup 
murâfa’a-i şer’ (karşılıklı muhakeme) olmayup şirret ve şekâvete ve 
telbîsâta (hileye) sülûk etmeden (belli bir yola girmeden) hâlî olmaz 
dediklerin bî-garaz Müslümanlardan suâl olundukda fil-hakîka mezbûr 
Mehmet tezvîr (söze yalan karıştırama) ve telbîs (hile) ve hırsızluk ile 
ma’rûf (bilinen) olup şirret ve şekâvet’den hâlî olmayup (boş kalmayıp) 
Müslümanları bi-gayri-hak (haksızyere) rencide etmekden hâlî olmadığı 
(geri kalmadığı) haber verdükleri arz eyledikde buyurdumki hükmi 
şerîfim varınca mezkûr Mehmed’in ahvâlin ma’rifeti kadı ile şer’le 
teftîş edüp (kadı huzurunda yargılanıp) arz olunduğu üzere şirret ve 
şekâveti sâbit ve zâhir olursa (mehmet hakkında anlatılanlar doğru 
çıkarsa) haps edüp sübût bulan mevâddın’ın sûreti sicl’in gönderüp arz 
eyleyesin hilâfı vâki’ nesne arz etmekden hazer eyleyesin. 

 
Yukarıdaki belge aynı zamanda Alucra’nın Erzurum’a bağlı 

olduğu dönemi yansıtmaktadır. 1564’de ve öncesinde Alucra olarak 
bilinmektedir. Yine Alucra’da sipahilerin varlığından belirtilmiş olması 
da ayrı bir deyatdır. Sipahilik konusunu incelediğimiz için bu konuda 
daha fazla açıklama yapılmayacaktır.   



ALUCRA TARİHİ  

393 
 

Kuyucu Murat Paşa’nın Karahisar Ve Alucra Yolundan 
Celalileri Takib Etmesi ve Cezalandırması  
 

 
 
 Yazımıza vesile olan Kuyucu Murat Paşa’yı Alucra’ya getiren 
nedenlere kısaca değindikten sonra, onun hayat hikâyesiyle birlikte asıl 
anlatıma başlayacağız.  Kuyucu Murat Paşa’nın Alucra’ya gelmesine 
vesile olan neden aslında Anadolu’da çok önceleri başlamış olan bir 
ayaklanmanın önün dönemine kadar uzanmış olmasındandır. Bu 
ayaklanmaların başlangıcına vesile olan Bozok’lu Celal’e atfen sonraki 
dönemdekilerdeki ayaklanmalar da genel olarak celali ayaklanması 
olarak adlandırılmıştır.  
 
 Sonraki dönemlerde şekavetleri (haydutluk, eşkiyalık) sebebiyle 
dirlikleri kesilen timar ve zeamet sahibi sipahi subaylarıyla, hükümete 
küskün muhteris devlet adamları da bu ayaklanmaların içinde 
bulunuyordu. Bu durum 16.yüzyılın sonlarından itibaren hız kazanmış, 
özellilkle 1596-1610 yılları arasında halka çok sıkıntılar yaşatmıştır.   
 
 Bu ayaklanmaların nedenleri bazı kaynaklarda sadece 
mezhepsel nedenlere bağlanmaktadır. Aslında başlangıç itibarıyla 
böyle olsa da çok farklı nedenleri bulunmaktadır. Bunlar, dini olduğu 
kadar siyasi, askeri ve ekonomik nedenleri ihtiva etmektedir.125 
                                                           
125 Yeni Rehber Ansiklopedisi, Kuyucu Murat ve Celaliler bahisleri 
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 Osmanlıda araziyi eken kişi tapulama işlemine taraf olmuşsa 
toprağın bütün vergilerini ödemek ve aynı zamanda gerek devlete, 
gerekse sipahi’ye (timar sahibi) bazı hizmetler sunmakla yükümlü 
bağımlı bir köylü veya raiyyet durumunda idi. Başka bir deyişle tapulu 
topraklar, tahrir defterlerinde kayıtlı, vergi gelirleri sabit bütün 
tarımsal topraklardı. Sipahi genellikle dağınık toprak parçalarını 
birleştirip yeni aile çiftlikleri oluşturmaya çaba gösterir, ya da 
köylülerini timar dâhilindeki çorak toprakları tarıma açmaya teşvik 
ederdi.126 
 
     Neticede 16.yüzyıl Osmanlı reayasının (çifçi sınıfının) emeği, 
usülsüz vergi ve angarya yolu ile devlet hizmetlilerinin kendilerine 
servet yapmaları için harcanmakta idi. Çifçi halkı huzursuz eden 
nedenlerden birisi de, göçebelerin durmadan yer değiştirmeleri 
neticesi hayvan sürüleriyle ekili alanlarına zarar vermeleriydi. Bu 
yüzden yerleşik halk ile göçebelerin çarpıştıkları çok olurdu. Ayrıca 
kendi ihtiyaçları için de para bulmak zorunda olan köylüler, elde 
ettikleri mahsül ile hayatlarını idame ettirmekte yıldan yıla güçlük 
çekmeye başlamışlardı. Çeşitli iktisadi baskılar altında bünyesi sarsılan 
köy toplumunun çiftbozan olarak ayrılanlarından özellikle bekâr genç 
erkeklerinden işsiz güçsüz olanları levend diye adladırlmaktaydı. 
1550’den 1603 yılına kadar dalgalar halinde biriken bu insanlar yer, yer 
büyük şehirlere de yerleşmiye başlamışlardır. 
 
 16. yüzyılın ortalarından itibaren gittikce ağırlaşan savunma 
seferlerinin masraflarını karşılayabilmek kaygısı, hükümeti ve devlet 
hizmetlerini “raiyyet” üzerine düşürdüğünden, kanun dışı vergi salma, 
faizcilik gibi köylüyü ezen zulümler, fakir çifçiyi “celâ-yı vatan” 
(doğduğu topraklardan ayrılmak) etmeye zorlamıştır. 
 

                                                           
126 Halil İNALCIK, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1300-1600, 

Eren Yayınları 
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 Sonuçta 16. Yüzyılın başından itibaren, resmi ve özel iş 
alanlarında istihdamına imkân bulunmayan çok sayıda boş insan 
kitlesinin (büyük çoğunluğu çift bozanlardan oluşan bekâr gurbet 
taifesi) mevcudiyeti sosyal dirliğin yıldan yıla alt üst olmasına neden 
olmaktaydı. Bu nedenle Marmara çevresi özellikle Bursa ve İstanbul 
gibi şehirlerde yığınlaşan bu kitle yüzünden bu yıllarda genel güvenlik 
düzeni sarsılmaya başlamış, hırsızlık ve haramilik baş göstermişti. 
 
 1590’dan itibaren, bu halin devam etmesi güçleşiyordu. Çünkü 
kanunsuz salmalara ve sekbanların (birinin emri altında bulunan silahlı 
asker) yolsuzluklarına karşı duradan şikâyetlerde bulunan, fakat 
bunlardan bir türlü kurtulamayan köylüler, bu tarihte III. Murat’ın 
adalet fermanını (zalim devlet memurlarına karşı köylünün silahlanarak 
kendini koruması) ellerine alır almaz, sıfatları ne olursa olsun, kalabalık 
maiyetle köye gelenlere silahla karşı koymaya başlamışlardır. 
 
 Leventler konusuna yeniden dönecek olursak, bu işsisiz, güçsüz 
sergerde sınıfı kendilerine bol ulufe ödeyebilen her kim olursa olsun, 
onun etrafında toplanabiliyorlardı. Günümüz deyimiyle bir nevi paralı 
asker konumundaydılar. Ancak 1598 fermanının çıkmasıyla çok sıkışan 
sekban şefleri sığınacak yer aradılar ve şarka giderek daha serbest bir 
muhitte olan Karayazıcı’ya lhak ettiler. Daha sonra Habeş eski 
Beylerbeyi Hüseyin Paşa’da maiyetiyle gelip Karayazıcı’ya katılmıştır. 
 

Bunun üzerine büyük kalabalık haline gelen celaliler evvelki 
celali bölüklerine nazaran, daha cesaretli olarak harekete başladılar. 
Çok oldukları için fakir köylerden bütün sekbanları doyuracak ulufeyi 
toplamak mümkün değildi. Bunun için kasabalara ve şehirlere tecavüz 
etmeye başladılar. Kaleleri bile sarmaya, halktan toplu paralar almaya 
başladılar. Bu kez de celalilerden kaçarak büyük şehirlere ilticalar 
başladı. Bunun üzerine topraklar ekilemedi, kıtlık baş gösterdi. Nihayet 
bunlara istanbul’da oturup da Anadolu’da vakıftan veya sair yollarla 
geçim sağlamakta olan halk da katıldı. Kadılarla birleşen kalabalık halk 
kitlesi, 1599 Temmuz’unda hükümete müracaatla ilk olarak Sinan 
Paşazâde Vezir Mehmet Paşa’yı celaliler üzerine serdar tayin ettirdiler.  
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Mehmet Paşa, Karayazıcı ve avanelerini Urfa taraflarında 

kıstırdı ve dağılmalarını sağladı. Karayazıcı’ya Amasya Sancak Beyliği 
verilerek fetretin önüne geçildi. Daha sonra bu şahsa Çorum Beyliği 
veridi. Bu arada halk Mehmet Paşa ve adamlarından da şikâyetçi 
olmaya başladılar. Hatta Karayazıcı’dan rüşvet aldığı iddia olundu. 
Neticede Sinan Paşazâde azlolundu. Karayazıcı ise yine Çorum’da celali 
gibi davranmaya başladı. Bu kez Bağdat Valisi Sokolluzâde  Hasan Paşa 
“Celali Serdarı” olarak atandı. Karayazıcı ile olan mücadelesi sonrası 
Karayazıcı buralarda tutunamayarak Göksun taraflarına çekildi. Vezir 
Hasan Paşa burada eşkiyalara üstün geldi. Karayazıcı admlarıyla Sivas’a 
oradan Canik’e çekildi ve o kış orada öldü. 

 
Ancak Anadolu’daki başıbozukluk sona ermedi ve devam etti. 

Kadı ve Sancak Beylerinin de halka zulmü baş gösterdi. Hele şarka 
doğru gittikçe Amasya, Canik (Samsun), Tokat ve bilhassa Karahisar-i 
Şarki’de “ehl-i örf” tarafından sevk ve idare edilen sekban dalgalarının 
faaliyeti feci bir hayat yaratmıştı. Karahisar-i Şarki çevreleri mütemadi 
sekban grupları ile gelen sancak beylerinin veya mütesellimlerinin 
(idareciler) uğrak sahası idi. Evvela Üsküdar’da subaşı olan ve sonra 
mültezimlik (vergi toplayıcısı) yapan Muharrem adında bir Atlı-Bölük 
mensubu, nihayet Karahisar-i Şarki’ye tayin olunan bir Sancakbeyi 
tarafından oraya Mütesellim olarak yollandığında, yazıcı olan Sarıyazıcı 
adlı şahıs ile Karahisar-i Şarki’de tamamıyla celali şeklinde hareket 
ederek, halk arasında büyük panik oluşturdu ve ağır salmalar toplaması 
esnasında birçok kan döktü.127 

 
Artık yazıyı daha fazla uzatmadan Kuyucu Murat Paşa kimdir, 

ne şartlarda neler yapmıştır, bu bahse geçebiliriz. Zira buraya kadar 
anlattıklarımızla yukarıda anlatılanlar arasındaki bağlantıyı sizler 
kuracaksınız. 

                                                           
127 Prof. Dr. Mustafa ÜSTÜDAĞ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası-Celali 

İsyanları- Cem Yayınevi, İstanbul 1995 
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Kuyucu Murat Paşa’nın doğum tarihi bilinmemekle birlikte 
aslen Hırvat olup, enderunda yetiştirilmiş bir devşirmedir. Saraydan ilk 
defa 1554’de Mısır Valisi Mahmut Paşa’ya kethüdalık vazifesiyle 
çıkmıştır. Buradaki başarılı çalışması dikkat çekince de Sancakbeylik ve 
Emir-i Hac’lık vazifesi verilmiştir. 

 
1569’da Mısır Beylerbeyi Koca Sinan Paşa ile Yemen fethine 

katılmış, sonra önce Yemen’e vali, 1576’da (1573’de olabilir) 
Beylerbeyi tayin edilmiştir. Burada kaldığı iki yıl kadar süre içinde imar 
faaliyetlerinde bulunup (Yemen) Sana’da cami yaptırdı, Nâkim 
dağlarından su getirtti. Bu vazifedeyken İstanbul’a çağrılıp, 
Şebinkarahisar Sancakbeyi yapıldı.  

 
Burada nekadar görev yaptığı bilinmesede kaldığı süre içinde 

yöreyi gezdiği, tanıdığı, araziyi öğrendiği muhakkaktır.  
 
Daha sonra 1585’de Karaman Beylerbeyi iken Özdemiroğlu 

Osman Paşa’nın komutasında Tebriz seferine katıldı. İstanbul’a 
geldikten sonra Kıbrıs Beylerbeyliğine atandı.1596’da Haçova Meydan 
Muharebesi’ne katıldı.  

 
Birinci Ahmet Han’ın (1603-1617) Osmanlı Sultanı olmasıyla 

Rumeli eyaleti ile beraber Budin’in muhafazasına memur edildi. 
1605’de Divan-ı Hümayun’a dördüncü vezir oldu. 

 
İran Safevi Devleti’nin etkisiyle 1501-1732 arasında Anadolu ve 

Kuzey Suriye’deki isyanlar nedeniyle Ferhat Paşa’ya serdar tayin edildi. 
1606’da Engürüs serdarı oldu.1593 yılından beri devam eden 
anlaşmazlığa son veren Zitvatorik antlaşmasını imzaladı. Bu 
antlaşmayla uzun yıllardı devam eden Osmanlı-Avusturya savaşı sona 
erdi ve Estergon kalesi Osmanlılar’da kaldı. 

 
Anadolu’da uzun yıllardr süren Celali isyanları önlenemez hal 

alınca Şeyhülislam Sun’ullah Efendinin tavsiyesiyle Aralık 1606’da 
Sadrazam tayin edildi ve sadaret mührünü aldı. 



ALUCRA TARİHİ  

398 
 

1607’de Anodolu’ya geçerek ayaklanmaları bastırmak üzere 
çalışmalara başladı. Önce Canpolat oğlu Ali Paşa üzerine saldırdı ve 
onu yenerek kaçırdı. Sonra 1608’de Ankara bölgesinde bulunan 
Kalender oğlu Mehmet Paşa üzerine yürüdü. 35 bin kişilik bir kuvvete 
sahip olan Kalender Mehmet Paşa, Başvekil Murat’la Göksun 
yaylasında savaşa tutuştu ve yenilerek Karahisar-i Şarki kalesine 
sığınmak üzere 10 bin kişilik bir kuvvetle oradan kaçtı.  

 
Bunun üzerine Murad Paşa Halep Beylerbeyi Hüseyin Paşa’yı 10 

bin kişilik bir kuvvetle Mehmet Paşa’nın arkasından gönderdi. Mehmet 
Paşa da Kaleye sığınamadan buradan ayrılmak zorunda kaldı ve İran’a 
sığındı. 

 
Göksun yaylasından ayrılan Murad Paşa, yanındaki kuvvetle 

birlikte Sivas’a gelmişti. Bağdat taraflarında ayaklanmış iken Ciğalazade 
Mehmet Paşa tarafından kuvvetleri dağıtılan Tavil Ahmet’in kardeşi 
Meymun ve kethüdası(Kâhyası) Hasan’ın 6 bin kişilik bir kuvvetle 
Karahisar-i Şarki havalisinde dolaşmakta olduğunu ve Kalender oğlu 
bozgununu duyar duymaz ona katılmak üzere Karahisar-i Şarki’ye 
gitmiş olduğunu Murat Paşa burada haber almıştı. Bunun üzerine 
yanındaki kumandanlarla kısa bir konuşma yapan Murat Paşa, süratle 
Meymun’u takibe karar verdi ve hemen harekete geçti. Bu konuda 
Tarihi Naima’da şöyle anlatılmaktadır. (Sadeleştirilmiş haliyle) 

 
“..Ordugâhı Sivas’ta Defterdar Baki Paşa ile alıkoyup yeniçeri 

ağası ve sipahi 2 binden fazla atlı ve tüfekli yeniçeri, tımar ve züema 
erbabı ve ümera (yüksek rütbeli asker) birer haftalık ihtiyaçlarını 
yanlarına alıp, asla çadır götürmeyip saye-ban(gölgelik,şemsiye) 
şeklinde birer küçük çerke ve ihram ve kilim makulesiyle(çeşit) iktifa 
olunup (yetinilip) Cemaziyel Ulanın 17. Gecesi 1608’de yola koyudular. 
Altı gün yedi gece ılgar edip asla bir yerde ârâm eylemediler. 

 
Serdar 90 yaşında pirifâni ve hasta olmakla kâh atından inip 

yerde bir mikdar yatıp dinlendiğinde nice defalar öldü zannedilirdi. 
Gene gayret ile atına binip, yola girerdi. Yedinci günde Karahisar-i Şarki 
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isimli mahale gelip gürühü mekruhun (kötü kişilerin) ne yöne 
gittiklerini sorduğunda geçe orada kalıp gün ışığıyla Karahasan gediği, 
geçidi isimli derbentin (geçit) iç yüzünde konakladıklarını öğrendi. 

 
  O mahalden hareket edilip eşkiyanın kaldıkları menzile 

yaklaştıkça 2 bin kadar bahadıra Basra’dan ayrılmış Çerkes Piyale 
Paşa’yı öncü kuvvet tayin edip gönderdi. Der-akap (hemen derhal 
arkasından)  Serdar dahi harekete geçip(ılgar) düşmanın bulunduğu 
yere ansızın hücum etti. Karahasan gediğine geldinde Hicri 1017 yılı 
Cemaziyel Ulanın 23. günüydü. (15 Ağustos 1608 Salı) 

 
Eşkiya dahi ale-s-sabah(sabah erken saatlerde) yerlerinde kalıp 

Serdarın ılgarından (ani baskınından) gafil bir şekilde birbiri arkasına 
dizilmiş hayvanlarına eşyalarını yüklerken birdenbire, ansızın en az 400 
kişiden oluşan süvari ve piyadeden oluşan askeri kıta ile Piyale Paşa 
alayları geçite girip gökyüzünden inmiş gibi üzerlerine atıldılar ve onlar 
ne olup bittiğini anlamadan savaşa koyuldular.  

 
Derhal dağın iki tarafına gönüllü ve tüfekli erler mevzilendirerek 

orta yerden atlılarla savaş düzeni aldılar. Bir iki hamleden sonra inayeti 
hakkıyla (Allah’ın yardımıyla) askerleri bozulup dağlara dağıldı ve 
ekserisi yapabilecekleri başka birşey kalmadığı zannıyla bozuldular. 
Atlıları dahi durmaya fırsat bulamadı, mecalsiz kaldılar ve yenildiklerini 
anlayıp, çadırlarını ve yüklerini atıp kaçtılar.  

 
Düşmanlar tamam olunca savaş düzenini korumaları, 

duraklayıp eğlenmemeleri tenbih olunmuşken, ileride olanlar aç 
gözlülük yapıp, acemice davranıp eşkiyanın bıraktıkları ganimet malına 
yapıştıklarında savaş durumunun kalmadığını gören eşkiyalar fırsat 
bulup dönüp yeniden hücum ettiklerinde evvelkinden daha şiddetli 
savaş oldu.  

 
Neticede askeri İslam ol gürühu mekruhu sürüp tamamını 

derbent içinden çıkarttı. Bunlar kaça, kaça Gelvaris isimli yere geldiler 
ki, burada perişan olup tekrar savaşa döndüler. Mücahidin bunları 



ALUCRA TARİHİ  

400 
 

karşılayıp kılıçla vurarak iyice hezimete uğrattı. İşlerin ters gittiğini 
gören eşkiya iyice dağıldı ve perişan oldular. Arta kalanları da Kalender 
oğlu yoluna perişan olup gittiler.  

 
Bahadırlar üç gün firarileri takip ettiler.  Bu arada Serdar 

buarada istirahat için konakladı. Bahadırların getirdikleri eşkiya 
askerleri burada aman verilmeksizin katlolunurdu. Anılan yerde eşkıya 
cesetlerinden tepeler ve başlarından kuleler oldu. Bu fethi cedidin 
haberi Sivas’a gönderilip orduyu serdar Sivas’tan kalkıp serdarı Ekrem 
yanına gelmeye ferman olundu”.    

 
Anlatımı özetleyecek ve yorumlayacak olursak karşımıza çıkan 

durum şudur: Anadolu’daki celali ayaklanmaları diye tabir edilen ve 
yaklaşık ikiyüz yıl süren kargaşayı nihayete erdirmek üzere 
görevlendirilen Serdar-ı Ekrem Sadrazam Kuyucu Murat Paşa,  altı bin 
kişilik bir grup eşkiyanın Karahisar-i Şarki civarında olduğunu başka bir 
grubunda bunlara dâhil olmak için hareket ettiğini haber alınca ana 
orduyu Sivasta bırakarak yanına aldığı seçkin askerlerle ve hafif 
yüklerle hızlı bir şekilde yola koyulur.  

 
Başka kaynaklarda anlatıldığına göre 12 konaklık yolu yedi 

konakta alır. İran’a kaçmakta olan eşkiyaları ani bir baskınla Karahasan 
geçidinde yakalar. Sabah mahmurluğunda olan eşkiyaya fırsat 
vermeden yıldırım gibi hucuma geçerler, sağ ve sol tepelere silahlı 
askerleri mevzilendirirler, süvari birlikleri de orta yerden savaşa başlar. 
Kısa sürede eşkiyaları dağıtan Murat Paşa’nın askerleri onların 
umutsuzluğa kapılmasına ve sağa sola dağılmasına muvaffak olur.  

 
Fakat Murat Paşa’nın öncü birlikleri daha önce kendilerine 

yapılan uyarıları dikkate almayarak düşmanın kaçarken bıraktığı 
ganimeti yağmalamaya çalışınca savaş düzenini bozar dikkati dağılır. 
Bunu farkeden ve fırsat bilen eşkiyalar karşı hücuma geçerler. Bu kez 
eskisinden daha kuvvetli bir savaş olur. Murat Paşa’nın askerleri 
zahiyat verselerde yine toparlanırlar ve düşmana üstün gelmeye 
başlarlar. Bunun üzerine iyice umutsuzluğa düşen eşkiyanın geri 
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kalanları yüklerini bırakarak Alucra istikametine doğru kaçarlar. 
Peksimet tepesini aşarak Alucra’ya ulaşan ve sonrasında Zıhar 
topraklarını geçerek Gelvaris düzlüğüne ulaşan eşkiyanın burası son 
takatle varabildiği yer olur. Burada yeniden bir savaş başlar, çoğu 
kılıçtan geçirilir, ama bir kısmı yine kaçar.  

 
Serdar Murat Paşa burada konaklar ve Sivas’a ulak yollayarak 

ordunun geri kalanının gelmesini ister. Oradan kaçabilenlerin peşine 
ise, bahadırlar düşerler ve üç gün boyunca onları takip ederler, esir 
aldıklarını da konak yerine getirirler. Ama onların sonu da diğerleri gibi 
olur, Murat Paşa hepsini öldürttürür.  
 

Buradan Bayburt istikametine devam eden Murat Paşa dönüşte 
aynı yolu izleyerek geri gelir ve İstanbul’a döner.128 

 
Kuyucu Murat Paşa, tarihi anlatımlara göre gayretli, idareci, 

diplomat, iyi bir komutan, dindar ve bir o kadar da tavizsiz (acımasız) 
kişiliğiyle ön plana çıkmaktadır.      

 
Murat Paşa’ya, kuyucu denilmesinin kaynaklarda çok farklı 

anlatımları bulunmaktadır. Bunlar:  
 

-İran seferindeyken savaş meydanında atıyla beraber bir kuyuya 
düştüğü için,   
-Gençliğinde meslek olarak kuyu açtığı için, (Enderun’da, devlet 
hizmetleri için özel yetiştirilmiş birisinin bu işle uğraşmış olması pek 
akla yatkın görünmemektedir. Kaldı ki, Saraydan ilk kez kethüdalık 
görevi için çıktığı da düşünüldüğünde bu olasılık iyice zayıflamaktadır) 
-Özellikle celali isyanları sırasında öldürdüğü insanları açtırdığı kuyulara 
attırdığı için.   
 
 Sonuç olarak, Karahisar-i Şarki ve yakın çevresi yaşanan celali 
ayaklanmalarından olumsuz etkilenmiştir. Buna rağmen buralarda bir 

                                                           
128 Hasan Tahsin OKUTAN, Coğrafya (Şebinkarahisar), 1949 
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isyan hareketi olmamıştır. Üstelik o zamanlar İran’a giden yol üzerinde 
olduğu için doğuya kaçmak isteyenlerin kaçışı esnasında buralarda 
yaşayan halk gelişmelerden çok muzdarip olmuştur.   
   

Hiçbir artı değer üretmeyen buna mukabil devlet otoritesini 
tanımayan yol kesen, köylünün malına, namusuna göz koyan hiç bir 
düzen tanımayan celaliler geçtikleri, konakladıkları yerleri talan 
etmişlerdir. Dolayısıyla günün ahval ve şartlarında bir mücadele 
yürütülmüştür. Karahisar-i Şarki ve Alucra yaşanan bu olaylara sadece 
konumu itibarıyla ev sahipliği yapmıştır. 

 

Kaledibi Köyünden Serdengeçti Abbas Ağa 
 

 

 
  
Soldan ikinci Serdengeçti Ağası (Kaynak-Milli Kütüphane) 
Serdengeçti Ağası (Kaynak - TDV İslam Ansiklopedisi) 
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Akıncılardan düşman ordusunun içine dalmak veya kuşatılan bir 
kaleye girmek için hücum etmek gibi sonu büyük ihtimal ölüm olacak 
görevler için gönüllü olan fedailere verilen addır. "ser" Farsçada "baş" 
demek olduğundan "serdengeçti" de "başını/kellesini ortaya koyan" 
anlamı taşır. Yani bir nevi Osmanlı kamikazesi denebilir. Dalkılıç olarak 
da geçer. 
 
            Düşmana saldıran serdengeçtiler emellerine nail olmadıkça geri 
dönmezler fakat nadir de olsa bazıları bu ölümcül görevden 
kurtulurlardı. Bu durum oluştuğunda onlara üçer beşer akçe mükafat 
verilir ve bir ayrıcalık nişanı olarak yeniçerilerin giydiklerinden farklı , 
değerli kuş tüyleriyle süslenen bir serpuş yani "serdengeçti kavuğu" 
giymeye hak kazanırlardı. 
 
            Serdengeçtiler saldırıya geçmeden önce kendilerine özel bir 
bayrak açar bu bayrak altında ölüme koşarlardı.129 
 

Serdengeçtilik hakkında verilen kısa bilgilerden asıl konumuza 
ilişkin belgenin detaylarını inceleyebiliriz. 1729 tarihli belgeden 
Kaledibi köyünden Abbas Ağanın Serdengeçti ağası olduğunu 
öğrenmekteyiz.  
 

Ancak Abbas Ağa her ne suç işlediyle cezalandırılmıştır. 
Belgeden anlaşıldığına göre söz konusu ünvanı ile köyünde yararken 
başka yere sürülmesine ve köyüne girmemesine karar verilmiştir.  
 

Ancak daha sonra nadim olarak kadıya çıkmış, Şebinkarahisar 
Kadısı Musa Efendi de onun affı için yazı yazmıştır. Bunun üzerine 
yeniden köyüne dönmesine izin verilmiştir.  
 

Arşiv Fon Kodu: İE.ŞKRT. Dosya No: 7, Gömlek No: 658, Tarihi: 
22 Za 1141 (19 Haziran 1729), Konusu: Karahisar-ı Şarki muzafatından 

                                                           
129 http://indicium-levis.blogspot.com.tr/2012/06/serdengecti-osmanl-
kamikazeleri.html 
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Alucra nahiyesine tabi Kaledibi karyesi sükkanından İkinci Cemaat'in 
serdengeçti ağalarından Abbas nam kimsenin iyi hal sahibi 
olduğunun arz ve ilamına dair Karahisar-ı Şarki Kadısı Musa imzasıyla 
yazılan arz. 
 

 
 
SAHH 
Mucebince Afv ve ıtlakiçün (salıverilmesi ve bağışlanması için)  
BUYURULDU 
22 Za (Zilkade) Sene 1141 (19 Haziran 1728) 
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Der-i devlet arz-ı dâî-i kemine budur ki; Karahisar-i Şarki 
muzafatından (bağlı yerlerinden) Alucra nahiyesine tabi Kal’adibi nam 
karye sakinlerinden İkinci Cemaatin Serdengeçti Ağalarından Abbas 
nam kimesne diyar-ı ahara nefy ve iclâ (uzaklaştırılma sürgün) olunub 
emr-i şerif-i âlişân olmadıkça karye-i mezburda ikamet ettirilmemek 
babında şeref-bahş sudur eden ferman-ı âli ve mucebince Dergâh-ı Âli 
Yeniçeri Ağası Devletlü Saadetlü Hasan Ağa tarafından mühürlü 
mektup Beşinci Bölüğün Osman Çavuş Ağa yediyle (vasıtasıyla) vusül 
ve ber-muceb-i emr ü şerif-i âlişân merkûm Abbas ve diyar-ı ahara nefy 
ve iclâ (uzaklaştırılma sürgün) olunduktan sonra cem-i gazir-i  meclis-i 
şer’e (büyük şer’meclisine meclisine) gelüb merkum Abbas’ın ıslah-ı 
nefs ettiğinden ihtiyar ve sebili tahliye (Salı verilme isteğinde) olunub 
karye mezburede ikamet ettirilmesi babında emr ü şerif ricasına 
ilamü’l-iltimas etmeleriyle kendi halinde olmak üzere sebil-i tahliye 
(allah rızası için salıverilmesi) ve karye-i mezburede ikamet ettirilmek 
(köyünde ikametine izin verilmek) babında evamir-i şerif  ricasına ve 
der-devlet medara bi’l-iltimas arz olunur. Hurrira fi evail Saferu’l-hayr 
li-sene ihda ve erbain ve mie ve elf (1-10 Safer 1141-10 Eylül 1728)  
El-abdu’d dâî li’d-devleti’l aliyyeti 
Es-Seyyid Musa el Kadı bi-medineti karahisar-i Şarki 
 
Serdengeçti: Akıncılardan düşman ordusu içine dalmak veya muhasara 
altına alınan bir kaleye girmek için fedai yazılan kimseler. Bunlara 
ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarla bu tehlikeli işlere atıldıkları için 
"dalkılıç" da denilirdi. Düşman ordusuna dalacak veya kaleye girecek 
olanların dönmelerinden ziyade ölmeleri ihtimâli olduğu için bu adı 
almışlardı.130 
 
             Serdengeçti (serdengeçen) kavramı önceleri akıncılar, daha 
sonra yeniçeriler arasından düşman içine dalan veya kuşatma altındaki 
kaleye giren fedailer için kullanılırdı. XVI. yüzyıldan itibaren genellikle 
gönüllü yeniçerilerden oluşan serdengeçtiler “bayrak” adı altında 
120’şer kişilik birlikler halinde teşkilâtlanmıştır. Bunlar 10-20 akçe 

                                                           
130 http://www.osmanlicaturkce.com/?k=serdenge%E7ti&t=%40 
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arasında değişen yevmiye alırlardı. En ön safta çarpıştıklarından “ölüm 
eri” sıfatıyla da anılıyorlardı. Meydan savaşları yanında özellikle 
muhasarası uzamış kalelere geceleyin merdivenlerle tırmandıkları, 
ölümüne savaştıkları ve kale kapılarını açarak asıl orduyu içeriye 
almaya çalıştıkları belirtilmektedir. Bu mücadelelerden sağ dönen 
serdengeçtilerin maaşlarına zam yapılır, bunlara bir imtiyaz olmak 
üzere başlarına serdengeçti kavuğu denilen, değerli kuş tüyleriyle 
süslenmiş özel bir serpuş giyme hakkı tanınırdı. Serdengeçti ağası adı 
verilen bu kavuklu serdengeçtiler diğer askerlerden büyük saygı 
görürlerdi. Bunlara derecelerine göre yayabaşılık, bölükbaşılık, 
zağarcılık, sekbanlık, solaklık, sipahilik ve kapıcılık gibi imtiyazlı görevler 
verilir, kaleye ilk hücum eden ve burçlara bayrağı diken serdengeçtiye 
sancak beyliği tevcih edilirdi. 
 
             Serdengeçtilik tamamen gönüllü olma esasına dayanıyordu. 
İhtiyaç zamanında serdengeçti bayrağı açılır, isteyen yeniçeriler bu 
bayrak altında toplanır ve savaşa katılırdı. XVI. yüzyıl sonlarından 
itibaren ocak düzeninin bozulması ve savaşların uzaması askere olan 
ihtiyacı arttırmış, yeniçeriler arasından serdengeçti alınması yanında 
dışarıdan ve taşrada eyalet ve sancaklarda timarlılardan da serdengeçti 
alınmaya başlanmıştır (Defterdar Sarı Mehmed Paşa, s. 438). Ocaktan 
görevlendirilen kişiler gittikleri yerlerde serdengeçti bayrakları açarlar 
ve tâlip olanların kayıtlarını yaparlardı. Kaynaklarda yeniçerilerden 
başka kuloğullarından, cebeci ve topçulardan, garip yiğitlerinden, atlı 
kapıkulu bölüklerinden de serdengeçti yazıldığı belirtilmektedir. 
Aslında birkaç yıllığına alınan, ayrı defterlere kaydedilen ve seferde ayrı 
bir sınıf sayılan bu askerler daha sonra ulûfe defterlerine yazılarak 
kalıcı şekilde ocağa dahil edilir, çoğu zaman da bu şartla serdengeçti 
yazılırlardı (Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi Tarihi, I, 289, 363). Aynı 
durum diğer yaya ve atlı kapıkulu ocakları için de söz konusudur. 1073 
(1663) yılında önceden serdengeçti yazılan gönüllülerden sağ kalanlar 
Cebeci Ocağı’na alınmış ve Uyvar Kalesi’ne cebeci tayin edilmiştir. 
Kapıkulu süvari bölüklerine de ihtiyaç halinde serdengeçti alındığı 
olmuştur. 1061’e (1651) kadar üç yıllığına alınan ve ayrı deftere 
kaydedilen serdengeçtiler bu seneden itibaren doğrudan ulûfe 
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defterlerine yazılarak ocağa alınmıştır. Özellikle Anadolu’dan olmak 
üzere taşradan gelenler ulûfeleri hakkında pazarlık ederlerdi. Nitekim 
1067’de (1657) 2000 serdengeçti terakkî şartıyla serdengeçti yazılmıştı 
(Îsâzâde Târihi, s. 35). Diğer levent ve dalkılıç nevinden olan askerlerin 
de durumu pek farklı değildi (Jorga, IV, 394-395, 406). Bazı kaynaklarda 
serdengeçti ve dalkılıç kavramları aynı anlamda kullanılmış (Râşid, IV, 
226, 232); bazan da ayrı zümreler olarak zikredilmiştir (Çelebizâde 
Âsım, s. 280). XVIII. yüzyılda orduda mevcut gazilerden dalkılıç adıyla 
savaşçı askerler yazıldığı olmuştur (Subhî Tarihi, s. 471). Serdengeçti 
sınıfının maaş işlemleri Süvari Mukabelesi Kalemi’nde yapılırdı. 
 
             Özellikle XVIII. yüzyılda bazı isyan olaylarında âsilere katılanlara 
da serdengeçti denilmiş, böylece bu unvan “ucuz kahramanlık” 
anlamında kullanılmıştır (Ahmed Hasîb Efendi, s. 33, 77). 1730 Patrona 
İsyanı’nda âsilere karşı koyabilmek için aşçı, helvacı ve sarayda 
bulunan diğer çalışanlardan serdengeçtiler alınmıştır (Subhî Tarihi, s. 
24). Yine aynı dönemde asker ihtiyacı genellikle serdengeçti veya 
dalkılıçlardan temin edilmeye çalışılmıştır. Serdengeçti veya dalkılıçlara 
ulûfe belgesi olarak “memhûr” denilen birer senet verilirdi. Ancak bu 
kâğıt zamanla “kârcı” adı verilen bazı kişiler tarafından alınıp satılarak 
esâme gibi çıkar aracı olmuştur (Mustafa Nûri Paşa, III, 96). 
Serdengeçti ve dalkılıç tabirleri Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından 
sonra tarihe karışmıştır.131 

 

Alucra’nın Zalim Ağası 
 

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında gerginliğinin devam 
ettiği yıllara denk gelen 1820 yılında Alucra’da zalim Mahmud Ağa’nın 
zulmü zirve yapmış ve son zulmü de onun sonunu hazırlamıştır. Dönem 
Sultan II. Mahmud devridir. 

 
Tüm Osmanlı- Rus Savaşlarında açılan Kafkas cephesi için 

Karahisar-i Şarki Sancağına bağlı kaza ve nahiyeler de asker vermiştir. 

                                                           
131 http://www.diyanetislamansiklopedisi.com/serdengecti/ 
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Savaşa giden askerlerin çoğu savaştan dönemediğinden geride kalan 
eşi ve çocukları sahipsiz kalmış, yokluk çekmiştir. 
 

İşte bu ortamda Mahmud Ağa denilen dinden diyanetten bi-
haber zalim güçlenerek halka zulmetmeye başlamıştır. Alucra’da nüfuz 
ve ayanlık iddiasıyla ortaya çıkan Mahmud Ağa Erzurum valisini 
ziyarete giden Kuvata ayânı Osman Ağazade Yusuf Ağayı takip ederek 
Şiran kazasının Zarabud köyünde yakalayarak asmış, daha sonra geriye 
dönerek evini yakmış, kızını zehirlemiş, oğlunu da hapsetmiştir. 
Muhtemelen Yusuf Ağa’nın kendisini şikâyet etmeye gittiğinden 
şüphelenmiştir. 
 

Ancak Mahmud Ağa’nın zulmüne dayanamayan halk bir yolunu 
bularak durumu Erzurum Valisine iletmişlerdir. Erzurum Valisi Koca 
Hüsrev Mehmed Paşa (1769-1855) durumu tetkik ettirerek olayların 
doğruluğunu anlayınca Mahmud Ağa’nın üzerine kuvvet göndermiştir.  
Mahmud Ağa 700-800 tüfekli adamıyla bulunduğu ve sığındığı yeri 
tahkim ettiğinden üzerine gönderilen kuvvetler de özel birliklerden 
seçilmiş ve Delibaşlarla (Önceleri Rumeli'de bulunan, genişledikten 
sonra Anadolu'da da vezir ve beylerbeylerine bağlı olarak görev yapan 
hafif süvari örgütünün askeri), Haytabaşlar (Osmanlılarda görevli bir 
sınıf askere verilen ad. Hayta birlikleri, üstün savaş kabiliyeti olan 
askerlerden kurulur, lüzumunda düşman topraklarına akın yapmak için 
de kullanılırdı) gönderilmiştir.  
 

Mahmud Ağa ve adamlarıyla yapılan çetin mücadeleden sonra 
Mahmud Ağa sağ olarak yakalanmış ve kafası kesilerek ibret-i alem için 
Der-saadet’e yani İstanbul’a yollanmıştır. 

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1551, Gömlek No: 31, Tarihi: 

01 Z 1235 (9 Eylül 1820), Konusu: Halka zulmeden Alucra ayanı 
Mahmud Ağa'nın kesik başının Erzurum Valisi Hüsrev Paşa tarafından 
Der-saadet'e gönderildiği. 
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Erzurum valisi Hüsrev Paşa kullarının varid olan kaimesidir. 
Malum-ı hümayun mülükâneleri buyurulduğu üzere müşarün-ileyhin 
geçen gün bir kıt’a kaimesi vürud birle mealinde Alucra ayanı Mahmud 
Ağa nam kimesnenin mukaddem ve muahhar (önce ve sonra) vukua 
gelen envai şenaat (kötülük) fazahattinden naşi (alçaklık ve 
edepsizliğinden dolayı) ahz ve te’dibi icab etmiş olduğundan üzerine 
me’murlar ta’yin etmiş ise de şayet bir tarafa firar eder ise bulunduğu 
mahalde ahz ve girift birle (yakalanarak) cezası tertib olunmak babında 
bulunduğu mahallere hitaben emr-i âli ısdarı hususunu inha etmiş ve 
kaime-i mezkûre sürh işaretiyle (kırmızı mürekkeple) hâk-i pâ-yi 
hümâyun-ı mülükânelerine lede’l-arz şeref-efzâ-yı südur olan hatt-ı 
hümâyun-ı şevket-makrun-ı şahâneleri mucibince ber-vech-i muharrer 
bir kıt’a emr-i âli ısdar olunub müşar-ileyh tarafına li-ecli’l-irsal kapı 
kethüdasına i’ta olunmuş olduğunu müteakiben müşar-ileyh kullarının 
işbu kaimesi vürud birle mealinde emr-i âli-i mezkûrun varmasına 
hacet kalmaksızın kuvve-i kâhire-i cihanbarileriyle şaki-i merkum ahz 
ve cezası tertib olunarak ser-maktu’ Der-saadet’e gönderildiğini iş’ar 
etmiş olmağla manzur-ı meal-i mevhur şehriyarileri buyurulmak içün 
arz ve takdim kılındığı ser-maktu’-ı mezkûr pişgâh-ı bâb-ı 
hümâyunlarında galtide-i hallin ibret kalınub müşar-ileyhden gelen 
tatarlarına hilat-ı iksa (giydirme) kendisine tahsini (muhafaza altına 
alma) havi taraf-ı çakeriden cevabname tahrir ve ısra olunacağı rehin-i 
ilm-i âlileri buyuruldukda emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir. 
Manzurum olmuştur. 
 

Mahzuz (memnun) oldum cenâb-ı bâri devlet-i aliyyemize 
hıyanet niyetinde olanları kahr eyleye. Vürud eden ser-maktu’ 
nihâde-i (konmuş, konulmuş) ca-yı (makam) ibret kalınub mufassal 
(izahlı) yafta dahi vaz’ oluna ve müşarün ileyhin tatarlarına ilbas-ı hil’at 
olunub tahsini havi cevap tahrir oluna.  

 
Devletlü, inayetlü, merhametlü, re’fetlü, atufetlü, veliyyün-

nimetim kesirü’l-lutf ve’l-kerem efendim Sultanım Hazretleri,  
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Karahisar-i Şarki nevahisinden Kuvata ayânı Osman Ağazade 
Yusuf Ağa li-eclil-istikbal su-yi bendegiye gelür iken Alucra ayânı 
Mahmud nam hain ben dahi Erzurum valisini istikbale gideceğim 
vesilesiyle verâsından çıkub Şiran kazası kurâsından Zarabud 
karyesinde merkum Yusuf Ağayı bi-gayr-i hakk katl ve idam ve geriye 
avd (geri gelme) ve insıraf (geri dönme) ve maktul-i merkumun 
emvalini nehb ü ve garret ve hanesini ihrâk (yakmış) ve kerimelerini 
tesmim (zehirlemek) ve bir nefer sagir oğlunu ahz u habs etmiş 
olduğu bi’l-ihbar zaman-ı adalet-feşân-ı şahanede bila-sebeb misillü 
madde-i katl vukuu mugayir-i rıza-i âli-i ve dâhil-i hükümet-i çakeride 
bu makule vukua gelen fazahatdan (alçaklıktan) sarf-ı inzâr olunmak 
lazım gelse kesr-i nüfuz-i acizanemi mucib olacağı zahir ve celi ve hain 
merkum nüfuz ve ayanlık iddiasıyla servet-i takallübede yedi sekiz yüz 
tüfenklü ile olduğu mahallin etrafını mezbeller ile ihata etmiş ve ol-
havali fukarası dahi gelüb bir zulüm ve tagallübünden feryad ve 
istirham etmiş ve saye-i padişahiden hain-i merkumun ele getirilüb 
mütecasir (küstah) olduğu seyyie (kötülük, fenalık) cezasıyla mücazatı 
mukteza-yı adl ve hakkaniyetden olduğu bahir ve gayr-i hafi olmağla 
hain-i merkum üzerine Delibaşı ve Haytabaşılarımız ve sair iktiza 
edenler tayin ve me’mur kılınmış olduğu tafsilatı bundan çend ruz 
evvelce bir kıt’a ariza-i çakerânemle hak-i pâ-yi âlilerine arz ve inha ve 
hasbe’l-ihtiyat elde bulunmak içün bir kıt’a ferman-ı celil-i âlişân isdârı 
niyaz ve istid’a kılınmıştı. Me’murin-i merkûmin hain-i merkumun 
muhassın olduğu (sığındığı, saklandığı) karyenin cevânib-i erbasını 
ihata ve girizgâhlarını sedd ü bend eylediklerinde hain-i merkum ve 
avenesi olan habâset-kârlar bi’l-muharebe mudafaaya ikdam say’-i bi-
hemal ve tarafeynden haylice iş’âl-i nâ’ire-i cidâl olunmuş ise de hain-i 
merkum ve avenesi olan havene-i habâset-bise-i hamelât me’murine 
tâb-‘âver (güçlü, kuvvetli) tahammül edemeyeceklerini denk ve 
teyakkun (iyiden iyiye araştırmak) ve birer takrib kararı firara tebeddül 
ile cemiyetleri müteşettit (dağınık) ve perişan ve hain-i merkum dahi 
firar üzere iken avn (yardım, imdad) ve inayet (yardım, iyilik) bari (hiç 
olmazsa) ve hüsn-i teveccühat merâhim (merhamet) ayât-i  
mekârimkâri (cömert) veliyyü’n-niameneleri ile hayyen (canlı olarak) 
ahz ü girift (ele geçirme) reside-yi çakeriye isali (tarafına ulaşmış) ve 
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cezası tertibiyle kısas ve ihkak-ı hak ve ser-maktu’u der-i ma’delet-
makarrda buyurulmak üzere tatarlarım kullarıma irsal olunmağla hain-i 
merkum gailesi suhuletle def’-i mahz (kendisi def edilmiş) asar-ı hulus 
keramet-mensus hakan-ı cihandariden olduğu ve o sene-i kaydının ve 
iştibah (şüpheli) olmağla cenab-ı rabb-i müstean hain-i din ü devlet ve 
müheymin fukara-i vedia-i cenâb-ı ehadiyyet olan bed had-hahları 
eynema kânû muzmahil ü perişan ve rehneverd ve adi-i (değersiz) 
idbar (son, sonu)……eyleye amin. İfade-i hâl siyakında ariza-i 
çakerânem tahririne ictisar ve merfu’ hak-i pâ-yi devlet-kararları kılındı 
İnşa-Allahû Teâlâ lede’s-sa’de’l-vusûl ol-babda emr –i ferman ve lutf ve 
ihsan devletlü, inayetlü, merhametlü, re’fetlü, atufetlü, veliyyü’n-
nimetim, kesirü’l-lütf ve’l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir. Fi 
gurre Zilkade Sene 1235 (9 Eylül 1820)   
 

1851’de Karaağaç Köyünde Vuku’ Bulan Olay 
 

1851 yılında Karatodor, şimdiki adıyla Karaağaç köyünden 
Gülsüm kocası Hasan’ı göğsünden bıcakla yaralayarak bir süre sonra 
ölümüne neden olmuştur. Kasden ve haksız olarak kocasını 
öldürdüğüne hükmedildiği için kısas uygulanmasına karar verilmiş ise 
de fetvahaneden çıkan karar üzerine diyet ödenmesi karşılığında kısas 
cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir.  

 
Gerek Gülsüm’ün yakınlarının diyet ödemeye razı olması 

gerekse ölen Hasan’ın vereselerinin diyeti kabul etmeleri üzerine sulh 
sağlanmıştır. Diyet bedeli üç senede ödenmek üzere üç bin kuruştur. 
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 201, Gömlek No: 75, Tarihi: 3 
Ra 1267 (6 Ocak 1851), Konusu: Karahisar-ı Şarki'ye bağlı Alucra 
kazası Karatodor köyünde Deveci Hasan'ı öldüren Gülsüm ile 
varislerin muhakemesi. (3. Kanun) 
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Hû 

Karahisar-i Şarki Sancağında Alucra kazasında (Kara)Tudar 
(Karaağaç) karyesinde zevci Hasan nam kimesneyi katl etmiş olan 
zevcesi Gülsüm ile verese-i maktul-i mezburun icra olunan 
muhakemelerine dair akdemce bir kıt’a mazbata-i ubeydanemizle 
takdim kılınan i’lâm-ı şer’-i zahrına işaret buyurulan fetvahane kaydı 
mucebince keyfiyyetin sebki muvafık-ı sakkı şer’i i’lâmı ile bi’l-iş’ar icab 
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eden mazbatasının takdim ve tesyarı iradatını şamil şeref-vürud olan 
emr-nâme-i sâmi hazret-i vekâlet-penâhinin mahreç bir kıt’a suret-i 
sâmisi irsal buyurulmuş olduğu beyan-ı âlisiyle icabının icrası hususu 
hame-pirâ-yı terkim olan emr-nâme-i âliye-i cenâb-ı müşirileriyle emr ü 
iş’ar buyurulmuş olduğundan verese-i merkume bi-tekrar meclis-i 
ubeydanemize celb olunarak katile-i merkume ile icra olunan 
muhakeme-i şer’iyelerinde katile-i merkume Gülsüm bıçak ile maktul 
merkumu sağ memesi altından bi-gayr-i hak amden (kasten) hizb-i cerh 
ederek cerh-i mezkurdan müteessiren çeyrek saat mürurunda fevt 
olmuş olduğuna dair vaki olan ikrarına mebni merkumeye kısası lazım 
gelmiş ise de diyet i’tasına verese-i merkume razı olduğundan bi-
şartitte’cil üç sene de te’diye etmek üzere verese-i merkume üç bin 
guruş üzerine sulh olunmuş olduğunu mübeyyin sebki muvafık-ı şakk-ı 
şer’-i tanzim olunan i’lâm-ı şer’isi leffen takdim-i hak-i pâ-yi vâlâ-yı 
mün’imaneleri kılınmış ve zuhur-ı irâde-i âliye-i kadr katile-i merkume 
dahi mahbisde tevkif olunmuş olduğu beyanıyla takdim-i mazbata-i 
ubeydanemize ibtidar olundu. Ol-babda ve her halde emr ü ferman 
hazret-i veliyyü’l emrindir. Fi 6 Ş Sene (12)66  
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Hû 
Maruz-ı çaker kemineleridir ki; 

Karahisar-i Şarki’ye tabi Alucra kazasında kain Karatudar nam 
karyede zevci Hasan’ı katl etmiş olan Gülsüm ile verese-i maktulün icra 
olunan muhakemelerine dair bundan akdem hak-i pâ-yi âlî-i 
rahimânelerine takdim kılınmış olan i’lâmın sebk-i muvâfı-ı şer’-i şerif 
olmadığı fetvahaneden tarafından işaret olunduğundan i’lâm-ı mezkûr 
iade buyurulduğu mukaddemce şeref-vürud eden emr-nâme-i sâmi-i 
cenâbı vekâlet-penâhilerinde irade ve iş’ar buyurulmuş idiğünden 
i’lâm-ı mezbur mahalline bi’l-irsal ve tebdil ettirilerek mazbatası leffen 
takdim-i hak-i pâ-yi sadâret-penâhileri kılınmış olmağla icabının icrası 
mütevakkıf-ı rey’i rehin-i mün’imaneleri idiğü bi-lütfihi teâlâ muhat-ı 
ilm-i âlî-i asâfâneleri buyuruldukda ol-babda ve her halde emr ü 
ferman hazret-i men leh’ül emrindir. 
Fi 3 Ra Sene 1267 Bende Müşir-i Eyalet-i Trabzon  
Mühür: Bekir Rüstem132  
 

Bu konuyla ilgili geçen defa da bir yazı yazmış ve 1851 yılında 
Alucra’nın Karaağaç (Karatutar) köyünde yaşanmış bir aile çekişmesini 
ve neticesinde yaşanan adli bir olayı ve nasıl çözümlendiğini 
görmüştür.  
 

Aynı konuyla ilgili olarak transkripsiyonları çıkarılan belgelerde 
diğerlerinden faklı olarak biraz daha ayrıntılı detaylar bulunmaktadır. 
Burada olayın neden ortaya çıktığına ilişkin de izahat bulunmaktadır. 
Buna göre Gülsüm’le öldürdüğü kocası Hasan zaruri bir takım 
ihtiyaçları için tartışmışlar. Daha doğrusu Gülsüm ihtiyacı olduğunu 
belirterek kocası Hasan’dan bazı şeyler istemiş. Bunun üzerine 
aralarında şiddetli tartışma olmuş. Kimbilir belki de birbirlerine kötü 
söz de söylediler. Bunun üzerine Hasan eşi Gülsüm’e kızarak bıçağını 
çıkartmış. Gülsüm de hamle yaparak kacası Hasan’ın elinden bıçağı 

                                                           
132http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/19/1851de-alucranin-
karatodor-koyunden-gulsumun-kocasi-hasani-oldurmesi-ve-diyet-odenmesi-
uzerine-anlasilmasi/ 

 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/19/1851de-alucranin-karatodor-koyunden-gulsumun-kocasi-hasani-oldurmesi-ve-diyet-odenmesi-uzerine-anlasilmasi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/19/1851de-alucranin-karatodor-koyunden-gulsumun-kocasi-hasani-oldurmesi-ve-diyet-odenmesi-uzerine-anlasilmasi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/19/1851de-alucranin-karatodor-koyunden-gulsumun-kocasi-hasani-oldurmesi-ve-diyet-odenmesi-uzerine-anlasilmasi/
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alarak onu göğsünden yaralamış ve 15 dakika sonra da vefatına sebep 
olmuş.  

 
Tabi olay kadıya yansımış, Gülsüm bir süre imam evinde 

hapsedilmiş. Neticede kendisine kısas uygulanmasına karar verilmiş ise 
de ölenin yakınları ile varılan anlaşma üzerine her yıl 1000 kuruş olmak 
üzere üç yılda toplam 3000 kuruş diyet ödenmesi üzerine anlaşılmış ve 
kısasdan vaz geçilmiş. Bu konuda okunacak bir dosya daha var ama 
belgeler çok ve yoğun olduğu için onu ileriki bir tarihte kısmet olursa 
okuruz. 
 

Buradan şu sonucu çıkarıyoruz ki eşlerin birbirlerinin haklarına 
riayet etmesi ve öfkeyle hareket etmemesi gerektiğidir. Bir anlık 
tartışmanın vardığı sonuç ortadadır. Gülsüm’ün ifadesinde şeytana 
uydum herşey bir anda oldu açıklaması dikkat çekicidir. Evet Hasan’ın 
bıcağını çekmesini ona kendine kastı olacağı şeklinde de algılama 
yapmış olabilir. Ana neticede karşılıklı anlayış ve fedakârlıkla 
çözülebilecek bir mesele eşlerin uzlaşmaz tutumları yüzünden nerelere 
varmıştır.   
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 203, Gömlek No: 1, Tarihi: 21 C 
1267 (23 Nisan 1851), Konusu: Karahisar-i Şarki Sancağı Alucra 
kazasına bağlı Karaturaz köyünde, kocası Hasan'ı öldüren Gülsüm ile 
varislerin muhakemesi. (3. Kanun) Karahisar-ı Şarki sancağı Alucra 
kazasına bağlı Karaturaz köyünde, kocası Hasan'ı öldüren Gülsüm ile 
varislerin muhakemesi. (3. Kanun) 
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Maruz-i çaker kemineleridir ki; 

Karahisar-i Şarki Sancağında kâin Alucra kazasına tabi Karatuvar 
karyesinde zevci Hasan’ı katl etmiş olan Gülsüm ile verese-i maktulün 
üç bin guruşa sulh oldukları mukaddema takdim kılınan i’lâm-ı şer’ide 
tasrih kılınmış (açıkça anlatılmış) ise de bâ-terahi (ihmal) akd-i sulh-ı 
sahih olunduğu gösterilmemiş idiğünden sebki muvafık şakk-ı şer’-i âli 
icab eden i’lâm-ı şer’iyesinin tekraren takdim kılınması iradesini şamil 
enmele-zib takdim olan emr-nâme-i sâmi-i vekâlet-penâhileri müfad-ı 
münifi rehin-i ilm-i çakerânem olması ve keyfiyyet liva-i mezbur 
meclisine bi’l-iş’ar tıbk-ı emr-i irade-i seniye-i asafâneleri üzere tanzim 
kılınan i’lâm-ı şer’i ile ol-babda meclis-i mezburdan tevarüd eden bir 
kıt’a mazbata leffen takdim-i hak-i pâ-yi ulyâ-yı sadâret-penâhileri 
kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 
Fi 21 Ca Sene (12)67  
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Müşir-i Eyâlet Trabzon Bekir Rüstem      

 
 

Karahisar-i Şarki Sancağında kâin Alucra kazasına tabi Karatuvar 
karyesinde zevci Hasan’ı katl etmiş olan Gülsüm ile verese-i maktulün 
icra olunan muhakemelerine dair mukaddema bir kıt’a mazbata-i 
acizanemiz ile takdim kılınan i’lâm-ı şer’i mealinde bedel-i sulh olan üç 
bin guruşun üç senede mukassaten edası (taksitle ödenmesi) te’cil 
olunduğu (ertelendiği) tasrih olunmuş ise de bâ-terahi (ihmal) akd-i 
sulh-ı sahih olunduğu gösterilmemiş olduğundan sebki muvafık şakk-ı 
şer’-i âli icab eden i’lâm-ı şer’iyesinin tekraren takdimi canibi 
fetvahaneden zahir i’lâma işaret olunmuş beyan-ı alisiyle keyfiyyet ber 
minval-i muharrer iş’arına ibtidar olunması hususu cevaben şeref-
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vürud eden emirnâme-i sâmi-i cenâb-ı vekâlet-penâhilerinden mahreç 
bir kıt’a suret-i seniyyesiyle ol-babda pira-yı hima-i takdim olan bir kıt’a 
emrnâme-i âli-i cenâbı müşirileriyle emr ü irade buyurulmuş olmağla 
verese-i merkum tekraren meclis-i ubeydanemize celb olunarak katile-i 
mezbure ile icra-i muhakeme-i şer’iyyelerimize katile-i mezbure zevci 
Hasan’ı müteammaden bi-can ile sağ memesi altından darb ve cerh 
etmesiyle müteessiren on beş dakika mürurunda fevt olmuş olduğuna 
dair vaki olan ikrarına mebni mezbureye şer’en kısas lazım gelmiş ise 
de diyet i’tasına verese-i merkume razı olmalarıyla müeccelen ve 
mukassaten (vadeli ve taksitle) üç sene müddetle te’diye etmek üzere 
verese-i merkume üç bin guruş üzerine bi’t-terahi sulh olmuş olduğunu 
mübeyyin taraf-ı şer’iden takdim olunan bir kıt’a i’lâm-ı şer’i leffen 
takdim-i hak-i pâ-yı vâlâ-yı münimaneleri kılınmış ve zuhur-ı irade-i 
seniyyeye kadar katile-i mezbure dahi mahbus olduğu halde tevkif 
olunmuş bulunduğu beyanıyla takdim-i mazbata-i acizanemiz 
takdimine ibtidar kılındığı bi-lütfihi teâlâ muhat-ı ilm-i âli-i müşirâneleri 
buyuruldukda ve her halde emr ü irade hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 
7 Ca Sene (12)67 (26 Mart 1851)  

 

 
 

Der-i devlet mekine arz-ı dai-i kemineleridir ki; Karahisar-i 
Şarkiye muzaf Alucra kazasına tabi Karatuvar karyesi sakinlerinden 
olub katilan (öldürülerek) vefat eden Hasan bin Velieddin nam 
maktulün bundan akdem hak-i pâ-yi âliye takdim kılınan i’lâm 
müfaddından bedel-i sulh olan üç bin guruşun akd-i sulhde üç seneye 
kadar te’cil-i şurut olduğu sırrı müsteban olmasıyla akd-i sulh-ı sahih 
olduğunu havi ve sebk-i muvafık-ı şakk-ı şer’i ile i’lâm olunmasına emr 
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ü şeref-sudur buyurulan bir kıt’a emr nâme hazret-i sadâret-
penâhilerine imtisalen maktul merkumun zevi’l-erham cihetinden kız 
karındaşlarından mütevellid ve mütevellide olub dereceleri mütehazi 
olub diyet-i münhasıra olan Kamer ve Emine binti Mustafa ile Ali bin 
Mehmed nam kimesneler tekrar celb olunub verese-i merkume 
sancağ-ı mezbur kaimmakamı refetlü Galib Efendi bendeleri ve izamı 
meclis hazır oldukları halde adk olunan meclis-i şer’-i şerif-i enverde 
yine karye-i mezburede sakine maktul-i merkumun zevce-i menkuha-i 
metrukesi (boşanmış) olub irsinden (mirasından) hacb-ı hirman ile 
(mahrum edilerek) mahcup olan Gülsüm binti Hasan nam Hatun 
muvacehesinde üzerine deavi ve takriri kelam edüb tarihten yedi mah 
ve on sekiz gün mukaddem Şevval-i şerifin on altıncı Salı gecesi saat bir 
raddelerinde maktul merkum kendi hanesinde olub, zevcesi iş bu 
mezbure Gülsüm merkum Hasan’ın sağ memesi altından bıçak ile bi-
gayr-i hak amden darb ve cerh edüb cerh-i mezkûrdan müteessiren 
onbeş dakika mürurunda merkum Hasan vefat ettiğinden suval olunub 
mucib-i şer’iyesi icra-i matlubumuz deyu dava ettiklerinde gıbbe’s-sual 
(son sorgu) mezbure Gülsüm cevabında maktul merkum zevcim Hasan 
ile leyl-i mezkûrede (o gece) havaic zaruriye (zaruri ihtiyaçlar) üzerine 
bazı mertebe-i niza’ ve (çekişme konusu) bazı şeyler talep eylediğimde 
zevcim merkum Hasan bana gücenüb bıçağını çekdiği anda ben dahi 
şeytana uyup elinden bıçağ-ı mezkûru bi’l-ahz merkumun sağ memesi 
altından bi-gayr-i hak amden darb ve cerh ettim ve cerh-i mezkûrdan 
müteessiren on beş dakika mürurunda merkum vefat etti deyu bi’t-
tav’i ve’r-rıza (isteyerek ve rızasıyla) ikrar ve itiraf edüb ala-mucib 
ikrariha mezbureye kısas icab ettikden sonra katile-i mezburenin 
bedele rızasıyla verese-i merkume üçbin guruş bedel mukabilinde 
mezbure Gülsümü kısasdan afv edüb meblağ-ı mezburu mezbure 
Gülsüm verese-i merkumeye tamamen defaten edaya kudreti olmadığı 
cihetten tecil ve taksit ile edaya tarafeynin hüsn-i rızalarıyla res 
senenin binikiyüzatmışaltı Zilka’desi ibtidasından itibar olunarak beher 
sene bin guruş katile-i mezbure tarafından verese-i merkume teslim 
olunmak üzere üç sene te’cil ile bi’t-terazi inşa akd-i sulh edüb ve sulh-ı 
mezburu verese-i merkume ve katile-i mezburenin her birerleri bade’l 
kabul taksit-i mezbura hulüllerinde mebaliğ-i mezburu ceste ceste 
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verese-i merkuma  taraflarına edasıyla mezbure Gülsüm ilzam olunub 
zuhur-ı irade celâdet’ade-i hazret-i mülükâneye müterakkiben 
mezbure Gülsüm imam evinde mahbusen ve mukayyedeten tevkif 
kılındığı bi’l-iltimas pâye-i serir-i saltanat-ı âlâya arz ve i’lâm olundu. 
Baki-ül-emr hazret-i men-leh’ül emr tahriren fi’l-yevmi’l-hams min 
şehr-i Cemaziye’l-ahir li-sene seb’a ve sittin ve mieteyn ve elf.   

 
El-abdüd’d dâi li’d Devleti-i âliyeti’l Osmaniye 
El-Hac Halil Sıdkı el-müvella hilâfe bi-medine-i Karahisar-i Şarki 
 

 
 

İş bu ilâm müfadı (manası) ve rein-i mezburun tasaddu 
eyledikleri dava-yı mezkûrelerinden 

 
Verese-i mezburun  tasaddi eyledikleri da’vâ-yı mezkûrelerinden 

katile-i mezbure Gülsüm ile an-ikrar ber-vechi muharrer mü’eccelen ve 
mukassatan bedel-i mezkura sulh olmuşlar olduğunu beyandan ibaret 
olub bu suretde katil-i merkumun veraseti merkûmuna münhasır 
olduğu taktirde bedel-i mezkuru ber-mantuk-ı ilâm mü’eccelen ve 
mukassatan katile-i mezbureden ahza kadir olacakları… Fi 9 B (Receb) 
Sene 67 (1267) Mühür: Emin-i Fetva 
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Bi mennihi teâlâ  
Hak-i pâ-yi makam-efzâ-yı hazret-i sadâret-penâhiye ariza-i rekabet-
fariza-i bendegânemdir. 
Meclis-i Vâlâ’ya Fi 29 Sene (1)675 
Fi 29 Sene (1)675 
 

Trabzon Ve Erzurum’da Görülen Yayla Davası 

 
Bende Vali-i Eyalet-i Erzurum/Muhammed Hamdi 
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 Geçmişte Alucra ile Şiran arasında bir yaylak davası görüldüğü 
belgelerde açık bir şekilde anlaşılıyor, ancak ne yaylağın ismi belirtilmiş 
ne de bahse konu Şiran’ın 12 köyünün ismi verilmiş. Sadece Selli Dere 
diye bir mevkiden bahsediliyor. Günümüzde Şiran’da Selli Dere diye bir 
köy bulunmaktadır. Haritadan incelediğimiz kadarıyla köklüce ile 
bölgesel yakınlığı bulunmaktadır. Bu nedenle yaylak davasının da o 
havalide cereyan etmiş olması düşünülebilir. 
 

 
  

Yine belgelerden Şiran’ın bahse konu köyünde vaktiyle gayri-
Müslim reayaların yaşadığını ve cizye ödediklerini anlamaktayız. 
 
 Bununla birlikte belgeleri transkripsiyonuna göre yorumlamak 
gerekirse; öncelikle belgelerin 1851 tarihli olduğu ve bu dönemde 
Şiran’ın Erzurum’un kazası, Alucra’nın da Karahisar Sancağına ve 
Trabzon vilayetine bağlı bir nahiye olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da 
anlaşılacağı üzere Şiran, Alucra’dan önce kaza olmuş görünmektedir. 
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 Öte yandan belgelerdeki iddiaya göre öteden beri Şiran’a ait 
olduğu ve 12 köyünü ilgilendirdiği belirtilen yaylak’a Karahisar ve 
Alucralıların müdahalesinin olduğu belirtilmektedir. Bu durum dava 
konusu olmuş, yerinde yapılan bilirkişi incelemesinde Şiran’ın 
iddiasının beyhude olduğu anlaşılmıştır. Ancak, Şiran tarafı bu kez 
Trabzon’da dava açmış, davayı takip etmek için Trabzon’a gidip gelmek 
durumunda kalan Alucra tarafı da bundan maddi anlamda olumsuz 
etkilenmiştir. 
 
 Konunun diğer boyutu da Şiran kazası müdürü Mehmet Bey’in 
halktan haksız vergi topladığı gerekçesiyle-iddiasıyla hakkında tahkikat 
başlatılarak açığa alınmış olmasıdır. Yerine vekâleten atama yapılacak 
iken de yerli halktan birisi mi oldun Dersaâdet’ten birisi mi atansın diye 
fikir yürütüldüğü görülmektedir. Burada öne çıkan değerlendirme ise, 
yerli halktan müdür atanırsa kendi yeri yurdu olacağından 500 kuruşa 
geçinebileceği dışarıdan müdür atanırsa ev tutmak ve her şeyini 
dışarıdan temin edeceği için 500 kuruşa geçinemeyeceğidir. Neticede 
1000 kuruş maaşla (Doğu) Bayezid Karantina Müdürü’nün 
atanmasında karar kılınmıştır. 
 
 Aslında belgelerin yorumlaması kolay olmayıp iç içe geçmiş 
olaylar anlatılmaktadır. Üstelik Alucra ile ilgili bu zamana kadar 
incelediğimiz yüzlerce belgenin içinde kullanılan kelime ve deyim 
dağarcığı en zengin belgeler olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. 
Bu da dava konusunun çok ciddiye alındığını içerik olarak belgeleri 
yazıya döken kişilerin de eğitim seviyesinin ve Osmanlıcaya 
hâkimiyetlerinin göstergesidir.        
 

Arşiv Fon Kodu: İ.MVL. Dosya No: 202, Gömlek No: 6390, 
Tarihi: 1267 R 28 (16 Şubat 1266) ve (2 Mart 1851), Konusu: 
Erzurum'da Alucra nahiyesi ahalisinden yapılan davasından dolayı 
alınan mebaliğin (meblağın) vergiye mahsuben istirdadına ve nahiye-
i mezbûrenin dâhil olduğu Şiran Kaza Müdürlüğü'nün Mehmet Ağa'ya 
ihalesi. 
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Kazamıza tabi Selli Dere nam mezra ahalisi reayasından Kiraki 
nam reaya mezra-i mezbûr reayası taraflarından bi’l vekale hâk-pa-yı 
âliyelerine arzuhal sunup meal-i arzuhalde kazamızın vergüye ….dan 
başka hilaf-ı rızayı âli ve münafi (mugayir, uymaz olan) nizam-ı seniyye 
olarak hod-be-hod yirmibin kuruş bi’t-tevzi’ tahsil olunmakda 
olduğunu hatta tevzi’ mezkûreden mezra-i mezbûr reayadan bin guruş 
tarh olunarak tahsili sırada bulunmuş olduğunu arz ve ifade eylemiş 
olduğundan hususu mezbûrun tahkiki babında Dâire-i Âliyeleri 
Ağavatdan (Saray hizmetlerinde kullanılan Harem Ağaları) hamiyetlü 
Reşid Ağa bendeleri memuren ve mersum dahi tefrikan bu tarafa 
vürudlarında emr u irade-i âlilerine imtisâlen cümle ahali kazamız bir 
birikim meal emr-nâme-i mezkûrden ve memur-ı muma-ileyhin 
takririnden keyfiyet cümlemizin mâlûmu olur ki evvela mugayir-i rıza-yı 
âli ve münafi-i (zıt, uymaz) nizam-ı seniyye tevzi’ hususundan beru 
cihetle aslı ve fer’i (esasa aid olmayan) olmayub fakat hak pâyı 
âliyelerine beyanen azade olduğu üzere çend seneden berü (kaç 
seneden beri) Karahisar-i Şarki vücuh-ı kiramı (bir memleketin ileri 
gelenleri, şereflileri) ve Alucra nahiyesi ahalisi kazamız toprağında 
oniki pare karyemizin min-el-kadim (eskiden beri) yaylak ve mer’a 
yerlerine hilaf kalınan müdahale eyledüklerine binaen mukaddim 
keyfiyet vâli-i vâlâ şânımız hazretlerine arz ve ifade kılındıkda husus-u 
mezbûr mahallinde şer-i şerif mürafaa olunmak üzere Erzurum ve 
Trabzon caniblerinden mahsusan mevali ve memurlar tayin 
buyurularak tarafeyn ahalisi âle’l umûm (genellikle) mahal-i nizâda 
cem’ olub terâfu’-ı (terakki) şer’ (mahkemede muhâkeme olunmak, 
dava görülmesi)  olunmuş ise de nahiye-i mezkûr ahalisinin iddiaları 
fuzuli olduğu mütebeyyin (anlaşılma) etmiş olduğundan ikna’ 
olmayarak dava-yı mezkûresi Trabzon’da göreriz diyerek canib-i 
mezbûre gittiklerinde bi’l-zarur kazalarından gidilüb cünud-ı ref’ dahi 
Trabzon Meclisi’nde varaka olundukda ya da nahiye-i mezbûr 
ahalisinin dava olduğu her vech şeri ve fuzuli olduğu tebeyyün 
eyledikde kemal-i teannüdlerinden naşi (aşırı derecede ısrarlarından 
dolayı) her defa da bir vesiyle ile imtina’ iderek Alucra karyelerimiz 
fukarası kulları külliyetlü rahnedâr ve nan’a (ekmek) ihtiyaç olmak 
derecelerine varmış olduğu ve müddet-i mezbûrede cend defa (birkaç 
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defa) Dersââdet’e adamlar gönderilüb tahsil kılınan müteaddid evamir-
i âliyeleri masarifi ve giden adamler ücretli ve Erzurum ve Trabzon 
caniblerinden ta’yin buyurulan mevlâ (efendi, şanlı) ve memurlar ücret 
ve masarifleri vechile ahali-i mahal-i niza’ (kavga) olan mahalde 
onbeşgün hin murâfa’at da (hak iddia ederek karşılıklı tartıştıklarında) 
civarda bulunan kazalardan celb olunan külliyetli şahidler ücret ve 
yevmiyeleri  ve masarifat sahihi olarak bi’z zarur karye-i mezkûrlar 
fukarası kulları kırkbin kuruşdan mütecaviz rahnedâr ( zarara uğramış) 
ve ızrâra düçar ve ol-vehle perişane ve halleri diğergün olduklarına 
binaen kazamızda İslam ve reaya cümleten biriküb ale’l-umum kendi 
hüsn-i rızalarımız ile bila tevzi’ gönlümünden kopan mümkün mertebe 
karye-i mezkûrat fukarası komşularımız kullarına komşulukça birer 
mikdar şey’ iane kılınması müzakere ve karar kılınmış ve rızası olmayan 
bir ferd ve bir kimesneden hal ve ahirde matlub ve teflif olunmadığı ve 
hatta mezra-i mezbur reayasından hal ve ahirde mütâlebesi vuku 
bulmuş olduğu nümayan ise de malum-ı âliyyeleri buyurulduğu vechile 
cizye-i şer’iye hakkında mesfurlarla (adı geçmişler) mektumları (gizli 
kalmışları) anlaşılarak zahra ihracı hususuna bundan mukaddemce 
müdirimizin bendelerine emr u irade-i âlileriniz müteallik buyurulduğu 
vechile mir-i mumaileyh bendeleri ol-günden bu anaca kaç defa ulya-yı 
mesfuran meclise gelüb şurutu üzere icnâf-ı (doğruluktan ayrılma, 
sadakatten uzaklaşma)  salise itibarıyla muayeneleri kendülerine teklif 
ve mektumlarının zahire ihracına dikkat ve gayret kılındıkda cümlesi 
ona itibarıyla cizyelerini vermek ve ol-vechile meclisden mazbata 
olunmak hususunu ilhak ve iltimas eylediklerinde hilaf-ı nizamunu 
iltimaslarına müsaade olunmadığına mebni komşuluk hakkını lağv ve 
imha ve bu vesile ile müdürümüz ve âzamız kullarını mesul ve muatib 
ettirilmek hülyasından ibaret olduğu gerek müdirümüz ve gerek saire 
tarafından hadd-i vâhide matlub olunmayarak komşulukça perişan ve 
ve ıztırâr-ı kesireye düçar olmuş komşularımıza bi-kadri’t-tâka fi’l-
cümle hüsn-i rızalarımızla (tâkatimiz mikdarnca, gönül rızamızla) 
komşuluk eylediğimizin beyanı ……ba mazbata arzuhale cesaret 
kılınmıştır. Ol-babda ve kaffe-i halde emr u irade hazret-i menleh’l-emr 
ve’l-ihsanındır. Fi 20 safer sene 67 
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Mehmed Hulusi Hassa-i Istabl-ı Âmire (has ahırlar amiri) ve Medine-i 
Kaza-i Şiran 
İbrahim Abdullah Aza Bende 
Ed-daiü'l-kadim Hüseyin ... ulema 
Ed-daiü'l-kadim Mustafa Müderris-i Kaza-i Mezbur 
Ed-daiü'l-kadim Ahmed ... kaza-i mezbur 
 

 
Maruz-i çaker-i kemineleridir ki; 
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İstabl-ı Âmire Müdiri (Has Ahırlar Müdürü) payelülerinden 
Erzurum Sancağına tabi Şiran kazası müdiri bulunan İzzetlü Mehmed 
Beğ mukayid rıza-i âlî olarak bi’l-istizan kaza-i mezkûr ahalisine yirmi 
bin kuruş bi’t-tevzi’ eylediği geçenlerde İzzetlü Defterdar Beğ Efendi 
bendelerinin kaza-i mezkûra civar bulunan Tercan kazasında 
bulundukları esnada ahali-i merkûme tarafından ba arzuhal ifade 
olunub tahkik madde zımmında taraflarından memur tayin ve keyfiyet 
müdir-i muma-ileyhden istilam olundukda (huzura geldiğinde) cevaben 
varid olub leffen takdim kılınan mahzar mealinden malûm-ı âli 
asâfâneleri buyurulacağı vechile kaza-i mezkûr ahalisiyle Trabzon 
eyaletine tabi Karahisar-i Şarki Sancağı dâhilinde kain Alucra nahiyesi 
ahalisinin meyanelerinde cereyan eden yaylak davalarının fasl ü ru’yeti 
zımmında selef-i çakeri zamanında Erzurum ve Trabzon meclislerinden 
tayin kılınan mevlâların (izzetli kişiler) (havalelerin) ve ahali-i 
merkûmeden bi’d-def’aat evâmir-i âliye istihsaliçün Dersââdedte bi’l-
vekale igram (borç ödetme) kılınan kimesnelerin masarifat-ı rahiyye 
(yol masrafı) vesaireleri ve ihzar kılınan (hazırlanan) sahilerinin 
yevmiye ve ücretleri olarak ahali-i merkûme kırk bin kuruşuna 
mütecaviz masarifa düçar ve rızanedar olduklarına binaen ahali-i 
merkûme İslam ve reayası ale’l-umum kendü has rızalarıyla bila tevzi 
birer mikdar şey’ iane kılınması beyinlerinde (aralarında) karar ve rızası 
olmayan bir kimesneden bir akçe matlub ve teklifi olunmadığı ve hatta 
arzuhali takdim idenlerden dahi mütalebe kalınmayub fakat sinin-i 
sabıka cüziyeleride bazı mertebe-i ed’iye (dualar) ehibbaya 
kalkışmalarından ve o makule ed’i-ilerine havale-i izbar 
olunmadığından şikâyet tasaddu’ eyledikleri iş’ar olunmuş ve yaylak-ı 
mezkûreden yirmi bin kuruşa karib masarife düçar olduklarından 
bunun vergüye idhaliyle (dahil edilmek) tevzi’ ve tahsili veyahud sürat-ı 
izale tesviyesi mukaddemce (öncelikli) ba-mazbata iş’ar ve bu husus 
müdir muma-ileyh canibinden dahi bi’t-def’at istizan ve ifade olunmuş 
ise de bil-a istizan ve emr-i âli o makûle akçe tahsili mugayir irade-i 
seniyye olmasıyla meblağ-ı mezbûr her kimin emr ve marifetiyle sarf 
olunmuş ise anın tarafından ifası lazım geleceği müdir muma-ileyhe 
ifham olunmuş velev süllem-i ahalinin kendü rızasıyla olan o makule 
beyinlerinde akçe tahsili mugayir ma’delet-i (hak ile hükmeylemek) 
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seniyye bulunmuş iken hod-be-hod (kendi kendine) icrası cihetiyle 
keyfiyetin bila-istizan şeref müteallik buyurulacak irade-i seniyyeye 
değin kaza-i mezkûra münasib birinin müdir vekili tayiniyle ne kadar 
akçe ve kimlerden (vekillerden) tahsil olunduğunun bi’t-tahkik buna 
dahi iş’ar ve istizanı mütehattim-i (lüzumlu, gerekli) zimmet-i 
memuriyetim olmakdan naşi ol-vechile bir bendeleri tayin olunmak 
üzere bulunmuş ve mir muma-ileyh oranın yerlüsünden bulunmak 
mülasebesiyle müdirlik mezkuriye mahsus olan beşyüz kuruş maaşla 
idare iderse de bu taraftan tayin olunacak müdir ol-mikdar maaşla 
kendisini idare edemeyeceği vâzıhaneden (açıkdan açığa, aşikâr) 
olmağın ikiyüzelli kuruşun zammıyla maaşın yediyüzelli kuruşa iblağı 
tensib olunmuş ve muahharen vaki olacak tahkikat iş’ar olunacağı 
derkâr ise de şimdiki halde mir-i muma-ileyh hakkında ne vechle 
muamele olunmak lazım gelür ise keyfiyetin su-yi çakeraneme iş’arı 
mutevakkıf-ı rey-i âli-i asâfâneleri bulunmuş olmağla ol-babda emr u 
ferman hazret-i men-lehül emrindir.  
Fi Gurre (ayınilk on günü) Rebiülevvel sene 67 
Vali-i Eyalet-i Erzurum/Muhammed Hamdi 
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Erzurum Valisi Atufetli Paşa Hazretlerinden Meclis-i Vâlâ-ya ita 
buyurulan bir kıt’a tahriratı mealinde Ezurum Sancağına tabi Şiran 
Kazası Müdiri Mehmed Beğ Karahisar-i Şarki Sancağı’nda Alucra 
Nahiyesi ahalisi meyanelerinde cereyan eden yaylak davalarından 
dolayı vukuu bulub hüsn-i rızayı umum ahali ile tesviyesine karar 
vermiş oldukları yirmi bin kuruşa karib (yakın) masariflerinin hodb e 
hod vergüye idhaliyle tevzi-i ve tahsiline ibtidar olduğu inha 
olunduğuna mebni kaza-i mezbûra muvakkaten bir münasibinin müdir 
vekili tayiniyle zikr olunan akçenin ne mikdar olduğu ve kimlerden 
tahsil kılındığı der-dest tahkik olarak eğerci mir-i muma ileyhe yerlüden 
bulunmak mülasebesiyle müdirlik mezkûri mahsus olan beşyüz kuruş 
maaşla idare etmekde ise de mütebeyyin olunacak müdir ol-mikdar 
maaşla idare edemeyeceğindan ikiyüzelli kuruşun zammıyla maşının 
yediyüzelli kuruşa iblağı bi’t-tensib icra-yı iktizası istizan kılınmış olub 
suret-i iş’ara göre velev rızayı ahali ile olsun bu suretle akçe tahsili 
memnu olan aralık tevzi-i dimek olarak bu makule hareket-i 
memnuniye cesareti mir-i mumaileyhin azline lüzum göstermiş ve 
mebaliğ-i mezkûr salifü’l-beyan yaylak davasının fasıl ve rüyetiçün 
masarif olunarak böyle maddelerde herkangi taraf haksız çıkar ise 
mütemerrid (inatçı, dik kafalı) şurutu vechile masarif-ı vakıanın onlar 
tarafından ita ve tesviyesi umur-ı tabiiyyeden bulunmuş olmasıyla 
husus-ı mezbûr içün bil-istizan ne mikdar akçe tevzi’ olunmuş ise 
vergüye mahsuben istirdat ettirilerek vuku’ bulan masarif-i sahihenin 
dahi tahkikat ahire icrasından sonra ber-veche muharrer tesviyesiyle 
keyfiyetin bu tarafa iş’arı ve müdirlik mezkûre ceride-i (resmi dairenin 
hesaplarının kaydedildiği defter) mahsusasında muharrer 
bendegândan Bayezid Karantina Müdüri Sabık Mehmed Efendi kulları 
ehil ve erbâb görünerek fakat dersââdetten gidecek müdir ol-mikdar 
maaşıyla idare olunamayacağından vergüyü ahaliye ilaveten maaş-ı 
mezkûre beşyüz kuruş daha zammıyla bin kuruşa bil-iblağ efendi-i 
muma-ileyhin memuriyeti ve emr-i tahlif (yemin ve vekil bırakmak) ve 
kefaleti icra olunub mahalline vûsûlünde dahi muadeletesine vechile 
hareket eylemesine daimen ve mütemadien dikkat ve itina olunması 
hususunun cevapnâme-i sami-i vekâletpenâhileriyle ve âli-i müşar-
ileyha ve emr u tevsi ve hazinece tesviye-i icabın dahi Maliye Nezaret-i 
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Celilesi’ne iş’ar ve havale buyurulması Meclis-i Vâlâ’da tezkir (tezekkür) 
kılınmış ise de ol-babda her ne vechile irade-i seniyye-i 
sâdâretpenâhileri müteallik ve şeref-sudur buyurulur ise ana göre icra-
yı muktezası babında emr u ferman hazret-i men-lehül emrindir. Fi 27 
Recep Sene 67 
Münib Efendi Na Mizac (hasta, rahatsız)   
 

 
 
Atufetli Efendim Hazretleri 

Meclis-i Vâlânın manzur-i âli buyurulmak içün evrak-ı 
müteferriasıyla (ekleriyle) arz ve takdim kılınan bir kıt’a mazbatasından 
müstefad olduğu (analaşıldığı) cihetle Erzurum’da Alucra Nahiyesi 
ahalisi beyanlarında cereyan eden yaylak davasından dolayı vergiye 
yirmi bin kuruş ihale olunması her ne kadar rıza-yı ahali ile olunmuş ise 
de aralık tevzi-i (dağıtım) demek olduğundan Şiran Kazası Müdürü 
Mehmed Beğin azline lüzum göstermiş ve mebaliğ-i mezbûr salifü’l-
beyan yaylak davası içün sarf olunan akçe olmağla bunun mütemerrid 
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(inatçı, kibirli) şurutuna (şartlarına) tevfiki (uygunluğu) icabından 
bulunmuş olmasıyla mebaliğ-i mezbûrun virgiye mahsuben istirdadı ve 
müdirlik-i mezburun maaşı olan beşyüz kuruşa virgüyi ahaliye ilaveten 
bir beş yüz daha zam ile bin kuruşa iblağ olunmak üzere Bayazid 
Karantina Müdiri Sabık Mehmed Efendiye usulü vechile ihalesi 
tezekkür olunmuş ise de ol-babda ne vecihle ferman-ı isabet ünvanı 
cenab-ı cihândâri şerefnuh buyurur ise mantuk-ı münifi üzere hareket 
olunacağı beyanıyla tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. Fi 28 
Rebiyülahir sene 267   

 
Maruz-i çaker kemineleridir ki, 
İsâbet-zîb-i ibcâl olan İşbu tezkire-i sâmiye-i asâfâneleriyle salifü’i-zikr 
mazbata evrâk-ı müteferriası meşmûl-i nigâh-iktinâh-ı hazret-i pâdişâhi 
buyurulmuş ve istizan-ı sâmi-i sâdâretpenâhileri üzere mebaliğ-i 
mezkûrun vergüye mahsuben istirdadı ve müdirlik mezkûrun ol-mikdar 
maaşı ile mûma-ileyh Mehmed Efendiye usûlü vechiyle ihalesi 
müteallik ve şeref-sudur buyurulan irade-i seniyye-i cenab-ı mülükâne 
iktizâ-yı celîlinden olarak mazbata-i mezkûre evrak-ı merkûme ile 
beraber yine savb-ı vâlâyı asâfilerine iade kılınmış olmağla ol-babda 
emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir. 
Fi 29 Recep sene 67 
 

Alucra’nın Allu Köyünden Merhum Şeyh Osman 
 

Aluçora da nereden çıktı diye düşündüğünüzü tahmin etmek 
zor değil. Fakat incelediğimiz belgelerin bazı yerlerinde Alucra 
yazılıyken bazı yerlerinde de Aluçora diye yazılmış. Bu yanlışlık belge 
üzerindeki derkenarlarda ve yöreyi bilmeyen memurların yazılarında 
bulunmaktadır. Bu tamamen gayr-i ihtiyâri yapılan bir yanlışlıktır. 
Ancak sehven ortaya çıkan bu durumu başlığa taşıyarak bir anlamda 
latife olsun diye düşündüm. 

 
Belgemizin içeriğine gelince; Adile Hanım Alucra’nın Allu 

köyünden Şeyh Osman’ın eşidir. 1856 yılında İstanbul’da Elvan 
mahallesinde ikâmet ettiğini belitmiştir. Şimdi bu isimde bir mahalle 
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var mıdır varsa nerededir bilemiyorum. Bu konuda belgede de bir 
açıklık bulunmamaktadır. 
 

Diğer taraftan Allu’lu Şeyh Osman’ın da nerede Şeyh olduğu 
nerede vefat ettiği de belirtilmemektedir. Keza amcasının oğlu 
Mavnacı İbrahim’in mavnacı lakabını nerden aldığı da muammadır. Bu 
sadece sahil yerlerinden birinde denizcilikte uğraştığını akla 
getirmektedir. 

 
Şehy Osman vefat edince varisleri olarak hanımıyla birlikte bir 

oğlu iki kızı kalır. Alucra’nın Allu köyünde Şeyh Osman’a ait oldukça 
fazla mülkü kalır. Hanımı Adile Hanım çocukları küçük olduğundan 
onlara vasi olur ve memleketteki miras kalan malları 4 bin kuruş 
karşılığında İbrahim ve Mehmet’e satar. Ancak bir süre sonra İbrahim 
ve kardeşi Der-saadet’e gelerek zorla parayı geri alır mallara da el 
koyarlar. 

 
Adile Hanım da bunun üzerine dilekçe vererek söz konusu 

kişilerin Der-saadet’e getirilerek yargılanmaları ve el konulan 
mallarının geri alınması için Trabzon valisine hitaben yazı yazılmasını 
talep etmiştir.   

 

 
 
Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 96, Gömlek No: 9, 

Tarihi: 2 Z 1272 (4 Ağustos 1856), Konusu: Adile Hanım'ın Alucra 
kazasında Mehmed ve İbrahim'de olan alacağının tahsili talebinin 
tahkiki ile gereğinin yapılması. 
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Karahisar-i Şarki Kaim-makamına 
 

Adile Hatun’un zevci müteveffa Şeyh Osman Efendi’nin 
Karahisar-i Şarki Sancağında Aluçora kazasına tabi Allu karyesinde 
mutasarrıf olduğu emlak ve arazisi irsen (miras yoluyla) oğlu muzır 
Mehmed ve kerimeleri Emine ve Şefika’ya intikal etmiş ise de 
müteveffa-yı merkumun karındaşları Mehmed ve İbrahim nam 
kimesneler tarafından icar olunarak bu tarafda icra olunan 
terafu’larında (duruşmalarında) sagir-i merkum (buluğa ermemiş 
çocuk) ve mezburelerin icar-ı mezkûrdan dolayı merkumda on altı bin 
iki yüz guruş hakkı tebeyyün etmiş ise de eda etmeksizin ber-takrib ol-
tarafa savuşarak (kaçarak) gadr dâ’iyesinde bulunduğundan mebaliğ-i 
mezburun kendisinden ve teraküm eden (biriken) icarın (kira 
bedelinin) dahi merkum İbrahim’den tahsili ve müdahale-i vakıanın 
men’i ve olmadığı halde merkumların Der-saadet’e ihzarı (hazır 
edilmesi) hakkında mukaddemâ (daha önce) vukuu bulan istid’a (talep) 
üzerine keyfiyet bâ-tahrirat iş’ar olunmuş (yazılmış) ise de henüz bir 
icabı eda olmadığından zikr olunan emlak ve araziyi bundan üç sene 
mukaddem (önce) Mavnacı İbrahim ve karındaşı Ahmed nam 
kimesnelere dörtbin guruşa baliğ (ulaşmış) ve füruht eylemiş (satmış) 
olduğu halde merküman Mehmed ve İbrahim bazı kesanın necahına 
(zaferine, muradına) mebni mezkûr emlak ve araziyi zabt etmek 
dâiyesinde (arzusunda) bulunduğundan bahisle icab-ı halin (gerekenin) 
icrası hususu bu kere dahi niyaz olunmağla keyfiyet karin-i sıhhat ise 
şer-i şerif ve meclis marifetiyle beyzi hane rağbet olunarak bütün 
maddeye göre lâhık olacak hükm-i şeriyyenin icrasıyla keyfiyetin iş’arı 
hususuna mübaderet eylemeniz şiyakında şukka. 
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Adile Hatun’un takdim eylediği arz-ı hâlde zevci müteveffa Şeyh 
Osman Efendinin Karahisar-i Şarki Sancağında Aluçora kazasına tabi 



ALUCRA TARİHİ  

438 
 

Allu karyesinde mutasarrıf olduğu emlak ve arazisi irsen (miras yoluyla) 
oğlu hizib Mehmed’e ve kerimeleri Emine ve Şefika’ya intikal etmiş ise 
de müteveffa-yı merkumun karındaşları Mehmed ve İbrahim nam 
kimesne tarafından icar olunarak bu tarafda icra olunan terafu’larında 
(duruşmalarında) sagir-i merkum (buluğa ermemiş çocuk) ve 
mezburelerin icar-ı mezkûrdan dolayı merkumda on altıbin iki yüz 
guruş hakkı tebeyyün etmiş ise de eda etmeksizin ber-takrib ol-tarafa 
savuşarak gadr dâiyesinde bulunduğundan mebaliğ-i mezburun 
kendisinden ve terakim eden icarın dahi merkum İbrahim’den tahsili 
ve müdahale-i vakıanın men’i ve olmadığı halde merkumların Der-
saadet’e ihzarı hususu istid’a olunmuş olmağla keyfiyet muvafık-ı inha 
olunduğu halde şer-i şerif ve meclis marifetiyle ru’yet-i lahık olacak 
hükm-i şer’inin icrasıyla keyfiyetin iş’arı hususuna himmet buyurulması 
fi 12 L sene (12)72 tarihinde Karahisar-i Şarki Kaim-makamına emr-
name-i sâmi yazılmış ve cevabı vüruduna dair kayda zafer-yab 
olunamamıştır. Ferhan hazreti men leh’ül emrindir.   

 
Maruz-i çaker-i kemineleridir ki; 

Bu cariye kulları Der-sadet’de Elvan Mahallesi sakinlerinden 
olub vilayet-i Anadolu’da Karahisar-i Şarki Kazası dahilinde Alucra 
kazası kuralarından Allu nam karye sakinlerinden Kuruk oğlu Şeyh 
Osman Efendi bu cariyelerinin zevcim olub merkum zevcim kulları 
karye-i mezkûr tarafında vaki malumu’l hudud bir bab menzile ve bir 
bab ahıra ve bir bab samanlık ve yarım harman yerine ve bir bab 
misafirhane ve on kıt’a tarla iki çayır ba senet mutasarrıf iken bundan 
dokuz sene akdem fevt olub bu zikr olunan yerler müteveffa-yı 
merkum zevcim kullarının sagir ve sagire üç nefer evladları Mehmed ve 
Emine ve Şefika ve bu cariyelerine intikal etmiş ise de ve bu cariyeleri 
evladlarıma vasi nasb ve ta’yin olunub ve bu cariyeleri vesayeti kabul 
edip o tarafda bu zikr olunan mülklerimi ve tarlalarımı Der-saadet’de 
karye-i mezkûr sakinlerinden mavnacı İbrahim ve karındaşı Ahmed’e 
bundan üç sene akdem mezkûr yerleri ve tarlaları dörtbin guruşa bu 
cariyeleri füruht ve kasr-i yed etmiş olup dört bin guruşu tamamen 
alub ve Der-saadet’de Defterhane-i Âmire’ye varub takrir verdim ise 
de ol-tarafdan bir kıt’a mazbatası verilmek içün valisine hitaben bir 
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kıt’a emr-name-i sâmi gitmiş ise de bir tarafdan dahl ve taarruz 
müdahale icab etmez iken karye-i mezkûr sakinlerinden yetimlerimin 
amucası oğlu Kuyularık oğlu İbrahim ve Mehmed zuhura gelüb bu 
kadar mülk ve tarlaları füzûli zabt idüb mazbata virdirmeyüb ve 
merkum İbrahim ve karındaşı Ahmed bu tarafda ve bu cariyelerine 
virmiş oldukları dörtbin guruş girüye matlub idüb heman ol-tarafda 
merkumlar ile birkaç defa murafaaya duruşulmuş ise de bazı kesan 
tarafından müsaade olunmak ihkak-ı hak olmayub merâhim-i 
aliyyelerinden mercudur ki mahal-i mezkûrda şer’an ihkak olunmak 
mümkün olmadığı halde merkumların Der-âliyeye ihzarı havi valisine 
hitaben bir kıt'a emr’name-i sâmi i’tası niyazım babında emr ü ferman 
hazret-i men leh’ül emrindir.  
Fi 21 Zilhicce Sene (12)72 
Bende Müteveffa-yı Merkûme Zevcesi Adile Cariyeleri     
 

Tepeköy’de Vuku’ Bulan Olay  
 

Arşiv Fon Kodu: A.}AMD. Dosya No: 84, Gömlek No: 64, Tarihi: 
1274 (1858), Konusu: Alucra Kazası (Trabzon-Karahisar-ı Şarki’de)’nda 
meydana gelen cinayet vakasının muhakemesi sonucu, kısas cezasına 
çarptırılan katilin cezasının, vereseden birinin sulh olması nedeniyle 
diyete dönüştürülmesi. 
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Tezkire-i Samiye 
Trabzon eyaleti dahilinde kain Karahisar-i Şarki Sancağında vaki 

Alucra kazasına tabi Tepeköy sakinlerinden  maktulen (katledilerek) 
vefat iden Halil’in veresesiyle katili olan Mehmed’in icra kılınan 
mürafa’alarında (mahkeme olunma) maktül (öldürülmüş, katledilmiş) 
merkume (adı geçmiş) Aliyi mucib-i kaza-yı olan katl ile katil-i merkûm 
Mehmed’in idam itmiş olduğu sabit olmuş olmakla ber-muceb kayd-ı 
fetvahane verese-i merkume katil-i merkumu kısasdan afv etmedikleri 
halde icra-yı kıssası olunması ve eğer verese-i mezbureden biri afv eder 
veya sulh olur ise, mesele yine münkalib (başka bir şekle dönüşen) 
olacağından icab-ı şeriyesinin icrasıyla keyfiyetin bed tarafa iş’arı ve 
katil-i merkumun hapse gönderilerek bu canibe olmak üzere bir kıt’a 
ferman-ı âli tasdir (yazılma) kılınması hususuna dair meclis-i vâlâdan 
kaleme alınan bir kıt’a mazbata evrak-ı melfufe (zarfı ile birlikte) ile 
beraber  manzur-ı âli buyurulmak (dikkatini çekmek) içün arz u takdim 
kılınmış ol-babda her ne vechle emr u ferman cenabı mülükâne 
(Padişah) müteallik (yüksek olan) buyurulur ise ona göre harekete 
mübaderet (bir iş yapmaya girişme) kılınacağı beyanıyla tezkire.. 
 

Tamzaralı Agop’un Alucra A’şar Hâsılatını Alıp Kaçması 
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Aşağıda inceleyeceğimiz belge içeriğiyle birlikte bir dönemin 
uygulamasını ve buna bağlı olarak halkın yaşadığı sıkıntıları da 
hatırlatmaktadır. Belgede bahsedilen asıl konu Alucra’nın ondört 
köyüne ait vergi karşılığı olan zahireyi satarak kaçan Tamzaralı Agop’un 
geri getirilmesi için yapılan çabalardır. 
 
 Ancak belgenin arka planda anlattıkları ise çok farklıdır. 
Öncelikle Karahisar-i Şarki’de Yahudi bir mültezim’in varlığını 
görmekteyiz. Mültezim kelime olarak bir şeyi üzerine alan, deruhte 
eden, devlet hazinesine maktu, muayyen vergi verip bir kısım 
memleketlerin aşarını (öşür) yani arazi mahsullerinden alınan onda bir 
nisbetindeki vergiler gibi varidatının, hazineye ait gelirlerin tahsilini 
önceden ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği bedel karşılığı üzerine 
alan kişiyi tanımlamaktadır. 
 

Sistemin işleyişi ise şu şekilde olmaktadır. Devlet'in her türlü 
ticari, zirai ve sınaî gelirleri açık artırma yoluyla ihaleye çıkarılır, 
böylece bu gelirlerin toplanma işi özel kişilere devredilirdi. 
Özelleştirilen bu gelir kaynaklarına "Mukataa", bunların tahsil işini 
devlet adına üstlenenlere "Mültezim", bu sisteme de "İltizam" usulü 
denmekteydi. Saray, bilhassa merkeze uzak eyaletlerde oradaki 
görevlilerin maaşlarını ve sair masraflarını bu toplanan vergiler ile öder 
kalanı saraya gönderilirdi. Vergi toplama işi genelde ayanlar vasıtasıyla 
yapılırdı.  

 
Osmanlı da gayr-i Müslimlerin malikâne sahibi olmaları men 

edilmişse de birçok Rum, Ermeni ve Yahudi’ye de  mültezimlik  
verilmiştir. Bu mültezimler Köylüden toplanan aşar vergisinin yarısı 
Osmanlı Hazinesi’ne giriyorsa, yarısı da Ermeni, Rum ve Yahudi 
mültezimlerin kesesine giriyordu. Arazi kullanımına karşılık toprağın 
verimliliği de dikkate alınarak elde edilen üründen 1/10 ile 1/50 
arasında aynî  “aşar/öşür” vergisi alınıyordu ama bunun dışında kalan 
örneğin küçük ve büyük baş hayvan sayısı, arılar, meyve, sebze, yonca 
ve bunun gibi mallardan alınan vergide mahsuldeki gibi kesin bir nisbet 
olmadığından köylü mültezimlerin vergi memurunun (şahna’lar) 
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insafına kalıyordu. Meyve vermeyen ağaçtan bile vergi alabiliyorlardı, 
halk ne yapacağını şaşırmıştı.133  

 
İltizam usulü doğaldır ki en çok, o güne kadar toprakta başarıyla 

uygulanan "Timar Sistemi"ni etkilemişti. Servet ve saygınlık sahibi 
olmanın biricik yolu, mültezimlikten geçiyordu o yıllarda. Mültezimler 
devlet içinde devlet olmuşlardı sanki. "İltizam mukavelelerinde 
öngörülen süreler geniş bir yatırımcı sınıf doğurmuştu, satıhta tek bir 
mültezimin varlığına karşı, derinde vergiyi bizzat toplayanlardan 
sarraflara kadar uzanan karmaşık bir ortaklık sınıfı doğmuştu. Gayr-i 
Müslimlerin malikane sahibi olmaları men edilmiş olmasına rağmen 
birçok Rum, Ermeni ve Yahudi bu seçkinler sınıfına muhasebeci, 
finansör ya da simsar olarak dahil olmuştur. 18.YY itibariyle İstanbul'da 
2000 mültezim ve onların taşra uzantıları (bu uzantılara "şahna" 
deniliyordu) ile birlikte yaklaşık 10.000 kişilik bir sınıf ortaya çıkmıştı".  

 
Çünkü hazine, mukataa alan kişilere kefil olarak yalnızca gayr-i 

Müslim sarraf ve sermayedarı kabul ediyordu. Mukataaların iltizama 
verilmesi İstanbul'da müzayede yoluyla yapılıyordu. Bu müzayedelere 
taşra yöneticilerinin kapı kethüdaları katılırdı. Mukataa alan kişi 
İstanbul'da bir kefil gösterir, tahmini vergi gelirinin ilk taksitini 
"muaccele" adı altında peşin olarak yatırdıktan sonra devlet adına 
bölgedeki yükümlülerden mukataa konusu vergileri toplar ve öteki 
taksitleri bu gelir içinden ödedikten sonra kalanı kazanç olarak 
alıkoyardı. 

1733-1813 yılları arasında yaşamış olan Halk Ozanı Talibî, 
mültezimler hakkında bakın neler diyor.134 

 
"Tâlibî'yim kurtulmadım çileden 
Mültezimler öşür alır kileden 
En doğrusu kaçmak imiş Zile'den 
Hiç gelmemek nûrun âlâ nur imiş" 
                                                           
133 http://www.yozgatgazetesi.com/yazarlar.asp?yazar=37&yazi=1598 
134 http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cazim/002/ 
 

http://www.yozgatgazetesi.com/yazarlar.asp?yazar=37&yazi=1598
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cazim/002/
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 Sistemi ve işleyişini tanıttıktan sonra belgemize baktığımızda 
burada da Simon Çorbacı diye tarif edilen bir kişinin varlığı ile 
karşılaşıyoruz ki bu isim Yahudi ismini çağrıştırmaktadır. Onun adamı 
olan ve şahna diye tabir edilen vergi toplayıcısı şahıslardan Tamzaralı 
Ağop topladığı zahireleri satmış ve parasını alarak kaçmıştır. Neticede 
yapılan araştırmada Giresun’da olduğu öğrenilmiş ve yakalanarak 
Karahisar’a getirilmesi istenilmiştir. 
 
 Mültezimlik uygulamasının sonuçlarıyla ilgili olarak Alucra ve 
Mindeval’da karşılaşılan muhtelif olumsuzlukları daha önceki 
yazılarımızda işlemiştik. Örneğin Alucra’nın Kamışlı köyünde aşar borcu 
yüzünden bir kişinin evinin alındığını ve bu evin daha sonra 1. Dünya 
Savaşında Kafkas Ordu Komutanlığı tarafından askeri hastane olarak 
kullanıldığını, yine Mindeval’ın Zodoma köyünden birisinin elli kuruşluk 
borcuna karşılık beşyüz kuruşluk tek öküzünün satıldığını görmüştük.    
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 376, Gömlek No: 70, 
Tarih: 11 Rebiü’l-ahir 1276 (7 Kasım 1859), Konu Özeti: Tamzaralı 
Mustafa ve dört arkadaşının Karahisar-i Şarki Mültezimi Simon'dan 
deruhte ettikleri Alucra karyeleri aşarı hâsılatını satarak kaçan 
Agop'un buldurularak muhasebe rüyeti için Karahisar-i Şarki'ye 
gönderilmesi. 
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Ordu Kaimmakamına 

Tamzaralı Mustafa Ağanın takdim eylediği arz-ı halde 
yetmişdört senesine mahsuben Karahisar-i Şarki Sancağının a’şâr-ı 
şer’iyye mültezimi Samsun tarafından liva-i mezkûra tabi Alucra kazası 
kurasından ondört karye a’şârını kırkbeşbin guruş bedel ile Hamid oğlu 
Ahmet Ağa ve Sandalcı Mehmed Ağa ve Fuci Ağa ve Meylik oğlu Agob 
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ile bi’l-istizân derûhde ve iltizâm itmiş olmalarıyla şürekâ-yı 
mumaileyhiden Agob hâsılat-ı vakıayı füruht (satış) ve esmanını 
(bedelini) ahz iderek mültezim-i merkûme olan deynlerine (borçlarına) 
mahsuben bir akçe virmeyerek Giresun kazasına savuşmuş olduğundan 
bahisle merkûm Agob’un rü’yet-i muhasebe (muhasebe kontrolü) 
zımmında kendisüne terfikan (yanına birisini katarak, gözetim altında) 
liva-i mezkûre iadesi hususu istid’a olunmuş olmağla merkûm Agob 
buldurulub merkûm Mustafa Ağanın dahi bede’l muhasebe da’vasında 
haksızlığı tebeyyün ider ise masarif u ifasını tesviye itmek üzere kefil 
alınarak i’zâm (göndermek, yollamak) kılınması hususuna mübâderet 
olmak siyakında şukka. 
Bâ-işâret âliye-i cenâb-ı müsteşâri 
 

 
 
Marûzi çaker kemineleridir ki; 

Yetmişdört senesi i’tibarıyla Karahisar-i Şarki Sancağının a’şar-ı 
şer’iyye mültezimi Simon Çorbacı tarafından liva-i mezkûre tabi Alucra 
kazası kuralarından ondört kıt’a karyenin a’şar-ı şer’iyyesi kırkbeşbin 
guruş bedel-i mukabelesinde bu kulları ile Hamid oğlu Ahmed Ağa ve 
Sandalcı Muhammed Ağa ve Fuci Ağa ve Meylik oğlu Agob namun 
kimesneler ile müştereken derûhde ve iltizam iderek Karahisar 
mezbûrun a’şar-ı şer’iyyesi müşterikimiz merkûm Agob tarafından der-
dest ve tesviye ve hâsıl-ı olan zehâiri füruht ve icab iden akçesini ahz 
iderek bedel-i merkûmeden hissesini te’diye itmeksizin merkûm Agob 



ALUCRA TARİHİ  

446 
 

savuşub Ordu Sancağında Giresun’a gelmiş ve bedel-i merkûmeden 
hissesi, livâ-i mezbûrun a’şar-ı şer’iyye-i mültezimi tarafına istika 
kılınmış ve bu-babda tarafımıza ve müşterek sairemiz taraflarına özr-i 
mucib (icab etmek) olmağla merâhim-i âliyelerinden mercudur ki 
mahallinde meclis marifetiyle yeğân yegân (birer birer) muhasebemiz 
rü’yetiyle hasılat-ı vakıası malum olmak ve hissesine aid olan bedeli 
virmek ve hakkımız tahsil olunmak üzere merkum Agob’un Karahisar’a 
azimet eylemesi lazım gelmiş olmakla kullarına tefrikan mahalline 
gönderilmesi hususunu âmir (emr eden) Giresun kaimmakamına 
hitaben bir kıt’a emrnâme-i sâmi tastir ve ihsan buyurulması babında 
emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.  
Fi 29 Ra Sene (12)76 
Tamzaralı Mustafa Ağa Kulları 
 

Alucra’lı Eşkıya Çavuşoğlu 
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İnsanların yaptıkları iyilikler de kötülükler de unutulmuyor, 
günün birinde hatırlanıyor. Hatırlandığında da ya hayır dua alıyor ya da 
kötü şekilde anılıyor. Burada incelediğimiz belgede de kötü, fena 
işleriyle hatırlanan birisiyle tanışacağız.  

 
Bu şahsın, eşkıya reisinin adı belgede Alucralı Çavuşoğlu olarak 

geçmektedir. Çavuşoğlu denilen eşirra (çok şerli, kötü insan) üstelik 
kendi başına hareket etmiyor, kendisi gibi insanlardan kurulu bir ekip 
oluşturmuş. Marifetleri ise yol kesip, adam soymaktan yaralamaya, 
öldürmeye kadar uzayıp gidiyor.  

 
Ancak Çavuşoğlu, Tirebolu’da bir kızın namusuna göz dikince, 

onun tarafından tüfekle vuruluyor ve bu nedenle de ölüyor. Kızın 
durumu da nefsi müdafaa kabul edilerek yargılamaya mahal 
görülmüyor.  

 
Ayrıca, belgeden Kurucay ve Kemah ahalisinin Giresun-

Karahisar yolunu ve muhtemelen de Alucra güzergâhını kullanarak 
memleketlerine gittiklerini öğreniyoruz. Bu da Alucra güzergâhının 
işlerliği hakkında önemli ipuçları vermektedir. Zaten yakalandığında bu 
kadar suç işlemiş birinin akıbeti günün şartlarına göre muhtemelen 
cellatlara teslim edilmek olacaktır. 

 
Aslında bir birbucuk asır öncesinin insanının ne şartlarda 

yaşadığını anlamamız açısından da ibretlik bir belgedir. Yol, can ve mal 
güvenliğinin olmadığı gayet net anlaşılıyor. Bu durumla karşı karşıya 
kalan insanlar çaresizlik içinde günler sonra ancak derdini anlatabilecek 
bir merci bulurlarsa da çoğunlukla netice alamadıkları ortadadır. Zira 
ulaşım ve haberleşme imkânlarının sınırlı oluşu suçlunun takibini de 
zorlaştırmaktadır. Ne zaman ki buna karşı kesin bir irade ortaya çıkarsa 
o zaman eşkıya güruhunun peşine süvari veya kır serdarlarından 
oluşan müfrezeler gönderilerek yakalanmaya çalışılmaktadır. Bunun 
için de yine istihbarat gerektiği açıktır. Aksi taktirde kimi nerede 
bulacaklar. 
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MVL. Dosya No: 136, Gömlek No: 37, 
Tarihi:  22 Cemaziyelevvel 1278 (25 Kasım 1861), Konu Özeti: 
Giresun'dan memleketleri olan Kuruçay ve Kemah'a giden yolcuları 
yaralayıp mallarını gasp eden şahısların muhakeme ve 
soruşturmalarının yapılması ve eşkıya reisi Alucralı Çavusoğlu'nun 
Tirebolu'da tecavüze yeltendiği kız tarafından vurulmasından dolayı 
kanunen kız hakkında hiç bir işlem yapılmaması. 
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Trabzon Valisi Cemal Paşa Hazretlerine 
 

Giresun’dan memleketleri bulunan Kuruçay ve Kemah 
taraflarına giderler iken Karıncalık nam mahalde cerh ve malları gasb 
olunmuş olan yolcuların carih (yaralayan) ve gasblarından ahz ve grifti 
olunan eşhasın müddeileriyle mahkeme istintakları (sorguları) icra ve 
henüz ele geçirilemeyenlerin der-destine i’tina olunması hakkında 
tastir kılınan tahrirata cevaben ve fi 24 Safer sene (12)78 tarihli ve 
yirmidokuz numerosu ile murakkaman (rakamlı) Trabzon Meclisi’nin 
varid olan mazbatası Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’ye lede’l-havale 
mealine nazaran elde bulunan eşhasdan iddiası olanların li-ecli’l-
muhakeme olmamakla Trabzon’a gelmeleri mahallerine bildirildiği gibi 
asıl reisi eşkıya olub hayli vakiden beru enva-i cinayete ictisar (cüret 
etmek) itmiş olan Alucra’lı Çavuşoğlu’nun dahi ahz ve griftine 
çalışılmakda olduğu halde Tirebolu kazasına tabi Yede karyesi 
ahalisinden Ali Ağa’nın kızına fi’l-i şeni icraatın (kötü, ayıplı iş, ırza 
tecavüz) kasdıyla gelüb kızın muhalefet (karşı koyma) itmesine mebni 
hanenin penceresi parmaklıklarını kırarak içerüye girmek sâdetinde 
iken kız içerüden tüfenk endahtıyla topuğundan cerh iderek 
(yaralayarak) müteessiren fevt olmuş olduğu anlaşılmış olmasından bu 
halde merkûmun dahi heder olarak bu-babda kanunen kimesne 
hakkında bir şey tertib idilmeyeceği ve madde-i cerh ve gasbda refikleri 
olub elde bulunan eşhasın müddeileriyle mahkemeleri icra ve ikmal 
olunarak ber-minval muharrer bu def’a mütecasir olduğu kazasında 
refikası kimler ise der-dest idülüb anların dahi istintak (sorgu) ve 
muhakemeleri ifa kılınarak cinâyetleri derecatnın ba-mazbata inhası 
hususlarının meclis-i mezkûrdan ba-mazbata ifade olunmuş olmakla 
ber-minval tahrir-i iktizasının icrasıyla keyfiyetin inhası hususuna savb-ı 
vâlâlarına bildirilmesi himmet buyurmaları lüzum geleceği beyanıyla 
şukka.  
Fi 22 Cemaziyelevvel sene (12)78 
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Samsun’dan Sivas’a Gönderilen Muhacirler 
 

Fon Kodu: A.}MKT. NZD. Dosya: 395, Gömlek No: 74, Tarihi: 
1278 B 27 (28 Ocak 1862), Konu Özeti: Trabzon’dan Samsun’a gelmiş 
olan muhacirlerden ekserisinin Sivas’a gönderildiği geriye kalanının 
ise münasip köylere musafereten yerleştirildiği. 
 

 
 
Muhacir Komisyonu Riyaset-i Celilesine 
Bu def’a Trabzon’dan Samsun’a gitmiş olan muhacirlerden 

ekserisinin Sivas’a gönderildiği ve küsurunun dahi hala evvel bahara 
değin münasib karyelere musaferet suretiyle yerleştirildiği ifadesine 
dair Canik mutasarrıfı saadetlü paşa hazretlerinin sürûr-ı tahriratı 
manzûr-ı vâlâları buyurulmak üzere leffen irsal kılınmış olduğu 
beyanıyla tezkire. 

 

Kafkasya’dan Anadolu’ya Hicret Eden Muhacirlere Yardım 
Yapılması  
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. MHM. Dosya No: 238, Gömlek No: 
90, Tarihi: 18 Za 1278 (17 Mayıs 1862), Konusu: İskân olunmak üzere 
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Muş Sancağına gönderilen muhacirine Karahisar-i Şarki kazaları 
ahalisince yapılan yardımların Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis’de 
yayınlanması. 

 
Osmanlı-Rus Savaşlarında Osmanlı’nın Ruslara yenilmesi ve 

Kafkasya’da toprak kayıpları yaşanması üzerine Osmanlı ile birlikte 
savaşa katılan Kafkas halkları Rusya’nın zulmüne uğrayınca pek çoğu 
yaşadıkları yoprakları terk ederek Anadoluya hicret etmiştir. Bunların 
bir kısmı deniz yoluyla limanlara getirilerek buradan iskân edilecekleri 
yerlere yollanmışlardır. Bir kısmı ise kara yoluyla yürüyerek Anadolu’ya 
gelmişlerdir. Bu yolculuklarında tek geçim kaynakları olan hayvanlarını 
da yanında getiren Kafkas muhacirleri çok sıkıntılar çekmiş, yolda 
açlıkla mücadele etmiştir. 

 
İşte onların bu zor gününde Muş Sancağına yerleştirilmek üzere 

toprakların misafir ettiği muhacirlerin masrafları Akşehirâbâd, 
Mindeval ve Alucra halkı karşılamıştır. Daha sonra devlet bu parayı 
geriye ödemek istemiş ise de bunu kabul etmemişler ve hazineye 
bağışlamışlardır. Bunun üzerine zamanın hükümeti de halkın bu 
özverili davranışını zamanın gazetelerinde duyurma kararı alarak 
yayınlatmıştır. 

  
Yapılan masrafların ana kaynağını kışın misafir ettiği ve aylarca 

kaöylerde evlerde ağırlanan bu Allah misafirlerine yapılan harcamalar 
oluşturmaktadır. Vatanlarını terk ile bilmedikleri ama kendileri gibi 
Müslüman olduklarını bildikleri diyarlara gelen Çerkez ve Nogaylara 
Alucralı ve Mindevallı kucak açmış yediğinden yedirmiş, gerekirse 
giydiğinden giydirmiştir.  

 
Daha sonra devletin yaptığı ödeme teklifini de hiç düşünmeden 

reddetmiş, böyle bir durumu söz konusu bile etmemişlerdir.  
 
Akşehirabâd, Mindeval ve Alucra ahalisi de söz konusu Çerkes 

ve Nogay muhacirlerinin sevk ve iaşe masraflarını karşılamayı bir 
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kardeşlik görevi addetmiştir. Bu nedenle davranışları takdir görmüş, 
onurlu bir davranış olarak tarihe kayıt düşülmüştür.135 

 

 
 
Karahisar-i Şarki Kaim-makamına 

Li-ecli’l-iskân (yerleştirilmek üzere) Muş Sancağına gönderilen 
Nogay ve Çerkes muhacirlerinin Karahisar-i Şarki Sancağına tabi 
Akşehirabâd ve Mindeval ve Alucra kazalarından esna-yı mürurlarında 
tayinat baha ü masarifat nakliye vesaireleriçün ahali canibinden 

                                                           
135http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/13/karahisar-i-sarki-ve-
alucranin-cerkes-ve-nogay-tatari-misafirleri/ 
 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/13/karahisar-i-sarki-ve-alucranin-cerkes-ve-nogay-tatari-misafirleri/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/13/karahisar-i-sarki-ve-alucranin-cerkes-ve-nogay-tatari-misafirleri/
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/09/image00239.jpg
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virilmiş olan otuzbeşbin ikiyüzyetmişsekizbuçuk guruşun bir hidmed-i 
müftehire (Allah rızası için bağışlanan) olmak üzere hazine-i celileye 
terk ve teberru olunarak kabulü istid’asında oldukları liva-i mezkûr 
meclisinin Maliye Nezaret-i Celilesine mevrud (gelmiş) mazbatası 
mealinden malum olmuş ve ahali-i merkumenin işbu hidmetleri 
şâyân-ı takdir olarak Takvim-i Vekâyi ve Ceride-i Havadise derc ile 
i’lan ettirilmek üzere bulunmuş olmağla beyan-ı hâl-i bu babda hâsıl 
olan mahzuziyet-i (hoşa gitmek) keyfiyyetinin ahali-i merkumeye 
tebliği hususuna mübaderet eylemeniz şiyakında şukka. 

 
Takvim-i Cerideye Manzur 
 
Emsali misillü 

Olunacağı mahallinden iş’ar olunmuş olmağla keyfiyetin 
Takvim-i Vekayi derç ile ilanıçün işbu manzur. 

 
Maliye Nezaret-i Celilesine 
 
Müfid tezkire-i atufileri ve mazbata-i melfufe müveddası 

malum-ı senâveri olarak ahali-i merkumenin işbu hidmetlerini takriran 
takrirat tastir ettirildiği misillü keyfiyyet Takvim-i Vekayi ve Ceride 
tesciline dahi derç ile i’lan ittirilmek üzere bulunmuş ve mazbata-i 
mezkûr leffen i’ta kılınmış olduğu beyanıyla terkim-i zeyle ibtidar 
kılındı. 
 

Muhacirlerin Masraflarının Karşılanması 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. NZD. Dosya No: 419, Gömlek No: 99, 
Tarihi: 20 Za (Zilkade) 1278 (19 Mayıs 1862), Konusu:  Karahisar-ı 
Şarki’deki muhacirler için yapılan masrafların Aksehirâbât, Alucra ve 
Mindeval kazaları ahalisince karşılanmasının ceride-i mahsusa’ya 
kaydedildiği. 
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Pîşgâh-ı âlî-i cenâb-ı vekâlet-penâhîye mazbatadır. 
 

Cenâb-ı imâret-bahşâ-yı memâlik ü aktâr cellet zâtühu ani’l-
evhâm ve’l-efkâr zât-ı şevket-simât-ı hazret-i şâhâneyi mâkerâ leyâlî 
ve’l-eshâr revnak-efzâ-yı taht ü dîhîm-i cevher-nisâr ve zıll-ı zalîl-i 
ma‘delete leyl-i şâhânelerin mefârık-ı teba‘a ve zîr-i resânda dâ’im ve 
ber-karâr eylesün. Zîr-i cenâh-ı müstelzimü’l-felâh-ı Devlet-i aliyye-i 
ebediyyü’l-karâradehalet ve dirâyetde neyl-i maksad-ı feyz-necât ve 
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selâmet arzûsuyla Samsun iskelesine çıkup bâ-irâde-i seniyye Erzurum 
eyâletinde kâ’in Muş sancağında îvâ vü iskân olunmak üzere sevk ü 
i‘zâm olunan Nogay ve Çerkes ve kabâ’il-i muhtelifeden Karahisâr-ı 
Şarkî sancağında kâ’in Akşehirâbâd ve Alucra ve Mindaval 
kazâlarından Erzurum eyâletine hem-hudûd olan Şîran kazâsına kadar 
refte refte imrâr olunan muhâcirînin rükûb ve emvâl ve eşyâlarının 
nakline verilen hayvânât ve araba ucurâtıyla nân-ı azîz ta‘yînâtlarına ve 
ba‘zı vefiyâtlarının techîz ve tekfîn ve mesârıfât-ı sâ’irelerine mezkûr 
Akşehirâbâd kazâsı ahâlîsi tarafından verilen meblağın yekûnu yirmi 
beş bin yediyüz on iki ve Alucra ve Mindeval kazâlarının dokuz bin beş 
yüz altmışaltıbuçuk guruş ki, cem‘an otuz beş bin iki yüz yetmiş sekiz 
buçuk guruşa bâliğ olup eğerçe mesârıf-ı merkūmenin leffen ve 
merhameten mahalleri mâl sandıklarından i‘tâsı ol vakit şeref-vürûd 
eden emr-nâme-i sâmî ve matbû‘ ta‘lîmât iktizâsından ise de 
muhâcirîn-i merkūme hakkında hurmet ve ri‘âyet ve levâzım-ı 
mihmân-nüvâzîve müsâferetlerine gayret ve i‘ânet cümleye ferâ’ize-i 
zimmet bulunduğuna mebnî ba‘zı emsâli vechile zikr olunan 
Akşehirâbâd ve Alucra ve Mindaval kazâları ahâlîsi dahi bir hıdmet-
imüftehare olmak üzere mebâliğ-i mezkûreyi hazîne-i celîleye terk ve 
teberru‘ eylediklerini mutazammın meclis-i âcizânemize bâlâsı defterlü 
birer kıt‘a mazbata-i umûmiyye i‘‘tâ ve keyfiyetin arz ü inhâsı niyâz ve 
istid‘â etmeleriyle ahâlî-i merkūmenin is‘âf-ı mes’ûlleri muvâfık-ı irâde-
i aliyye-i sadâret-penâhîleri buyurulduğu hâlde kendilerine mûris-i 
ibtihâc ve mefharet olmak üzere sûret-i halde Takvîm-i Vekāyi‘ ve 
Cerîde-i Havâdis’e derc ü i‘lân kılınması (yazılması ve duyurulması) 
husûsuna müsâ‘ade-i inâyet-âde-i vekâlet-penâhîleri sezâvâr 
buyurulmak husûsundaterkīm-i mazbata-i âcizânemize ibtidâr 
kılınmağın ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-
emrindir. 
(Mühürler) 
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Muhacirin Komisyonu Riyaset-i Celilesine 
Devletlü Efendim Hazretleri, 
 

Karahisar-i Şarki havalisine gönderilmiş olan muhacirinin 
levazımatına sarf olunan mebaliğin Akşehirâbad ve Alucra ve 
Mindeval kazaları ahalisi tarafından bir hizmet-i müftehire olmak 
üzere hazine-i celileye terk ü teberru’ olunduğu beyanıyla bazı ifadeye 
havi liva-i mezkûr meclisinin tevarüd iden mazbatası manzûr-ı vâlâları 
buyurulmak içün leffen irsal kılınmağla ve bu babda Maliye Nezaret-i 
Celilesine dahi vürûd idüb ba tezkere Bâb-ı Âliye gönderilmiş olan diğer 
mazbata üzerine mahalline tahrirat yazdırılarak keyfiyet Takvim-i 
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Ceride ile i’lân itdirilmek üzere bulunmağla icabının icrası menut-ı 
himmet-i vâlâlarıdır. Fi 18 Zilkade sene 1278 

 
Maruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
Hâme pirâ-yı takdim ve tevkir olan işbu fermannâme-i âli-i 

cenâb-ı sadâretpenâhileri ve melfuf mazbata mü’eddâsı rehin-i ikan-ı 
çakerânem olmuş ve mazbata-i mezkûre komisyonca dahi ceride-i 
mahsusasına kayd ettirilerek iade ve takdimine mücaseret kılınmış 
olmakla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 19 
Zilkade sene 1278 Bende İzzet 
 

 
 

Muhacir Komisyonu Riyaset-i Celilesine 
Karahisar-i Şarki havalisine gönderilmiş olan muhacirinin 

levazımatına sarf olunan mebaliğin Akşehirâbad ve Alucra ve Mindeval 
kazaları ahalisi tarafından bir hizmet-i müftehire (öğünülecek hizmet) 
olmak üzere hazine-i celileye terk ü teberrük beyanıyla bazı ifadeye 
havi liva-i mezkûr meclisinin tevarüd iden mazbatası manzur-ı vâlâları 
buyurulmak içün leffen irsal kılınmağla ve bu babda Maliye Nezaret-i 
Celilesine vürûd idüb ba tezkere Bab-ı Âliye gönderilmiş olan diğer 
mazbata üzerine mahalline tahrirat yazuvirilerek (yazı yazılarak) 
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keyfiyet Takvim-i Ceride ile ilan itdirilmek üzere bu makule icabının 
icrası menut-ı himmet-i vâlâlarıdır. 
 

Alucra’ya Kadar Gelen Muhacirlere Yevmiye Ve Tayinat 
Verilmesi 
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 633, Gömlek No: 51, Tarihi: 
03 S (Safer) 1279 (31 Temmuz 1862), Konu Özeti: Yozgad ve Sivas’a 
iskân edilmek üzere Alucra’ya kadar gelen muhacirine yevmiye ve 
tâyinat verilmesi (17. Anadolu). 
 

 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0073.jpg
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0085.jpg
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Bi-mennihî Teâlâ 
Pişgâh-ı Meali İktinâh-ı (bir işin aslını esasını araştıran) Cenâb-ı 

Vekâletpenâhiye  Mazbata-i müstmendânemizdir (hacetimizdir) 
 
An Meclis Liva-i Karahisar-i Şarki 1277 (Karahisar-i Şarki Livası 

Meclisinden 1277) 
 
Meclis-i Vâlâya Fi 17 Muharrem sene 279 Numru 1 
 
Kayd şod Recep 19 / Yozgad ve Sivas’a emirnâme kendisine 

dahi cevab. 
 

Emr-nâme-i sâmi yazılmışdır. Fi 3 Safer sene (1)279 
 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0068.jpg
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Pişgâh-ı Âli-i Cenab-ı Vekâletpenâhiye 
Mühür/Meclis-i Liva Karahisar-i Şarki 

Ba-irâde-i seniye Yozgat ve Sivas Sancaklarında ebva’ ve iskân 
üzere Erzurum tarafından ricat etmiş olan Nogay Tatarı kabilesinden 
kafile-i evvel olmak üzere bu kere Erzurum Valisi Devletlü Hayreddin. 
Paşa Hazretlerinin buyuruldusuyla Karahisar-i Şarki kazalarından 
Alucra kazasına gelmiş olan yüz on üç hanenin üzerlerinde sevk 
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me’muru olmadığından ve zaten terbiyesiz (düzensiz) ve serkeş 
(dağınık, itaatsiz) adamlar olduğundan kaza-i mezbûrun yol üzeri 
bulunan kurasında kırk altı koruluk mezruat (ekili yerler) ve elli beş 
arabalık çayırlarını kendü malları olan bin altı yüz res (baş) mikdarı 
davar ve sığırlarına yedirmiş ve sair cihetle rencide ve taaddi (zulüm) 
eylemiş oldukları kaza-i mezbûr meclisinden ba-mazbata inha olunub 
çend ruz sonraca (birkaç gün sonra) kabile-i mezkûre nefs-i kasabaya 
duhul olmuş olmalarıyla bunlara hazirunda riayet ve hürmet ve esbâb-ı 
seferiyelerinin ikmaliyle hüsn-i imrarları hakkında mukaddem ve 
muahher şeref-varid iden o emr-nâme-i sâmiye iktizâ-yı âlisince ârâm 
ve biteviye edecek birilerinin ve iktiza eden (gereken) araba ve 
hayvanat tedarik ve hüsn-i imrarları (geçirmek, mürur ettirmek) 
esbâbına teşebbüs olunmuş ise de ta’yinatının hakkında bir güna irâde-
i seniyye ve vali-i müşarün-ileyhden verilmiş olmadığı buyurulubda 
dahi sarahat (açıklık) görülemeyüb esbâb-ı mürur’iyelerinin ikmali 
iş’arından ibaret bulunmuş idiğünden ta’yinat verilmesine cü’ret 
olunamayacağı içerilerinde Türkçe bilen ve ilerü gelenlerine ifade 
olundukda havale-i sem’ (dinlemek) ve itibar etmeyüb ta’yinat 
talebinde ısrar vermiş ve verilmediği halde çarşuda etimekçi 
dükkânlarını yağma edecekleri rûş-ı hal u kallerinden (sözlerinden) 
istidlâl olunmağla (delil getirmek, anlaşılmak) ref’an li’l-fesâd 
fukarasına dört gün öğünlerinde yarımşar kıyye nan-ı aziz (ekmek) 
ta’yinatı i’tasıyla iskân ve sâye-i seniyye-i şâhânede otuz aded araba ve 
üç yüz otuz üç hayvanat verilerek kazadan kazaya imrar (geçirmek, 
mürur ettirmek) ve savb-ı me’mûrelerine imrarlarıçün dahi işar olunub 
burada ikâmetleri müddetince zaptiye nezaretiyle zararlarından 
tevakki olunmuş (korunulmuş) ise de etraf-ı şehirde olan mezruat 
(ekili olan yerler) ve çayırların bazılarını hayvanat-ı mezkûrelerine 
yedirmiş olmalarına nazaran ilerü kazalar ahalisi dahi hasardide 
olacağından ve bundan sonra gelecek kabail dahi zabıtasız ve başıboş 
gelüb geçecekleri zahir ve bedihi (görünen, aşikâr) olmakla mücerred 
beyân-ı hal ma’rızında (arz olunan makam) takdim-i mazbata-i 
acizanemize ictisar kılındı ol-babda ve her-halde emr ü ferman hazret-i 
men-leh’ül emrindir. 
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Fi 2 Muharrem sene (1)279 E’d-dâi-i Naib 
Bende Kaymakam Liva-i Karahisar-i Şarki Es-Seyyid Mehmed Kâmil 
 

 

 
 
Nogaylar 
Nogaylar, Don ve Kuban ırmakları arasındaki alanda  Astrahan   

yöresinde varlığını sürdüren Türk dillerinden Nogaycayı konuşan bir 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Don_Irma%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuban_Irma%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Astrahan
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_dilleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nogayca
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0122.jpg
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Müslüman Türk (Kıpçak) boyudur. Nogay Han'ın ölümünden (1299) 
sonra başlamak üzere çeşitli dönemlerde de göç vermiştir. Bu göçlerin 
en büyüğü Osmanlı Rus savaşından sonra 1860 yılında 180 bin 
Nogay’ın göç etmesidir.136 

 
Kırım Savaşı, Nogay Türkleri için bir dizi trajedinin de başlangıcı 

olmuştur. Savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden yana tavır koyan 
Nogaylar, savaş sonrasında Rus Çarlığı tarafından yurtlarından 
sürülmüşlerdir. Osmanlı Devletine sığınmak zorunda kalan Nogaylar 
iskân edilmek üzere Rumeli, Anadolu ve Suriye’deki eyaletlere 
gönderilmişlerdir.137 

 
Bu süreçte 600 bin Nogay Türkiye'ye göç etmiştir. Büyük bir 

kısmı zamanın Konya vilayetine göç etmiştir. İlk zamanlar Osmanlı 
fermanına uygun olarak yerleşik köylere 30’ar haneyi geçmeyecek 
şekilde iskân edilip yerleşik düzene geçmeleri için iki haneye bir öküz 
ve hane başına bir kile buğday tohumluk devlet tarafından verileceği 
sözü verilmişse de zamanın zor şartları nedeniyle çoğunlukla bu 
gerçekleşmemiştir.138 

 
 

Nogaylar 
                                                           
136 http://tr.wikipedia.org/wiki/Nogaylar 
137 http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/176.pdf 
138http://www.facebook.com/NOGAY.istanbul/posts/365126953585035 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nogaylar
http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/176.pdf
http://www.facebook.com/NOGAY.istanbul/posts/365126953585035
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1865’de Zil (Aktepe) Köyünde Vuku’ Bulan Olay 
 

1865 yılında Alucra’nın Zil (Aktepe) köyünde adli bir olay 
meydana gelmiş, konu önce Karahisar meclisine sonra Trabzon vilayeti 
meclisine intikal etmiştir. Burada yapılan görüşmede olayın tetkik 
raporları değerlendirerek olayın sorumlusuna 3 yıl kürek cezası 
verilmiştir. 
 

Olayın gelişimi ise şöyledir. Alucra’nın Zil (Aktepe) köyünden 
Hasan Bey’in oğlu Mehmed’in nikâhlısı Türkman hayvanları otlatmak 
için bahçeye çıktığında aynı köyden Veli isimli şahıs tarafından kötü 
niyetle kaçırılmış. Ancak kaçırılan Türkman direnince Veli amacına 
ulaşamamış, konu da adli idareye intikal etmiştir.  
 

Yapılan yargılama neticesi olayın doğruluğu anlaşıldığından 
suçun nevi dikkate alınarak kanunda bulunan karşılığına göre en ağır 
ceza olan 3 yıl süre ile küreğe konulma cezası ile cezalandırılmıştır.   
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 699, Gömlek No: 7, Tarihi: 21 
Şevval 1281 (19 Mart 1865), Karahisar-ı Şarki sancağına tabi 
Alucra'nın Zile karyesinden Hasan Bey'in oğlu Mehmed'in nikâhlısı 
Zekiye nam bakireyi kaçıran Kürdoğlu Veli'nin tedibi. (26. Anadolu) 
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Hu 
Mazbata 408  
Fi 11 Şevval Sene 1281 Bende Ali 
 

Trabzon Meclis u kebir tahkikiyle Karahisar-i Şarki Meclisinin 15 
Ramazan Sene 1281 ve 30 Kanun-i sâni 1280 tarihinde Meclis-i Vâlâ-ya 
havale buyurularak muhâkemât dairesinde mutalaa olunan 
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mazbatalarıyla melfuf istintakname me’âllerinden müsteban olunduğu 
veçhile liva-i mezkûra tabi Alucra kazasına muzaf (bağlı) Zil karyesi 
(köyü) ahalisinden Hasan Bey’in oğlu Mehmed’in menkuhası (nikâhlısı) 
Türkman nam bikr-i bâliğâyı (buluğa ermiş kız) hayvanatı çıkarmak 
üzere tarlasında iken yine o karyeli Kürdoğlu (Kurdoğlu) Veli cebren 
alub bir odaya götürerek ve mezburenin haklı olarak mizaçsızlık 
göstermesinden (karşı koymasından) naşi icra-yı fi’l-i şeni’ edemeyerek 
muahharen dahi tutulmuş olduğu inde’t-tahkikat tebeyyün eylemiş 
(anlaşılmış) olduğuna ve kanun-ı cezanın iki yüz altıncı maddesi 
ilavesinde her kim ber-vech-i muharrer ahara (başkasına)  nikâhlu bir 
bâliğayı (buluğa ermiş kızı) cebren kaldırub kaçırır ise üç aydan üç 
seneye kadar ve ibtidayı habs olunur fakat kocası var ise kaçıran kimse 
muvakkaten küreğe konulur deyû muharrere bulunduğuna mebni 
merkum Veli’nin hükm-i mezkûre tevfikan ve ibtidayı habs olan seksen 
senesi Temmuz’unun ikinci gününden i’tibaren on dokuzuncu madde-i 
kanuniye icabınca bade’t-teşhir üç sene müddetle mahallinde vaz’-ı 
kürek olunması zımnında emr-name-i sami tastir buyurulması 
(yazılması) tezekkür kılınmağın (zikredilmeğin) ol-babda emr ü ferman. 
KIRMIZI YAZI (olub mezbure dahi ber-vech-i muharrer ahara 
(başkasına)  nikâhlu) 
137 Anadolu 
 

Karahisar-i Şarki Sancağı dâhilinde Alucra kazasına muzaf Zil 
karyesi ahalisinden Kürdoğlu (Kurtoğlu) Veli yine o karyeli Türkman 
nam bikr-i baligayı (buluğ çağına ermiş bakire kız) cebren kaldırıb 
götürmüş olduğundan üç sene müddetle küreğe konulmasına dair 
mazbata 
 

Akyatak Irmağı ve Köprü 
 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 2868, Gömlek No: 20, Tarihi: 11 
Rebiü’l-ahir 1289 (18 Haziran 1872), Konusu:  Karahisar-i Şarki'nin 
Alucra kazasına tabi bazı köylere cereyan etmekte olduğu halde 
mürur-ı zaman ile bozulan suyollarının tamiri. (İstida 3) 
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Daire-i Dâhiliye 
Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığına Emirname-i Sami  

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi’ Alucra kazasında vaki dokuz 
adet karyeye cari suyun yolları bozulduğundan ve bu sebeple 
arazilerini saky (sulamak) ve irva (suya kandırmak) idemediklerinden 
ve mezkûr yolların tamiri masarifi olan elli bin guruşun tesviye ve 
itasına gayr-i muktedir bulunduklarından meblağ-ı mezkûrun canib-i 
miriyeye itasıyla mezkûr yolların tesviyesi istirhamına havi kura-i 
mezkûre ahali vekili Kavakoğlu İbrahim nam kimesnenin ita eylediği 
arzuhali Şura-yı Devlete ledel-havale arzuhal-i mezkûr bir suretinin 
irsaliyle mündericata nazaran mezkûr suyun tanzim-i mecrası mülkçe 
ve ahalice mukteza-i ve mucib-i menfaat olduğu takdirde emval-i 
hazineye dokundurulmaksızın tesviye masarif-i çaresi tedarik olunmak 
üzere bu babda mütalaa-i aliyyelerinde istişârı dahiliyye dairesinden 
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ifade olunmağla ve mezkûr sureti leffen gönderilmekle icabının icra ve 
işarına himmet itmeleri siyakında şukka.  

 

 
 
Maruzi çaker kemineleridir ki; 
 

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi’ Alucra kazasında Allu(Alulı), 
Hacılu, Parak, Kuzkaya, Kemallı, Davaka, Karabörk, Pirilü, Mezmek nam 
dokuz pare karyenin arazilerinin ekseriyeti susuz kaldığının sebebi 
mukaddemleri Kanlıca ve Akyatak nam mahallerde cereyan eden 
cesametü suları olup ve mahal-i mezbûre dört saat mesafede 
bulunduğundan iki saat cereyanıyla bir cesim kaya üzerinde her bir 
karyemize taksim olunmakda iken her nasıl ise mezkûr su yolu bozulup 
lüzumsuz yere cereyan etmekte (akmakta, israf olmakta) ve karye-i 
mezburların cümlesi yüz almış beş haneden mürettep bulunduğu halde 
arazilerimiz susuz kaldığı cihetle ziraat olunamayub bu sebeple cümlesi 
fukaralıkla giriftar bulunduğumuz ve ekserce mezkûr suyla kemâ fi-s-
sâbık (eskiden olduğu gibi) kendi yoluna cereyan ettirilmek özere 
yapılıp meydana gelir ise ahali kulları bu yüzden ihya olacağından 
başka seneviye on bin guruşdan mütecaviz öşründen fazla varidat 
hazineye hasıl olacağı müşahade olunmuş ve mezkûr su yolunun inşası 
ise ellibin guruş masarıfa muhtaç olub  fukara kullarının buna kudreti 
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taalluk edemediğinden zaruretteette kaldığımız merahim-i âli canib-i 
vekâletpenahilerinden mercu (ümüt eden) ve mutazarrı’dir ki ziraat 
hakkında ihsan buyrulan ferman-ı âli cenab-ı cihanbanisi mantuk-ı 
âlisince ve kavanin-i saltanat-ı seniyye ahkâm-ı alisi iktizasınca mezkûr 
suyun mahalli hükümeti marifetiyle mîri sandığından emsalleri misüllü 
inşa olunmasına dair Karahisar-i Şarki mutasarrıflığına hitaben bir kıt’a 
emir-name-i sami-i sadaretpenahilerinin tastiriyle fukara kullarını 
müceddeden çerağ ve ihya buyurulmak niyazı babında ve her halde 
emr u ferman hazret-i men lehül emrindir. Fi 19 Rebiülevvel sene 
(12)89 (27 Mayıs 1872) ve fi 15 Mayıs (12)88 (27 Mayıs 1872)    

 
Alucra kuralarından Alulı karyesi ahalisinden vekil Kavakoğlu İbrahim  
 

Yıllar önce Alucra’nın dokuz köyüne su taşıyan kanallar 
bozulduğu için köylü ekin ekemez olmuş, bu nedenle de zor durumda 
kalmıştır. Sorunun çözümü için de Şura-yı Devlet’e dilekçe ile 
başvurarak yardım talebinde bulunmuşlardır. Su yolunu yapmaya 
güçleri yetmediğini belirterek su yolu yapılıp da toprağı ekmeğe 
başladıklarında ekinden verecekleri öşürle yapılan masrafın 
karşılanacağını belirtmişlerdir.   

 
Ayrıca bu köylerimizin suyunun Akyatak ve Kanlıca mevkiinden 

geldiğini ve dokuz köyün toplamının 165 hane olduğunu da yazıdan 
öğrenmekteyiz.  
 

Akyatak Irmağının Bendlerinin Tamir Masrafı 
 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 155, Gömlek No: 11624, Tarih 
28 Receb 1310 (15 Şubat 1893), Konusu: Karahisar Sancağı'nda vaki 
Alucra kazası kura-yı mülhakasını irva eden Akyatak nam ırmağın 
bendlerinin harab olmasına mebni, mezkur bendlerin ahali-i kura 
tarafından bila masraf tamirinin mümkün olmadığını havi Karahisar-ı 
Şarki ahalisinin arzuhali. (Sivas) 
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Karahisar Sancağında vâki' Alucara kazası kurâyı mülhakâsına 
irvâ eden Akyatak nâm ırmağın bendleri mürûru zamanla harâp ve 
ahâli bu yüzden düçâr-ı ziyân ve ızdırâp olduğundan ve mezkûr 
bendlerin harkıyla taksim taşları mevcut idüğünden bahisle ahâli kura 
tarafının bilâ masraf ta'miri kabil olabileceği ifadesine dair Karaisâr-ı 
Şarki ahâlisinden muta'addit mühür ve imza ile verilen arzuhal leffen 
savb-ı atûfilerine irsâl kılınmış olmağla ma'aline nazaran bit-tahkîk 
iktizây-ı hâlin îfasına himmet. 

 
Ba işaret-i aliye-i hazret-i sadaretpenahi 
 

1885’de Alucra’da Tütün Kaçakçıları İle Çıkan Çatışma 
 

Arşiv Fon kodu: DH. EUM. EMN. Dosya No: 84, Gömlek No: 44, 
Tarihi: 1332 S 12 (11 Mart 1885), Konusu:  Karahisar'ın Alucra 
kazasında Reji kolcuları ile kaçakçılar arasında çıkan çatışmada 
kaçakçılarla beraber bir yük tütünün ele geçirildiği. 
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Tütün Kolcusu 

 
1885 tarihli belgede tütün kaçakçılığı yapan ve isimlerinde Rum, 

Ermeni ve Müslüman oldukları anlaşılan çete üyelerinin Alucra’nın 
Gicora köyünde çatışmaya girdikleri ve bazılarının yaralandıkları ve 
tamamının yakalandıkları anlaşılmaktadır. Yakalandıklarında yanlarında 
bulunan tütün ve tüfek de müsadere edilmiştir. 

 
Kırım Savaşı’yla başlayan iç ve dış borçlanma sürecinin 

sonucunda Osmanlı Hükümeti borçlarını zamanında ödeyemeyeceğini 
açıklayınca (1875) Alacaklı devletler Osmanlıya büyük tepki gösterdi ve 
Osmanlının ödeme planını kabul etmedi. Osmanlı maliye sistemine de 
güvenmeyen alacaklılar Ülkede toplanan vergileri kendi kurdukları bir 
teşkilat Duyunu Umumiye vasıtasıyla toplamak istediler Artık vergileri 
Osmanlı memurları değil Alacaklı ülkelerin kurduğu şirketin Reji 
memurları toplayacaktı. Bunun neticesinde Osmanlı Devleti'nin en 
önemli gelir kaynağı Tütün, Tuz ve Alkolden toplanan vergiler Alacaklı 
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ülkelerin kurduğu şirkete Reji şirketine 30 yıl süreyle bırakıldı. Reji 
İdaresi kendi memur ve silahlı kolcuları vasıtasıyla vergi toplamaya 
başladı ve toplanan bu vergiler Osmanlının borcundan düşülmeye 
başlandı. 

 
Osmanlı Üreticisi ürettiği tüm tütün, tuz ve alkol'ü Rejinin 

belirlediği fiyattan Reji idaresine vermek zorundaydı. Köylü Rejiden 
izinsiz kendi içeceği tütünü dahi saklayamazdı. Köylü kendi içeceği 
tütünü önce Rejiye 3 kuruşa verir sonra 10 kuruşa geri alırdı.. Bir 
köyden başka bir köye izinsiz tütün ve tuz taşımanın cezası çok ağırdı. 
Rejinin kendi silahlı korucuları ve bunların vur yetkisi vardı. Bazı 
kaynaklar Reji kolcularının 20.000’nin üzerinde Osmanlı köylüsünü 
vurarak öldürdüğünü yazarlar. 

 
Görüldüğü gibi Gicora köyünde 1885’de yaşanan bu olayın 

altında yatan asıl neden de Kırım savaşının getirdiği yansımalardır. 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 
Hülasası: Alucra kazasında reji kolcuları tarafından bir yük kaçak 
tütünün müsâdere edildiğine dair. 
 
 Devletlü Efendim Hazretleri, 

Geçen Mayıs’ın yiirmi dördüncü Cumaertesi (Cumartesi) günü 
Karahisar’a tabi Alucra kazasının Gicora karyesinde reji kolcularıyla 
Akçaabâd kazasından Dimitri oğlu Konstantin ve Pordan oğlu Anastas 
ve Haham oğlu Hristo ve Trabzon’un Çevizlik nahiyesinden (Şimdilerde 
Akçaabâd’a bağlı bir yer) Baki oğlu Süleyman mahdumu Mahmud nam 
eşhasla vukuu bulan müsademe esnasında kolcular tarafından 
Kostantin eşhas ve Mahmud’un cerh edildikleri (yaralandıkları) ve 
bunlardan iki gara? ve bir martini tüfengi ile bir yük tütün zabt ve 
müsadere edilerek tütünün kaçakçılarla beraber cihet-i adliyeye teslim 
edildiği Karahisar mutasarrıflığının iş’ârı üzerine berây-ı malûmât arz 
olunur. Ol-babda emr u ferman hazret-i men lehül emrindir. Fi 4 Şaban 
sene 332 ve fi 14 Haziran sene 330 
Sivas Valisi   
 

Eşküne Muhtarının Halka Zulmü 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 428, Gömlek No: 61, 

Tarihi: 25 Ra 1313 (15 Eylül 1895), Konusu: Alucra kazası dahilindeki 

Eşküne karyesi Muhtarı Davudoğlu Yakub'un ahaliden mükerreren 

vergi topladığına dair yapılan şikayetin tahkiki. 

 

1895 tarihli belgeye göre Eşküne muhtarı olan Davut oğlu 

Yakup ahaliden fazladan vergi topladığı gibi halkı da kendi işlerinde 

ırgat gibi kulanmaktaymış. Bu nedenle köyden Mehmet isimli birisi 

dayanamayarak Karahisar-i Şarki İdare Amirliğine şikâyette 

bulunmuştur. Ancak yaptığı bu şikâyet karşılıksız kalınca bu kez 

Sadaret’e şikâyette bulunduğu anlaşılmaktadır. Zira incelediğimiz belge 

Sivas vilayetine hitaben yazılmış olup, şikâyette belirtilen hususlar 



ALUCRA TARİHİ  

474 
 

doğru ise bunun asla kabul edilemeyeceği belirtilerek gereğinin 

yapılması istenilmiştir.   

 

 
 

Sivas Vilayetine  

Fi 25 Ra Sene 1313 ve fi 3 Eylül Sene 1311 (15 Eylül 1895)  

 

Alucra kazası dahilinde vaki Eşküne karyesi muhtarı Davud oğlu 

Yakub nam kimesnenin ahaliden mükerreren virgü tahsil etmek ve 

halkı cebren hidemat-ı zatiyesinde kullanmak gibi ahval-i mücasetetten 

(böyle bir şeye cesaret etmekten) ve ol-babda Karahisar-i Şarki 

mutasarrıflığına  vukuu bulan şikâyatın semeresiz kaldığından bahisle 

icra-yı icabı istid’asına ve ba’zı ifadeye dair Mehmed imzasıyla virilen 

varaka leffen gönderilmekle ve ahval-i merviyye sahih ise bi’l-vücuh 

gayr-i caiz bulunmağla serian bi’t-tahkik iktizasının ifası ve hakikat-i 

keyfiyyetin inbası babında…  
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Karabörk Köprüsünün Tamiri 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2199, Gömlek No: 107, 
Tarih : 28 Z 1316 (9 Mayıs 1899), Konusu: Karabörk köprüsünün 
tamiri 

 

 
 
Sivas vilayeti dahilinde Alucra kazasına merbut Karabörk karyesi 

dahilinde cereyan eden ve her sene tuğyan ile insan ve hayvanatca 
telefat vukuuna ba’is olan nehir üzerine bir köprü inşaa ettirilmiş ise de 
ikmal-i nevakısına (eksikliklerin giderilmesine) muktedir olamadığından 
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bahisle Canik sancağı ahalisince muavenet (yardım) ifası beyanına dair 
karye-i mezbure   ahalisinden Kocaoğlu Halil mührüyle makam-i sâmi-i 
Sadaret-penahiye (sadrazamlık makamına) ba-takdim tevdi’ edilen 
arzuhal irsal kılındı mezkur köprünün ikmal-i inşaatınca memleket ve 
ahali için menfaat mutasavver (yapılması düşünülmüş) olduğu halde 
ahali-i maliyetinin teşvikiyle cebr ve tazyik vuku bulmaksızın ikmal-i 
esbabının (sebepler) istihsaline (üretmek) ve keyfiyetin inbasına (haber 
verme, tebliğ) hinem-i aliyeleri masruf buyrulmak babında.  
 

Karabörk Köprüsünün Yapımından Dolayı Alacaklı Olan 
Koçaroğlu Halil 
 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2175, Gömlek No: 7, Tarihi : 24 
Şevval 1316 (7 Mart 1899), Konusu: Karabörk köprüsünün inşasından 
dolayı ortaya çıkan borç  
 

 
 
Alucra kazası dahilinde kain Karabörk karyesi önünden cari nehr 

üzerine inşasına delalet ettiği köprüden dolayı borçlu kaldığından 
bahisle tesviye-i …… hususunda kendisine muavenet icrası ….. dair 
Kocaoğlu Halil imzasıyla gönderilen arzuhal ile merbuti leffen tesyar 
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kılınmağın olbabda savb-ı âli-i daverilerine (adil ve doğru makam 
sahibine)  .. 

 

Alucra’da Gerçekleşen Mağaza Soygunu 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 1629, Gömlek No: 63, 
Tarihi: 19 Şevval 1306 19 (18 Haziran 1889), Konusu: Alucra kaza 
merkezi Mesudiye'deki mağazası Süleyman Onbaşı'yla oğlu zaptiye 
Şerif ve esnaftan Fazlı Efendi tarafından gece dükkânı açılarak mal ve 
parasının çalındığı Alucra Bidayet Mahkemesi Azası Yani Efendi 
tarafından Kaymakam Rüşdü Efendi'ye şikâyet edilmesine rağmen 
kaymakam tarafından kanunsuz işler yapıldığı ihbarının tahkiki. 
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Sivas Vilayet-i Âliyesi’ne 
 

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra kazasının merkezi olan 
Mesudiye kasabasında bulunan mağazası, Süleyman Onbaşıyla oğlu 
zabtiye Şerif ve esnafdan Fazlı Efendi tarafından leylen (gece) açılarak 
derunundan yedi bin guruşluk malı ahz ve sirkat (çalma, el koyma) 
olunmasından naşi (dolayı) keyfiyet derhal kaza-i mezkûr Kaimmakamı 
Rüşdü Efendiye haber verilmiş ise de kat’an ehemmiyet vermedikden 
başka hakkında icra edildiği muamele-i müstebidane (despot 
muamele) ve kanun-ı şekimeneden (kanuna dayanan) bahs ve 
şikâyetle taleb-i ma’deleti (adalet talebi) ve bazı ifadatı havi kaza-i 
mezbûr Bidayet Mahkemesi azasından Yanni Efendi canibinden 
gönderilen varaka leffen savb-ı âlilerine irsal kılınmış. Ve sureti pek 
ziyade calib-i nazar-ı dikkat görünmüş olmakla serian tahkikat-ı 
mükemmele icrasıyla mevadd-ı (kanunlar) müştekima–bihâdan 
(şikâyet mevzuları) birisi bile sahih (açık) olduğu halde kaimmakamın 
taht-ı muhakemeye (yargılamaya) alınması zımmında muamele-i 
lâzımenin (gerekli muamelenin) ifasına himem-i âliyeleri masruf 
buyurulmak babında.     

 

1890’da Muhacir Durak Bey’in Şikâyeti 
 

İncelediğimiz belgeden öncelikle Alucra’nın Çakmanus köyünün 
bir mezrası olan Haşhaş’da muhacir iskân edilmiş olduğunu 
öğreniyoruz. Ancak muhacirinin oraya yerleştirilmesini hazmedemeyen 
birileri bunları Şiran’ın Karaca (Şiran’ın merkezi) ahalisi tarafına 
sürmüş. Bunun öncesinde de yerleşim yerini basarak muhacirlerin 
yaptığı bahçeleri mahvetmiş kendilerini de tutuklayarak Şiran 
zaptiyesine teslim etmiş.  
 

Burada anlamı belirsiz kılan bir ifade bulunmaktadır. Bu işi tam 
olarak kimin yaptığı net olarak belli değildir. Diğeri de bu muhacir 
resmi olarak devlet eliyle yerleştirilmiş olsa kimsenin buna cüret 
edemeyeceği açıktır.  
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Geriye bir tek seçenek kalmaktadır o da bu muhacirlerin 1877-
1878 (93 Harbi) sonrasında Rus baskısından ve zulmünden kaçarak 
buralara geldiği ve kendi inisiyatifleri ile buraya yerleştiğidir. Bu 
durumda da bu mezrayı kullanan Çakmanus (Yeşilyurt) köylülerinin 
muhacirleri buradan atmaya çalıştıkları gibi bir durum söz konusu 
olacaktır. 
 

Rivayet odur ki: 93 harbi sonrasında Sarıkamış’dan 
Topaloğulları (Vurguncu soyadını aldılar) ile Kars’ın Suyabatan 
köyünden Hatınoğulları (Aybar soyadını aldılar) 2 aile buraya gelerek 
yerleşmiştir. Özellikle Hatınoğlu Hasan Bey bulunduğu yerde çok 
zengin bir Ağa imiş. Fakat Rus işgali olunca yerini yurdunu bırakarak 
alabildikleriyle önce Şiran sınırındaki Fındıklıbel’e gelmiş, Karamustafa 
oğullarının arazinde konaklamışlar. Burada eşkıyalar tarafından 
soyulunca oradan kalkarak Erbaa’ya gelmişler. Orada tutunamayınca 
da tekrar Alucra’ya geri gelmişler.  

 
Alucra’da şimdiki yeni Hükümet Konağı’nın bulunduğu yerdeki 

arazilere yerleşmişler. Buralar başkasının tasarrufunda olduğundan 
sorun çıkmış. Bu arada Zıhar köyü ile Çakmanus köyü arasında 
Haşhaş’la ilgili bir yayla davası sürmekteymiş. Bu sorunun çözülmesi 
için buraya tarafsız birilerinin yerleştirilmesinin uygun olacağı 
düşünülerek Tabur İmamı Ekşizade Osman Efendi ve Kâtip Paçoğlu 
Hüseyin Efendi tarafından bahse konu muhacir aileleri Haşhaş’a 
yerleştirilmişler.   

 
İşte muhacirlerin bu ilk yerleştirilme aşamasında Çakmanus 

köylüleri tarafından bu durum kabullenilememiş olabilir. Belgede 
anlatılanlar da buna işaret ediyor olabilir. 

 
Arşiv fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 1759, Gömlek No: 22, 

Tarihi: 24 Muharrem 1308 (9 Eylül 1890), Konusu: Haksız yere 
tutuklandığını iddia eden Alucra kazasındaki muhacirlerden Durak 
Bey'in şikâyeti hakkında gerekenin yapılması. 
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Trabzon Vilayet-i Behiyyesine 
 
24 Muharrem Sene 1308 ve fi 28 Ağustos Sene 1306 (9 Eylül 1890) 
 

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra kazasının Haşhaş 
mezraasında iskân edilmiş olan Muhacirinin Gümüşhane Sancağında 
vaki Şiran kazasının Karaca ahalisi tarafından oradan ihraç ve 
mezruatın (ekili olan şeyler) kâffesi mahv ve itlaf olunduğu gibi kendisü 
dahi hanesi basılub der-dest ve Şiran zaptiyesine teslim idilerek 
müddet-i vefireden berü şahs-ı tevkifde bulunduğundan bahisle 
tahliye-i sebilini müsted’i muhacirin-i merkumeden Durak imzasıyla 
keşide olunan telgrafname leffen isare kılınmış olmakla mealine 
nazaran bi’t-tahkik iktizasının ifa ve keyfiyetin inbâsı babında.   
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Torak Köyünden Hasan’ın Vergi’ye Olan İtirazı 
 

Arşiv Fon Kodu : DH.MKT. Dosya No: 2296, Gömlek No: 124, 
Tarih: 1317 N 13 (15 Ocak 1900), Konusu: Alucra'nın Torak köyü 
ahalisinden Hasan'ın köyündeki evinin vergisi ile ilgili yaptığı 
şikâyetin tahkiki. 
 

 
 

Alucra kazası dahilinde torak karyesindeki hanesinden ticaret 
ve yol parası temettu’ (gelir) vergisi ve tarik-i bedel (yol bedeli) nakdisi 
alınmakda olduğundan ve emsal-i bedelat-ı mezkureden istisna 
edildiğinden bahisle icra-i icabı niyazını havi karye-i mezkure 
ahalisinden Hasan imzasıyla virilen arz-ı hal leffen irsal kılınmakla 
mündericatına (içerik) nazaran bi’t tahkik usul ve emsaline nazaran 
iktizasının (gereği) ifa ve inbasına himem-i aliye-i daverilerine der-kâr 
buyurulmak babında. 

 
 Belgede Parak diye bildiğimiz köyün adı Torak olarak yazılmış, 
arşivde de bu şekilde okunarak kayda alınmış. Aslında Türkçe’de p ve b 
harfleri ses uyumuna bağlı olarak sıklıkla birbirinin yerine kullanıldığı 
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olmuştur. Bu yaklaşımla Parak’ı Barak diye okuduğumuzda “Barak” 
Türkmenlerine ulaşabiliriz. Burada da Hasan isimli birisinin kendisine 
tahakkuk ettirilen vergiye yaptığı şikâyet konu edilmektedir. 
 

Karabörklü Şeyho Baba 
  
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT, Dosya No: 2499, Gömlek No: 100 Tarihi: 29 
Safer 1319 (17 Haziran 1901), Konusu:  
 

 
 

Karahisar-i Şarki Sancağı dahilinde Alucara kazasına tabi’ 
Karabörk karyesi ahalisinden ve fukaradan olub  bu kere zevcesiyle 
beraber memleketine azimet edeceğinden  bahisle meccanen i’zamları  
Hasan bin Şeyho Baba imzasıyla i’ta olunan arzuhalde istidna 
olunmuştur. Gidecekleri karye Karahisar dahilinde olmasına göre 
merkumanın idare-i Mahsusa vapurlarından birine irkablarıyla Ünye 
veya Fatsa’ya çıkarılmaları hususuna himem-i aliye-i asafaneleri derkâr 
buyrulmak babında . 
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Alucra’lı Eşkıya Cebecioğlu Ali 
 

Alucra tarihine ait olumsuz gelişmeleri açıklayan bir belgeyle 
daha karşı karşıyayız. Belgeye göre Hacılu köyünden olan eşkıya 
Cebecioğlu Ali aynı köyden Hasan isimli birisinin karısını dağa kaçırmış, 
daha sonra da babasını öldürmüştür. Hasan ise ilk olaydan sonra 
yaptığı şikâyette sonuç alamadığını belirterek bu kez şikâyetini Dâhiliye 
Nezareti’ne yani İçişleri Bakanlığı’na yapmıştır. İçişleri Bakanlığı da 
konunun önemine ve aciliyetine binaen durumun incelenerek 
gereğinin yapılmasını ve neticenin bildirilmesi için Hasan’ın dilekçesini 
Sivas Valiliği’ne göndermiştir. 

 
Cebecioğlu Ali ile ilgili olarak Hacılu köyünün 1835 yılı nüfus 

kayıtlarını incelediğimizde köyde Cebeci veya Cebecioğlu lakabına 
rastlanmamaktadır.139  
 

Bu nedenle eğer Hacılu köyünden ise sonradan gelmiş olmalı 
veya başka yerden gelen bir eşkıya olmalıdır. Eşkıya denmesinin bir 
nedeni de işlediği suçları bireysel olarak değil avanesiyle yani topladığı 
adamlarıyla birlikte işlemiş olmasındandır. Bu anlamda kendisi eşkıya 
yani çete lideridir.  

 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 814, Gömlek No: 15, 

Tarihi: 7 Za 1321 (25 Ocak 1904), Konusu: Alucra'nın Hacılu köyünden 
ve eşirradan Cebecioğlu Ali'nin daha önce eşini dağa kaldırdığı gibi 
şimdide babasını öldürdüğünden ve bu konudaki müracaatının netice 
vermediğinden bahis ve adı geçenle avenesinin cezalandırılması 
isteğiyle aynı köyden Hasan tarafından verilen arzuhalin gereği 
yapılmak üzere Sivas Vilayeti'ne irsali. 

                                                           
139http://www.alucra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2805:k
arye-i-haculu-tabi-mezbur-nahiye-i-alucra-alucra-nahiyesine-tabi-haculu-
koyu&catid=118:alucranin-1835-tarihli-nufus-kayitlari&Itemid=335 
 

http://www.alucra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2805:karye-i-haculu-tabi-mezbur-nahiye-i-alucra-alucra-nahiyesine-tabi-haculu-koyu&catid=118:alucranin-1835-tarihli-nufus-kayitlari&Itemid=335
http://www.alucra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2805:karye-i-haculu-tabi-mezbur-nahiye-i-alucra-alucra-nahiyesine-tabi-haculu-koyu&catid=118:alucranin-1835-tarihli-nufus-kayitlari&Itemid=335
http://www.alucra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2805:karye-i-haculu-tabi-mezbur-nahiye-i-alucra-alucra-nahiyesine-tabi-haculu-koyu&catid=118:alucranin-1835-tarihli-nufus-kayitlari&Itemid=335
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Dâhiliye Mektubî Kalemi 
Sivas Vilayet-i Âliyyesine 
 

Alucra kazasında kâin Hacılu karyesi ahalisinden ve eşirradan 
Cebecioğlu Ali nam şahıs mukaddema zevcesini dağa kaldırdığı gibi bu 
kere de pederini katl eylediğinden ve bu babda vukuu bulan müracaatı 
semeresiz kaldığından bahisle merkum ve avanesi haklarında 
muamele-i mukteziye-i kanuniyenin ifası niyazını ve bazı ifadeyi havi 
karye-i mezbure ahalisinden Hasan imzasıyla virilen arz-ı hâl leffen 
tesyar kılındı. Mündericatı haiz-i ehemmiyet olmağla bi’t-tahkik 
tebeyyün idecek hale göre iktizasının ifa ve neticenin inbasına himem-i 
âlileri masruf buyurulmak babında.    
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Karabörk Ve Çakmanus Köylerine Ait Yayla Fermanı 
Hakkında 
 

Arşiv Fon Kodu: ZB. Dosya No: 488, Gömlek No: 31, Tarihi: 
1324 Ma 10 (6 Mart 1906), Konusu: Çakmanus ve Karayörük 
köylerine ait yayla fermanlarını çaldığı iddia edilen sahsın üzerinde 
bir şey bulunamadığı. 

 

 
 
Karahisar-i Şarki Sancağı Mutasarraflığına 

Alucra’nın Çakmanus ve Karayörük karyelerinin müşterek yayla 
fermanlarını sirkatle (çalma, hırsızlık) firaren dersaâdete azimet 
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eylediklerinin tahmin buyurularak ifayı işar-ı valâlarına atfen Giresun 
Kazası Kaimmakamlığı’ndan ba-telgrafnâme bildirilen mezkûr 
Çakmanus karyesinde soytarı Kara Hasan nam şahıs der-dest olunarak 
isticvabında (soru sorup cevap alma durumu) yedinde (elinde) öyle 
ferman-ı âli olmadığını söylemiş ve ikâmetgâhında heman bi’t-tahrir bir 
şer zuhur etmemiş ve binaberin (bunun üzerine) merkum Canik 
Sancağı Mutasarrıflığı vasıtasıyla memura terfikan (birinin yanına 
katarak)  ol-canibe i’zam (göndermek, yollamak) kılınmış omağla icra-yı 
icabıyla vusulünün (ulaşma) inbası (haber verme) hususuna himem 
Canik mutasarraflığına muceb (icab etmiş, lazım gelmiş). 

 
 Doğrusunu söylemek gerekirse Çakmanus ve Karayörük 
(Karabörk) köylerine ait bir belgenin Canik Sancağı (Samsun) ile ne ilgisi 
olduğunu anlamak zor. Giresun’un bir dönem Canik Sancağına bağlı 
olduğu bilinse de bu kez Giresun’la ilgisini açıklamak aynı nedenle zor. 
Bunu bir tarafa bırakacak olursak Çakmanus ve Karayörük (Karabörk) 
köylerinin ortak bir yayla fermanlarının olduğunu anlıyoruz.  
 

Civrişonlu Kel Alioğlu Emin Oğlu İsa 
 

Efendim hikâye dedikse öyle uzun uzadıya bir hikâye değil, 
aslında. İncelediğimiz belgelerden öncelikle Karahisar-i Şarki’de olan 
Redif yani mecburi askerlik hizmeti bittikten sonra askerde kalan yedek 
asker sınıfına atıf yapılmaktadır. Akabinde de Alucra'nın Civrişon 
karyesinden Kel Ali oğlu Emin bin İsa'nın İbrail kasabasında ve Sivas'ın 
Raiyye-i Balan karyesinden Fazlı oğlu Ahmed bin Ali'nin Mısır'da Halim 
Paşa’nın yanında olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir.  
 

Yazışmaların bazılarında bu kişiler eğer denilen yerlerde ise ne 
amaçla ve ne görevle orada bulunduklarının belirtilmesi ile yakalanarak 
memleketlerine gönderilmesi de istenmiştir. Bu nedenle redif taburu 
askerlerinin oralara nasıl gittiğine neden gittiğine yönelik bilgi 
bulunmamaktadır. Zaten yazışmalarda asıl bu öğrenilmeye 
çalışılmaktadır. Hatta Mısır’da hangi Halim Paşa’nın yanında diye 
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sorulmasından orada birden fazla Halim Paşa olduğu da 
anlaşılmaktadır.  

 
Civrişon’lu Kel Ali oğlu Emin bin İsa'nın ise İbrail kasabasında 

olduğu belirtilmiştir ki İbrail’le ilgili araştırmada İbrail’in Romanya’da 
Tuna Nehri kenarında bir yer olduğu anlaşılmıştır. 
 

 
 

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin hazırladığı Osmanlı yer adları 
listesinde de İbrail’le ilgili yukarıdaki bilgi bulunmaktadır. 
 

Yazışmalar sonunda ne oldu ismi geçenlere ulaşılabildi mi bunu 
bilemiyoruz. Ancak bahsedilen tarihler gerilimli ve savaşların sıkça 
yaşandığı yıllar olduğundan özellikle Civrişon’lu hemşehrimiz oralarda 
da kalmış olabilir. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı öncesinde 
çalışmak için Alucra’dan Romanya’ya gidenler olduğunu daha önce 
incelediğimiz belgelerde görmüştük.140 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 1202, Gömlek No: 53, 
Tarihi: 22 Şaban 1325 (30 Eylül 1907), Karahisar redif taburu 
efradından, Alucra'nın Civrişon karyesi ahalisinden Kel Ali oğlu Emin 
bin İsa'nın İbrail kasabasında ve Sivas'ın Raiyye-i Balan karyesinden 
Fazlı oğlu Ahmed bin Ali'nin Mısır'da Halim Paşa nezdinde bulunduğu 
bildirilerek derdestleri ile memleketlerine gönderilmeleri talebi 
üzerine gereğinin ifası. 

                                                           
140http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/09/27/zodomali-cakilkaya-
ahmetin-tarihi-dilekcesinin-hatirlattiklari/ 
 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/09/27/zodomali-cakilkaya-ahmetin-tarihi-dilekcesinin-hatirlattiklari/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/09/27/zodomali-cakilkaya-ahmetin-tarihi-dilekcesinin-hatirlattiklari/
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Dâhiliye Nezareti Celilesine  

Karahisar-i Redif Taburu efradından ve Alucra’nın Civrişon 
karyesinde Kel Ali oğlu Emin bin İsa’nın İbrail kasabasında ve Raiyye-i 
Balan karyesinden Fazlı oğlu Ahmed bin Ali’nin Mısır’da Halim Paşa 
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nezdinde bulundukları Karahisar-i Şarki Sancağından bildirilmekle 
merkûmanın der-destleriyle serian i’zamları hususunun icab edenlere 
emr-i tebliğ buyurulması maruzdur.  
Fi 11 Eylül Sene 1323 Vali Reşid Akif  
 

 
 
Dâhiliye Mektûbî Kalemi  
Hidiviyyet Celile-i Mısıriyye Dâhiliye Nezaret-i Âliyesine Harbiye 
Nezaret-i Celilesine 
Fi 22 Şaban Sene 1325 ve fi 17 Eylül 1323 
 

Karahisar Redif Taburu efradından Alucra’nın Civrişon karyesi 
ahalisinden Kel Ali oğlu Emin bin İsa’nın İbrail kasabasında ve Sivas’ın 
Raiyye-i Balan karyesinden Fazlı oğlu Ahmed bin Ali’nin Mısır’da Halim 
Paşa nezdinde bulunduğu mutasarrıflıkdan bildirildiği beyanıyla 
merkûmanın buldurularak memleketine i’zamı esbabının istikmali Sivas 
vilayet-i Celilesinden varid olan telgrafnamede izbâr kılınmışdır. Suret-i 
iş’ara nazaran iktizasının ifa ve neticesinin inbâsı hususuna himem-i âli-
i daverileri der-kâr ve masruf buyurulmak babında.   
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Sivas Vilayet-i Celilesine 
 
Fi 7 L (Şevval) Sene 1325 ve fi 31 Teşrinievvel Sene 1323 (13 Kasım 
1907) 

11 Eylül Sene 1323 tarihli telgrafname-i âli-i asâfâneleri 
cevabıdır. Karahisar Redif Taburu efradından olub Mısır’da Halil Paşa 
nezdinde bulunduğu iş’ar buyurulan Fazlı oğlu Ahmed bin Ali’nin der-
destiyle memleketine i’zamı hakkında sebk eden iş’ara cevaben 
Hidiviyyet-i Celile-i Mısıriye Dâhiliye Nezaret-i Âliyesinden varid olan 8 
Ramazan 1325 tarihli tahriratda merkumun Mısır’da hangi Halim Paşa 
nezdinde ne hidmetle bulunduğunun bi’t-tahkik inbâsı lüzumu izbâr 
kılınmakla keyfiyetin tahkik ve inbâsına himem. 
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesi Canib-i Âlisine 
Devletlü Efendim Hazretleri  

Karahisar Redif Taburu efradından ve Sivas’ın Raiyye-i Balan 
karyesinden Fazlı oğlu Ahmed bin Ali’nin Mısır’da Halim Paşa nezdinde 
bulunduğundan bahisle der-destiyle memleketine i’zamı enmele-pirâ-
yı tazim ve tekrim olan fi 22 Şaban Sene 1325 tarihli ve otuz altı 
numerolu tahrirat-ı aliyye-i nezaretpenâhilerinde emr u iş’ar 
buyurulmuş ise de Mısır’da hangi Halim Paşa nezdinde ve ne kârla 
meşgul bulunduğu bildirilmemiş olduğundan bi’t-tahkik iş’arı 
hususunun lazım gelenlere irade ve tebsib buyurulması babında emr ü 
ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 8 Ramazan Sene 1325  

 
Vekil-i Dâhiliye-i Hidiviyye-i Mısriye Bende / Mühür: Necib İbrahim  
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1907’de Alucra’da Görülen Örnek Bir Dava 

 

1907 yılında Alucra’da iki komşu arasında yer tecavüzü 

iddiasıyla bir anlaşmazlık yaşanmıştır. Anlaşmazlık müşteki (şikâyetçi, 

zarar gören) tarafından mahkemeye intikal ettirilmiştir.  

 

Buna göre Zıhar (Fevzi Çakmak) köyünden Osman Ağa 

(Ekşioğlu) çarşı içinde bir ev yaptırmıştır. Evi yaptırırken de yaklaşık 18 

metre uzunluğundaki evin çatı saçağını komşusu Kızıloğlu İbrahim’in 

bahçesine taşırmış. Ayrıca yaptırdığı evin bir miktarı da komşusunun 

arsasına tecavüz etmiş. Bu yetmiyormuş gibi evin pencereleri de 

komşusu tarafına açılmış. Üstüne üstlük mutfağın gideri de komşu 

bahçeye akıyormuş. 

 

Tabi bunlar Kızıloğlu İbrahim Efendinin iddiaları ve şikâyet 

konuları olmaktadır. Sonuçta “Ombustmanlar” yani arabulucular 

devreye girmiş ve iki tarafı uzlaştırmıştır. Anlaşmaya göre Osman Ağa, 

Kızıloğlu İbrahim Efendiye 4 Osmanlı Altını ile bir Gümüş Mecidiye 

ödemeyi kabul etmiş. Bu şekilde davacı da şikâyetini geri çekmiş.  

 

Osman Ağa bu şartları kabul ettiğine göre söz konusu iddiaların 

zemini var gibi gözükmektedir. Ancak işin bu tarafı bir yana 

günümüzde önem kazanan ombustmanlık yani arabuluculuk 

müessesesinin geçen yüzyılın başında geçerli bir sistem olduğu 

görülmektedir. Ombustmanlık Osmanlıda adı başka da olsa uygulanan, 

geçerli olan bir sistem iken günümüzde Avrupa bunu kendi 

geliştirdikleri bir sistemmiş gibi pazarlamaktadır.         
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An-asıl (aslen) Karahisar-i Şarki kasabası ahalisinden ve Alucra 

kazasının merkezi olan Mesudiye kasabasında mukim (oturan) Kızıloğlu 

İbrahim Efendi ibn Ali nam kimesne mezkûr Alucra mahkeme-i 

şeriyyesinde ma’kud-ı (akdolunmuş) meclis-i şer-i şerif-i enverda 

mezkûr Alucra kazasına tabi Zıhar karyesi sakinlerinden Osman Ağa ibn 

İsmail muvacehesinde (yüz yüze gelme) huzur-ı mezbur Osman Ağanın 

mezkûr Mesudiye kasabasında mutasarrıfı olduğu bir taraf-ı tarik-i 

amm (ana yol, cadde) ve bir tarafı mekteb-i rüşdi muallimi (öğretmeni) 

el-Hacc (Hacı) Rıza Efendinin arsası ve iki tarafı benim arsam ile sınırlı 

bir bab arsası üzerine müceddeden (yeni) inşa ettirdiği hanenin tulen 

(uzunlamasına) yirmi altı arşun ve arzen (genişliğine) iki karış dört 

parmak mikdarında saçağını benim arsa-i mezkûreme uzattığından 

maada (bundan başka) yaptırmış olduğu hane-i mezkuresi bir mikdar 

benim arsama fuzulen inşa ettirmiş ve hane-i mezkûrun dört 

penceresini benim arsama nazır-ı feth ü güşad (açmış) ve matbah 

(mutfak) suyunu dahi kezalik (böylece) benim arsama icra etmekde 

(akıtmakta) bulunmuş olduğundan mezkûr saçak kat’ (kesilmesi) ve 

matbah (mutfak) suyunu ve penceresi sedd (kapatılarak, örtülerek) ve 

zabt ettirdiği mahallin kıymeti kendisine tazmin ettirilmek 

matlubumdur (isteğimdir) deyu mezkûr Osman Ağanın inkârına 

mukarin (ulaşan) da’va eyledikde muslihûn (ıslah edenler) tavassut 

(ara bulucular) edüb cem’-i dava-yı mezkureden dörtbuçuk adet Lira-i 

Osmani (Altın Para) ve bir aded Sim (Gümüş) Mecidi üzerine sulh 

ettiklerine mebni ben dahi sulh-ı mezkûru kabul ve bedel-i sulh-ı 

mezkûru mezbur Osman Ağa yedinden tamamen kabz edüb (tahsil 

edip) fi-maba’d (bundan sonra) davayi-i mezkûreye müteallik (alakalı 

bir yere bağlı) kaffe-i (bütün) mutalebe (dava, hakkını isteme) ve 

iyan?ve muhasamatdan (iki taraf arasındaki husumet) mezbur Osman 

Ağanın ……ve ıskat eyledikde (hükümsüz bırakmak, silmek) mezbur 

Osman dahi sulh ve ibrayı mezkuru kabul-i kabul eyledi dedikde 
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mezbur Osman Ağa mezbur İbrahim Efendiyi meşruhasında (şerh 

olunmuş, açıklanmış) mutabık etmeğin ma-vaki bi’t-taleb ketebe 

olundu (yazıldı). Fi’l-yevme’l aşere işrin min şehr-i Zilkade-i şerife li-

seneti hamse ve işrin ve selase mieteyn ve elf   17 Zilkade 1325 (22 

Aralık 1907) 

 

Kaledibi Köyünden Asker Firarisi Mehmet Oğlu Mustafa 

 

Arşiv Fon Kodu: ZB. Dosya No: 368, Gömlek No: 27, Tarihi: 11 

Ts 1324 (24 Kasım 1908), Konusu: Tophane İstihkâm Alayı efradından 

olup firar eden Alucra'nın Kaledibi köyünden Mehmed bin 

Mustafa'nın bulunamadığı. 

 

 24 Kasım 1908 tarihli belgeye göre Tophane İstihkâm Alayında 

asker iken firar eden Kaledibi köyünden Mehmet oğlu Mustafa 

bulunamayınca durum İstanbul Polis Müdürlüğü’ne bildirilmiş. Onlarda 

sağa sola soruştrmuşlar ve bir netice alamayınca da Tophane-i Âmire 

Nezaretine durumu bildirmişlerdir. 
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Tophane-i Âmire Nezâret-i Âliyesine 

11 Teşrin-i-sâni Sene 1324 

9 Teşrin-i-sâni Sene 1324 tarih ve 139 numerolu tezkere-i 

aciziyeye zeyldir. Tophane-i Âmire mensubu İstihkâm Alayı Alayı 

efradından olub firarda bulunan (firar eylediğinden) Karahisar-i Şarki 

Sancağının Alucra kazasına tabi Kaledibi karyeli Mehmed bin 

Mustafa’nın bu kere bulunamadığı İstanbul Polis Müdürlüğünden 

cevaben iş’ar kılınmış olmakla ol-babda…  

 

Yüz Yıllık Rüya İkizler Tepesi Kazısı 

 

 
 

Alucra’da bulunan ve tarihi binlerce yıl önceye muhtemelen 

Hititler’e kadar uzanan İkizler Tepesi; ki bunun eteklerinde bulunan 

Han Tepesi de bunun bir doğal uzantısıdır, devletin ilgisini 

beklemektedir. 

 

Yöre açısından da milli tarih açısından da önem arz eden bu 

mahal ve bu mahalde olması kuvvetle muhtemel tarihi eserler ve 

yapılar gün yüzüne çıkarılacağı günü beklemektedir. Yazımızın sonuç 

bölümünde yapacağımız değerlendirmelerle konu daha anlaşılır hale 
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gelecektir. Bu nedenle öncelikle konuyla ilgili belgeleri okuyalım ve 

değerlendirmemizi sonra yapalım. 

 

Arşiv Fon Kodu: MF.MKT. Dosya No: 1147, Gömlek No: 4, 

Tarih 1328 M (Muharrem) 19 (31 Ocak 1910), Konu Özeti: Eski eser 

arama ruhsatı ecnebi mutahassıslara verileceğinden, Avarak karyesi 

ahalisinden Hacı Ahmedzade Mustafa Halis ile Kamışlı karyesinden 

Küceoğlu Yani'nin Alucra kazasına bağlı Pirili karyesinde eski eser 

arama taleplerinin uygun görülmediği. 

 

BELGE 1 “KROKİ ÇİZİMİ” 

 
 

Sol taraftaki yazılar: 

Numro 1 
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İşbu tepeler yekdiğerine iki dakika mesafesi olup, irtifa’i kırk metro 

idüğü 

Numro 2 

İşbu tepelerin etraf-ı erba'ası mer’a idüğü 

Numro 3 

İşbu Pirili ve tepesi mezkur (zikredilen, bahsedilen) tepelere otuz 

dakika mesafe idüğü 

Sol tarafta pul çevresi: 

Şark’en (Doğu) mer’â 

İşbu harita marifetimle tanzim olunmuştur. Fi 28 Kanun-i Evvel (1)325 

Çizimin altı: Şimal’en (Kuzey) mer’â Pirili Karyesi numru 3 

Çizimin orta yeri : İkizler tepesi numru 1 

Çizimin içinde dikine yazılmış yazı: 

Murabba (kare) şekil üzere tanzim olunan işbu mahal yedi 

kilumetruden ibarettir. 

Evlerin üzerindeki rakam: 3 

Çizimin orta yerindeki yazı: Numru 2 

Çizimin sağ tarafı ters vaziyetteki yazı: Garb’en (Batı) mer’â 

Çizimin üst tarafındaki ters vaziyetteki yazı: Cenub’en (Güney) mer’â 
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BELGE 2 “DİLEKÇE” 

 
 

Ma'ârif Nezareti Celîlesi Huzûr-ı Sâmiyesine 

Ma'rûz-ı bendeleridir ki; Sivas vilâyeti celîlesine mülhak 

Karahisar-ı Şarki Sancağının Alucara kazası kuralarından (karyeler, 

köyler) Pirilli karyesi (köyü) umûm ahâlîsine mahsus mer'ânın 

derûnunda (dahilinde) vâkı' (olan) etrafı erba'ası (dört tarafı) mera ile 

mahdûd (çevrelenmiş) ve ikizler nâmıyla (ismiyle) muarefe (tanınan) 
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san'ı nâm (benzer isimli) iki adet tepelerin içinde hiss eylediğimiz âsârı 

atîka (eski eserler) mevcut olmasından ve her iki tepeninde birbirine 

bu'd-i mesafesi (gidilen yerin uzaklığı) iki dakika bulunmasından her 

ikisinde de hafriyat icra edeceğiz ve buracada mühendis bulunmadığı 

cihetle kalfa tarafından tanzim kılınan (hazırlanan, çizilen) haritası 

leffen (ilişikte) takdim kılınmakla edeceğimiz hafriyatdan dolayıda hiç 

bir ferde zarar îcâs (gönlüne korku düşürme) etmediği gibi karye-i 

mezkureninde muvâfakatnâmesi (izin) yedimizde mevcut olduğundan 

lütfen altı mâh (altı ay) müddetle ruhsatnâmesinin nizam dâiresinde 

yeddi bendegânemize (tarafımıza, elimize) emr ve i'tâsiyle harç 

nizâmîsi takdim olunmak üzere emr ve irâdesi husûsuna  müsâ'ade-i 

aliyye-i nezâretpenâhîleri sezâvâr-ı âtifet (gözetim ve denetiminiz 

altında yüksek müsaadeleriniz) buyrulmak bâbında emr-ü ferman 

hazret-i men-lehül emrindir. 

27 Teşrin-i-sâni 1325 (10.12.1909) 

 

Alucra Tüccarlarından    

Ataşyan Mühran     

Alucra’nın Pirili Karyesinden     

Kör Ahmed Zâde   

Alucra’nın Kamışlı Karyesi’nden  

Güces Oğlu Yani Ağa 

PUL                                                                            PUL 

27 Teşrin-i-sani 1325                                 27 Teşrin-i-sani 1325 

Alucra’nın Pirili Karyesi’nden                 Alucra’nın Avarak Karyesi’nden 

Kör Ahmed Zâde                                       Hacı Ahmed Zade 
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BELGE 3 “CEVAP YAZISI” 

 

 
 

Mühür: Ma'ârif Nazâreti evrak kalemi 

Mazrûfen (zarflanmış) Müze-i Osmanî Müdiriyyeti Aliyyesine 

16 K.Sâni 1325 (29.01.1910) 

Karahisar-ı Şarki Sancağı tevâbi'inden Avarak (Çamoluk-Hacı 

Ahmet) karyesinden Hacı Ahmet Zade Mustafa Halis ve rüfekâsı 

(arkadaşları) mühürleriyle nezareti celilelerine takdim kılınan işbu 

istid'â  (dilekçe) müte'â-güzâr bend-i gânem oldu. Âsâr-ı atîka 

nizamnâmesinin onuncu maddesinde sondaj ve taharriyât ve hafriyyât 
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icrası hakkında münhasıran (sadece) Müze-i Osmâniye ait olmasına ve 

ma'mâfîh (öyle olmakla beraber) nezareti celîleleri cânibinden ( yüksek 

makam) istisnâ'en (kaide dışı bırakmak) ve bir müsâ'ade-i mahsusa 

(özel izin) olmak üzere cem'iyyâtı ilmiyyeye (ilim heyeti) ve mütehassıs 

(uzman) olan efrâdı teb'a (tabi olan ferdler) ve ecnebiyeye hafriyyât 

ruhsatnamesi kılınacağı muharrer (tahrir olunmuş, yazılmış) 

bulunmasına nazaran ruhsatnâmenin la alâ etta'yîn (la'letta'yîn) her 

tâlibe İ'tâsı câiz olamayacağı tezâhür (görüş, meydana çıkma) 

etmektedir. Binâ'en aleyh müsted'îlerin (dilekçe verenler) ilmi (bilgisi) 

âsâr-ı atîka hakkındaki derece-i vukûf (eski eserler hakkındaki bilgileri) 

ve ma'lûmatları irâde-i bend-i gânemce (tarafımızca, görüşümüzce) 

meçhûl olması ve hafriyyâtın kavâid-i fenniye (ilmi kurallar) dâhilinde 

ademi icrâsı hâlinde şâyet o mevki'de âsâr-ı atîka (eski eserler) mevcut 

ise âsâr-ı mezkûreye zarar îcas eylemeleri melhût bulunması hesabiyle 

istid'â-yı vâkı'a nın (dilekçe konusunun) tervîci (değerini artırmak) 

muvâfık (uygun, yerinde, denk) görülemediği ma'ruzdur (arz olunmak). 

Ol bâb da emr-i fermân hazreti men lehül-emrindir. 

16 K.sani 1325 

Müze-i Hümâyun Müdüriyyeti 

 
Alucra İkizler Tepesi Kış Görüntüsü 
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BELGE 4 “İLGİLİ YAZIŞMA” 

 

 

19 Muharrem 1328 

Rumi 18 Kanun-i-sani 1325 

Sivas Vilayeti Ma’ârif Müdiriyyetine 

Karahisar-ı Şarki Sancağı dahilinde Alucara kazası muzâfâtından 

Pirilli karyesinde vâki’ ikizler nâm tepede âsâr-ı atîka taharrî’si 

hakkında altı mâh (altı ay) müddetle hafriyyât icrâsına müsâ’ade i’tâsı 

Alucara’nın Avarak karyesi ahalisinden Hacı Ahmet Zâde  Mustafa Halis 

ve Kamışlı karyesinden Güceoğlu Yânî ve rifekâsı (arkadaşı) imzalarıyla 

vârid olan arzuhalin istid’â olmasıyla keyfiyyeti  Müze-i Osmânî 

müdiriyyetine ledel-havâle (havale olunduğu zaman) âsâr-ı atîka 
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nizamnâmesinin (eski eser talimatı) onuncu maddesinde sondaj ve 

taharriyât (araştırmalar, aramalar) ve hafriyyât (kazı) icrâsı hakkında 

münhasıran (belli sınırlar içinde) müze-i Osmânîye’ye âit olduğu ma’a-

mâfî nezâretce bir müsâ’ade-i mahsûs olmak üzere cem’iyyât-ı 

ilmiyyeye (ilim heyeti) ve mütehassıs (uzman) olan efrâdı teb’a-i (tabi 

halk) ecnebiyyeye (yabancılar) hafriyyât (kazı) ruhsatnâmesi i’tâ 

kılınacağı muharrer (tahrir olunmuş, yazılmış) bulunduğu cihetle 

ruhsatnâmenin lâ alâ etta’yîn(la’letta’yîn) (gelişi güzel) her tâlibe (her 

isteyene) i’tâsı câiz (uygun) olamayacağı ve esâsen müsted’îlerin ilmi 

(dilekçe veren talepte bulunan bilgisi) âsâr-ı atîka  nokta-i nazarından 

(eski eserler açısından, bakışından)derece-i vukûf ma’lumatları (bilgi 

birikimleri) meçhûl olmağla (bilinmemekle) beraber hafriyyâtın kavâid-

i fenniye dahilinde ademi icrâsı (kazının ilmi kaideler dahilinde yerine 

getirilmesi) hâlinde şâyet o mevki’de âsâr-ı atîka (eski eserler) mevcut 

ise âsâr-ı mezkûreye (bahsedilen eski eserlere) zarar îcas edilmesi 

(zarar verilmesi) melhût bulunduğuna (söz konusu olması nedeniyle) 

tervîc istid’âları (taleplerinin kabulüne yönelik istekleri) mümkün 

olamayacağı ifâde olunmasına keyfiyyeti (bir şeyin esası iç yüzü) 

müsted’îlere (dilekçe veren, istid’a eden) takrîr-i beyan (bildirilir) 

olunur. 

 

Bu olayın burada bitmemiş olduğunu 1914 tarihli bir belgeden 

anlıyoruz. Ayrıca bu belgelerde Hacı Ahmedzade olarak zikredilen 

kişinin Hacı Ahmedzade Mustafa Efendi olduğu anlaşılmaktadır. 

Aslında bu belgeler Mustafa Efendiden şikâyetçi olan köylülerinin 

verdiği dilekçeler ve onlara istinaden yapılan tahkikat senedinde 

belirtilen ifadelerdir. Buna göre: 
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Merkum Mustafa Efendi şimdi de bir takım müneccimler 

(falcılar) başına toplanarak birkaç refikiyle geceleri asar-ı atika taharri 

etmek (define aramak) üzere bir takım mahallerde hafriyat icra 

eyledikleri (kazı yaptıkları) şahid-i adil ile de müsebbettir (sabittir). 

 

Hacı Mustafa Efendi bundan iki sene akdem Karahisar-i Şarki 

Mutasarrıflığından ruhsat-ı resmiye istihsal ederek (ruhsat alarak) ol-

vechile kazasının hükümete bir çarık bu’d mesafede bulunan “İkizler 

Tepesi” demekle ma’ruf (bilinen) mahalden ve hükümetin taht-ı 

nezaretinde olmak üzere bir hafta hazıryab icra ettirdiği... 

 

Anlaşılacağı gibi Mustafa Efendi 1914'den önce bir haftalık 

kazı ruhsatı almayı başarmıştır. Ancak kazının akibetine ilişkin bilgi 

bulunmamaktadır. Eldeki tek net bilgi ise Mustafa Efendinin tam bir 

define meraklısı olduğudur.141 

 

Görüldüğü gibi 1909 yılında, o zamanlar Alucra’ya bağlı olan 

ancak şimdilerde Çamoluk’un bir köyü olan Avarak Karyesi’nden Hacı 

Ahmed Zade Mustafa Halis (Arşivde Orak karyesi olarak okunan yerin 

doğrusu Avarak karyesi’dir. Hakikatte de Avarak karyesi’nin adı daha 

sonra köyün ayanının ismine atfen Hacı Ahmed olarak değiştirilmiştir.), 

Pirili Köyünden Kör Ahmed Zade, Kamışlı Köyünden Güces oğlu Yani 

                                                           

141http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/15/gecen-yuzyilin-basinda-

alucra-kazasi-mindeval-nahiyesi-avarak-koyunden-istanbula-yasanan-goc-olayinin-

arkasindaki-gercekler/ 
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Ağa ve Alucra Tüccarlarından Ataşyan Mühran isimli 4 arkadaş 

Alucra’nın Pirili köyü sınırları dahilinde bulunan İkizler Tepesi’nde kazı 

izni istemişler ve bu izin öncesinde kazada mühendis bulunmadığından 

bahisle bir kalfaya kroki çizdirmişler ve kazı izni istedikleri yerin 

sınırlarını belirtmişlerdir. Yine köyden muvaffakatname (izin) almış, 

kazı sırasında kimseye bir zarar gelmeyeceği hususunda da güvence 

vermişlerdir. Ayrıca kazı izninin ilgili mercilerin gözetim ve 

denetiminde yapılacağını da ayrıca belirtmişlerdir. 

 

Konuyla ilgili olarak ilk müracaatta bulunulan Maarif Vekâleti 

(Milli Eğitim Bakanlığı) izin konusu hususun Eski Eser Talimatnamesi 

hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek 

dilekçeyi Müze-i Osmani İdaresi’ne yollamıştır. Müze-i Osmani 

İdaresinde oluşturulan ilmi Heyet (bilirkişiler komisyonu) durumu 

görüşerek bu tür taleplerde gelişigüzel her isteyene izin 

verilemeyeceğini aksi takdirde burada bulunabilecek eski eserlerin 

zarar görebileceğini belirterek söz konusu talebi reddetmişler ve en 

önemlisi de bu iznin Osmanlı tebâsı ve yabancı uzmanlara verileceğini 

beyan etmişlerdir. 

 

Bu süreçte dikkat çekici birkaç nokta bulunmaktadır. Birincisi 

anılan tarihte (1909) kaçak kazı yapılsa kimsenin haberi olmayacakken 

bu işe niyetlenenlerin iyi niyeti ve resmi prosedürü takip etmeleri ve 

sonucuna rıza göstermeleridir. İkincisi Osmanlı Müze Müdürlüğü’nün 

eski eserleri korumadaki görünürdeki hassasiyeti ve sizin bilgi 

birikiminiz ile tecrübenizin yeterli olmadığı dolayısıyla kazı sırasında 

bunlara zarar verebilirsiniz endişesini taşımış olmasıdır. Üçüncüsü ise, 

Osmanlı Müze Müdürlüğü teknik komisyon üyelerinin bu iznin Osmanlı 
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tebâsı ve yabancı uzmanlara bu kazı izni verilecektir diyerek işi 

geçiştirmeleri ve bir yabancı hayranlığı içinde olmalarıdır. Bu tutumları 

eski eserleri koruma hassasiyetinin ötesine geçmekte ve kendi içinde 

çelişkiye düşmektedir. Zira Osmanlı’da yabancılara tanınan kazı 

imtiyazları sonrasında pek çok değerli tarihi eserimizin yurt dışına 

kaçırılarak bu güvenin suiistimal edildiği de bilinen bir gerçektir. 

 

Peki o günden sonra ne mi olmuştur? 1940’larda alenen 

yevmiye ile adam çalıştırılarak burada kaçak kazı yapılmış, büyük ikizin 

üstü açılarak neredeyse yapı kalıntıları ortaya çıkarılmışken yaşanan 

toprak kayması sonucu bir kişinin ölmesi üzerine kazıya son verilmiştir. 

Bundan bir süre sonra da kışın, bu kez tünel açılarak kaçak kazı 

yapıldığı ve karşılaşılan birkaç duvarın delinerek içerilere gidildiği ancak 

bunda da kazıya devam edilemeyerek son verildiği sağda solda hikâye 

edilmektedir. Anılan yer şimdilerde sit alanı olarak bilinse de 

bulunduğu mahal itibarıyla korunması güç olduğundan kendi kaderine 

terk edilmiş bir haldedir. 

 

              Yapılması gereken uygulama, Alucra Kaymakamlığı’nın, Giresun 

Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bünyesinde Arkeoloji bölümü 

bulunan Üniversitelerimizle temas kurarak burada ayrıntılı bir alan 

araştırması yapılmasını ve akabinde de resmi kazı çalışmalarına 

başlanılmasına vesile olmasıdır. Aksi halde bu büyük tarihi miras 

bilinçsizce tahribata açık bir vaziyette atıl durumda beklemeye devam 

edecek, burada olması kuvvetle muhtemel eski eserler de devlet 

hazinesine girmekten mahrum kalacaktır. 
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Dördüncü Ordu Mensubu Mustafa Oğlu Hüseyin’in Emekli 

Olması  

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3709, Gömlek No: 278112, 

Tarihi: 15 S 1328 (26 Şubat 1910), Konusu: Dördüncü Ordu'ya mensub 

Nizamiye Otuzuncu Alay Dördüncü Tabur Birinci Bölüğü efradından 

Alucralı Mustafa bin Hüseyin'in tekaüdü. (Harbiye) 

 

Belgede hangi köyden olduğu belirtilmeyerek sadece Alucralı 

olduğu belirtilen Dördüncü Ordu mensubu Mustafa oğlu Habib 

(arşivde Hüseyin olarak okunmuş) yaralandığı için malulen emekliye 

ayrılmıştır. Dikkat edilirse aylık maaşının Alucra’nın yerel gelirlerinden 

karşılanarak her ay kendisine ödenmesi talimatı verilmiştir. 

 

 
Daire-i Sadâret Tahrirat kalemi 

Harbiye Nezaret-i Celilesine 
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Fi 13 Safer Sene 1328 ve fi 11 Şubat Sene 1325 (24 Şubat 1910) 

 

Dördüncü Ordu-yu Hümayuna mensub Nizamiye Otuzuncu 

Alayın Dördüncü Taburu’nun Birinci Bölüğü efradından Alucralı 

Mustafa bin Habib’in maluliyetine binaen memleketi emvalinden 

tesviye olunmak üzere şehri yüzyetmişbeş guruş maaşla icra-yı 

teka’üdü hususuna 6 Şubat Sene 1325 tarihli ve 1114 numerolu takrir-i 

alileri üzerine bi’l-istizan 10 Şubat Sene 1325 tarihinde irade-i seniyye-i 

cenab-ı hilâfet-penâhi şeref-südur buyurulmuş olmağla ifa-yı 

muktezasına himmet…  

 

Mesudiye Mahallesinde Yapılmak İstenilen Rum Kilisesi 
 

İnceleyeceğimiz belgeler 1908-1910 tarih aralığındadır. 
Belgelere göre Alucra’nın Mesudiye karyesinde (mahallesinde) yaşayan 
Osmanlı teb’eası Rumlar burada bir kilise yaptırmak istemişler.  Kilise 
yapımı için 3 kişi ellişer lira vermişler ve inşaatın bu rakama bitmemesi 
halinde ihtiyaç duyulacak gerekli paranın da kendileri tarafından 
karşılanacağını taahhüt etmişler. 

 
Ayrıca bunun öncesinde Mikdaoğlu Ömer’den 4 bin lira 

değerinde bir de 3 dönüm tarla almışlar. Belgelerde söz konusu 
tarlanın konumu da tarif ediliyor. Tarife göre Vasil’in değirmeni olarak 
bilinen en son Tiryakilerin değirmeni olarak tanınan yerin civarında 
olması gerekmektedir. Batısında ark olduğu belirtildiğinden 
değirmenin alt tarafında ve o zamanlar Koman Yolu olarak bilinen yola 
cephesi olan bir konumda olmalıdır.  

 
Yine belgelerden o tarihte Mesudiye mahallesinde 14 Rum 

hanesi ile 3 yabancının oturduğu hanenin varlığından bahsedilmek- 
tedir. 14 hanede 37 erkek, 44 kadın ve 3 yabancı hanesinde 9 erkek 6 
kadının varlığından bahsedilmektedir.  
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Ayrıca kilise yapımı talebinden başka inşaat bitene kadar da bir 
evde ayin yapmak için izin de istenilmiştir. Gerekçe olarak da yaklaşık 
altı ayın şiddetli kış yaşandığı ve bu şartlarda Kamışlı’daki kiliseye gidip 
gelmek zorunda olduklarını bununda güçlük yaşamalarına neden 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

 
Konu, yerel makamlardan itibaren Karahisar-i Şarki 

mutasarrıflığı Sivas Valiliği, Din İşleri Komisyonu, Şurayı Devlet 
(Danıştay) ve Divân-ı Hümâyun’da (Padişah huzuru) görüşülmüş ve 
ayîn yapılması için izin istenilen ev ile Kilise inşası için ruhsat talebini 
içeren hususların birbirinden ayrılması istenmiştir. 

 
Süreç içinde kilise yapımı için ruhsat talebi için hazırlanan plan 

ve projelerin muvafık-ı fen yani teknik şartlara uygun olmadığı 
belirtilerek dosya ve ekleri iade edilmiştir. Kim bilir belki de zaten 
Kamışlı köyünde ibadet edilebilen bir kilise bulunduğundan bir 
ikincisinin inşasının gerekli olmadığı düşünülmüş ve bu karar alınmış 
olabilir.         

 
 Netice olarak şunu anlıyoruz ki o tarihte Kamışlı kilisesi aktif 
olarak kullanılmaktadır ve Alucra yabancı namıyla dışarıdan gelip 
yerleşmiş üç gayri-Müslim aile bulunmaktadır. Alucra’da şimdi açık 
hava parkı yapılan yerde bir zamanlar İngiliz’in konağı olarak bilinen bir 
yerin olduğu ve buranın bir dönem kaymakamlık olarak da kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu yabancıların neden Alucra’yı tercih edip, gelip 
yerleştikleri bir muamma gibi dursa da dönemin misyonerlik 
faaliyetlerinin yoğun olduğu zamana denk geldiği unutulmamalıdır.   
 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Fon Kodu: ŞD. 
MLK Dosya No: 1818, Gömlek No: 3, Tarihi: 01 Ra (Rebiülevvel) 1328 
(13 Mart 1910), Konu Özeti: Alucra kazası merkezi olan Mesudiye 
kasabasında müceddeden Rum kilisesi inşasına ruhsat istenilen tarla 
hakkında talep olunan izahatın beyanı. (Sivas 2) 
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Şura-yı Devlet Riyaset-i Celilesi’ne 
Devletlü Efendim Hazretleri 

Üzerine müceddeden bir Rum kilisesi inşasına ruhsat istenilen 
Alucra kazası merkezi olan Mesudiye kazasında vaki tarlanın kıymet-i 
haziresi nisbetinde binde otuz para hasabıyla takdir edilecek bedel-i 
öşür karar-ı mahsusuna tevfikan on misline iblağ olunmak icab 
edeceğine ve mahal-i mezbûrun sened-i hâkânisi suretiyle mevki, şekil 
ve mikdar-ı ziraati müşir (işaret eden) haritasının irsâli ve takdimine 
dair şeref varid olan 30 Temmuz sene (1)324 tarih ve onyedi numrulu 
tahrirat-ı aliye-i riyasetpenâhileri üzerine bi’l-muhabere bu kere 
Karahisar-i Şarki Sancağı mutasarrıflığından cevâben gelen tahriratda 
arazi-i mezkûreye hal-i hazırda dört bin guruş kıymet takdir edilerek 
binde otuz para hesabıyla hâsıl olan üç gruşun on misli olan otuz 
gruşun bedel-i aşarı (öşre) rabt edildiği izbâr olunmuş ve mahal-i 
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mezbûrun gönderilen haritasıyla sened-i hâkânisi sureti leffen takdim 
ve tesyar kılınmış olmakla ifa-yı muktezası babında emr ü ferman 
hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 11 Zilkade sene (1)326 ve fi 22 
Teşrinisani sene (1)324 
Sivas Vali Vekili Muavini Bende 
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Alucra kazası muzafatından Mesudiye karyesinde inşasına 
ruhsat itası istid’a kılınmış olan Rum kilisesi hakkında mezekkere-i 
mütekaddime mucebince sebk eden isti’lama (bilgi edinmek için üst 
makamdan alt makama yazı ile sorulma) cevaben Sivas Vilâyeti 
Vekâleti’nden Makam-ı Celil Riyaseti’ne takdim olunan Fi 24 
Teşrinisani sene (1)324 tarihli ve beş yüz seksen sekiz numrulu 
cevabnâme melfufatıyla divâna tebliğ buyurulmakla mütalaa olundu. 
Mârr’ul-arz tahriratı cevâbiye ile melfuf sened-i muvakkat (geçici 
senet) suretinde arazi-i miriyeden olub üzerine kilise yapılacak olan üç 
dönüm mikdarı tarlanın kıymet-i haziresi dört bin guruş raddesinde 
olmasına nazaran binde otuz para hesabıyla üç guruş bedeli öşür takdir 
olunduğu iş’ar olunduğundan takdir olunan işbu bedel öşür karar-ı 
mahsusa tevfikan (uygun olarak) on misillü olan otuz guruşa bila iblağ 
mukataa-i (kira) zemin tahsis kılınmak üzere ebadının tasrihiyle (açık, 
açık anlatmak) mârr’ul (geçmiş, geçen) beyan kilisenin inşası içün 
ruhsatı havi emr ü âli isdarı hususunun arz ve istizanı iktiza eder ise de 
her halde icra-yı icabı Şura-yı Devlet’in edâ-yı saibesine merhun olarak 
(belirli bir müddete bağlı olan) evrak-ı mahvile takımıyla takdim ve 
iade kılınmışdır. Emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 3 
Zilhicce Sene (1)326 ve fi 14 Kanunievvel Sene (1)324 (27 Aralık 1908)  
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Ağustos Sene (1)322 
Liva: Karahisar-i Şarki, Kaza: Alucra, Nahiye: Kemallı, Karye: Hanzar  
Merkez önü nâm-ı diğer Komanboyu 
Hududu: Şarken (doğu) sahib-i sened, garben (batı) ark, şimalen 
(kuzey) damyan (mandıra), cenûben (güney) yol ile Mahdud’dur 
(sınırlı). 
Cihet-i ita-yı sened Mikdaoğlu Ömer bin Ali’nin bi’l-ifraz katiyen 
ferağından 
Mutasarrıf:  
 
Balada muharrer tarla muamele…icra kılınmış ve buna otuz üç guruş 
harç ve rusumu tapu…. teslim olunmuş olmakla senedinin tanzim ve 
itasına değin defter-i hâkâni şâhâne-i işbu muvafakat-ı ilm u haber 
i’tasına? Fi 29 Ağustos sene (1)322 
Sanduk Emimi Ahmed…../ Evkaf Memuru / Defter-i Hâkânî Memuru 
Tapu Kâtibi Mehmed …. / Müdir-i Maliye / Naib / Kaimmakam Mustafa 
Nazım 
Pul/ 22 Teşrin-i evvel sene (1)324 Bi’l-mukâbele aslına mutabıkdır  

 



ALUCRA TARİHİ  

516 
 

Fi 22 Teşrinievvel (1)324  
Pulun üstündeki mühür/ Alucra Kazâ-i Meclis İdâre 
Şimalen Ömer usta-53 metru, 70 santim 
Şarken değirmen yolu-47 metru, 70 santim 
Garben Damyan 46 metru, 50 santim 
Cenuben tarîk-i âmm 53 metru, 70 santim 
İşbu kasaba derunundaki kilise yeri matviyy-i acizânemizle haritası 
tanzim kılınmış olmakla ol-babda Fi 10 Eylül sene (1)324 
 

 
24 Cemaziyelahir sene 326 tarihli zabıt mucibince Sivas 

Vilayeti’ne tahrirat riyâset-penâhiye 
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Alucra kazası muzafatından Mesudiye karyesinde arazi-i 
miriyeden dört bin guruş iştira ve on guruş bin öşre rabd ediliş olan 
tarla üzerine müceddeden bir Rum kilisesi inşasına ruhsat itası 
hakkında mahallince vukuu bulan istid’a üzerine icra olunan tahkikati 
havi gönderilen muharreratla melfufatının takdimini mutazammın 
adliye ve Mezahib (mezhepler) Nezareti Celilesi’nin an Cumadiyelahire 
sene (1)326 tarih ve iki yüz seksen dokuz adedli tezkiresi ve melfufatı 
Divân-ı Hümâyûn Kalemi’nin müzekkeresiyle Şura-yı Devlet’e havale 
buyurulmakla lede’l-kırâe evvel emr de zikr olunan tarlanın kıymet-i 
hazırası (şu anki fiyatı) ne ise binde otuz para hesabıyla takdir edilecek 
bin öşrü karar-ı mahsusuna tevfikan on misline iblağ olunmak icab 
ideceğinden ve takdir edildiği beyan olunan on guruş ise kıymet-i 
mezkûreye nazaran dün  (düşük, alçak) bulunduğundan muktezasının 
ol-vechile icrasıyla iş’ar ve mahal-i mezburun sened-i hâkânisi suretiyle 
mevki ve şekil ve mikdar-ı zira’ (uzunluk ölçüsü) müşir haritasının 
irsaline himem-i âliye-i vilâyetpenâhilerinin derkâr buyurulması 
babında.  

 



ALUCRA TARİHİ  

518 
 

Alucra kazası muzafatından Mesudiye karyesinde müceddeden 
bir Rum kilisesi inşasına ruhsat itası hakkında meclisce vukuu bulan 
istid’a üzerine icra kılınan tahkikatı havi Sivas Vilâyeti Celilesi’nden 
gönderilen muharrerat ile melfufatını takdim kılındığı mutazammın 
Adliye ve Muzahib (mezhepler, inançlar) Nezareti Celilesi’nin 17 
Haziran sene (1)324 tarih ve iki yüz iki yüz kırk üç numerolu tezkiresi 
Divân-ı Hümâyun’a (Halkın dâva ve şikâyetlerinin dinlenip halledildiği, 
devlet meselelerinin görüldüğü padişah huzuru. Bu mecliste; 
sadrazam, şeyh-ül İslâm, kazaskerler, defterdarlar ve sair büyük 
devlet ricali bulunurdu) havâle buyurulmakla mütaala olundu. 

 
Evrak-ı mezkûre meyanında bulunan Karahisar-i Şarki Sancağı 

İdare Meclisi’nin 27 Eylül sene (1)323 ve fi 2 Şubat sene Minh. (aynı 
tarih) tarihli ve üçyüzseksendokuz ve beşyüzatmışbir numerolu iki kıt’a 
mazbatasıyla evrak-ı sairede zikr olunan kilisenin arazi-i miriyeden 
dörtbin guruş kıymeti olan ve senevi on guruş icara-i zemine rabt 
olunan tarla üzerine on sekiz zira’ tul (uzunluk) ve on sekiz zira’ ( bir 
kolun dirseğinden orta parmak ucuna kadar uzunluk ölçüsü 75-90 cm 
kadar) arz ve yedi zira’ irtifa-i ve sakfından (dam, çatı) itibaren dörd 
zira yüksekliğinde dörd direk üzerine mevzu’ bir de çan kulesine 
muhtevi olmak üzere kargir olarak inşa ve sarfı iktiza eden on beş bin 
altı yüz otuz beş guruşun Yorgi ve Karalombus ve Rafaelidi taraflardan 
tesviye ve ifa edileceği ve karye-i mezbûrede Rum cemaatinden on 
dört hanede otuz yedi nüfus zükur ve kır dört nüfus inas ve yabancı 
namıyla üç hanede dokuz nüfus zükur ve altı nüfus inas mevcud olub 
kilisenin inşasınca bir gûna mahzur olmadığı gösterilmiş ve tahkikat ve 
iş’arat-ı vakıa müvafık-ı usul ü emsal bulunmuş ise de arazi-i 
emiriyeden olub dört bin guruş kıymeti olan marrü’l-arz tarlaya senevi 
on guruş icare-i zemin tahsisi muvafık usul ü karar olamayacağından 
zikir olunan tarlanın kıymeti bulunan dört bin guruş içün binde otuz 
para hesabıyla takdiri lazım gelen üç guruş bedel-i öşür karar-ı 
mahsusuna tevfikan on …(kağıt katlı olduğundan okunmuyor) olan 
otuz guruşa bi’l-iblağ mukataa-i zemin tahsis olunmak üzere mezkûr 
kilisenin ol-vechile inşası içün ruhsatı mutazammın emr-i âli ısdârı 
hususunun arz-ı ve istizanı lazım gelir ise de her halde ifa-yı muktezası 
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merhun-ı irade-i âliye-i daver-i efhâmileri olarak mezkûre-i mahvile 
melfuflarıyla beraber takdim ve iade kılınmağın emr ü ferman hazret-i 
veliyyül emrindir. Fi 18 Cumadiyelahire sene (1)326 ve fi 3 Temmuz 
sene (1)324    (16 Temmuz 1908) 

 
 
Huzur-ı Sâmi-i Hazret-i Sâdâretpenâhiye 
Marûzi çaker kemineleridir 

Alucra kazasının Mesudiye karyesinde müceddeden bir bab 
Rum kilisesi inşasına ve bu babdaki tahkikat ve muamelâtın hitamına 
kadar bir hanenin muvakkaten (geçici) mabed ittihazına ruhsat itası 
hakkında mahallince vukuu bulan istid’a üzerine bi’l-muhabere ol-
babda icra kılınan tahkikatı havi Sivas Vilâyet-i Celilesinden cevâben 
varid olan muharrerat ve melfufatı komisyon-ı mahsusunca lede’l-
tedkik salifü’l-zikr hanede muvaffakaten ayin icrasına dair olan 
istid’anın kilise inşasına müteallik muamelatdan tefrikiyle (birbirinden 
ayırmak) bu babda başkaca bir mazbata tanzim ve irsâlinin cânib-i 
vilâyete bildirilmesi ve mezkûr kilisenin ol-vechile inşasınca bir gûna 
mahzûr olmadığından usul ü vechile ruhsatı havi emr-i âli tasdiri 
hususunun dahi pişgâhı sâmi-i sâdâretpenâhilerine arz ve izbârı 
hakkında tanzim olunan mazbata ve melfufatı leffen takdim kılınmış ve 
cânib-i vilâyete dahi ifa-yı tebligat idilmiş olmakla ol-babda emr ü 



ALUCRA TARİHİ  

520 
 

ferman hazret-i men-lehü’l emrindir. Fi Gurre Cümâdiyelahire sene 
(1)326 ve fi 17 Haziran sene (1)324  (30 Haziran 1908) 
Adliye ve Mezahib (dinler, mezhepler) Nazırı Bende  

 
 
Huzûr-ı Sâmi-i Cenâbı Nezâretpenâhiye 

Alucra kazasının Mesudiye karyesinde müceddeden bir bab 
Rum kilisesi inşasına ve bu babdaki tahkikat ve muamelâtın hitamına 
kadar (bitimine kadar) bir hanenin muvaffakaten (geçici olarak) mâbed 
ittihazına ruhsat itası hakkında mahallince vukuu bulan İstid’a üzerine 
bi’l-muhabere ol-babda icra kılınan tahkikatı havi Sivas Vilâyeti 
Celilesinden cevâben varid olan muharrerat ve melfufatı komisyon u 
acizânemizde mütalaa ve tedkik olundu mealinde zikr olunan kilisenin 
arazi-i emiriyeden olub bedel-i öşrü rabt edilen bir arazi üzerine tulen 
onsekin ve arzen oniki ve irtifaen yedi zira’ cesametinde olmak ve 
sakfından (çatısından) itibaren dört zira’ irtifaında ve dört direk üzerine 
mevzu’ bir de çan kulesini muhtevi bulunmak üzere kargir olarak inşa 
ve mesarifi olan onbeşbinaltıyüzotuzbeş guruşun Yorgi ve Haralombus 
ve Refailidi taraflarından tesviye ve ifa edileceği ve salifü’l-zikr kilisenin 
inşasına kadar bir henenin muvaffakaten mâbed ittihaz olunacağı ve 
mezkûr kasabada ondört hânede ellibir ve üç hânede yabancı namıyla 
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onbeş Rum mevcud olub mezkûr kilisenin inşasında ve muvakkaten 
mâbed ittihaz edilecek hanenin ol-vechile isti’malinde (kullanmak) bir 
gûna mahzûr olmadığı bildirilmesine nazaran mezkûr hanede 
muvaffakaten ayîn icrasına dair olan istid’a kilise inşasına müteallik 
muameleden bi’l-tefrik (ayrılma) icabına bakılmak üzere bu babda 
başkaca bir mazbata tanzim ve irsâlinin canib-i vilâyete ve kiliseyi 
mezkûr hakkında da ale’l usul ruhsata havi icab eden emr i âlinin tesriri 
zımmında ifa-yı muktezasının Bab-ı Âli Canib-i Sâmîne iş’ar-ı tezkir 
kılındı ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.Fi 4 
Cümâdiyelahire sene (1)326 ve fi 21 Haziran sene (1)324   
Mezahib Müdir Muavini, Emvar-ı Hukukiye Müdiri, Evrak 
Müdiri/İsmail…, Mektûbî/Ahmed…, Mezahib Müdiri/Şevket    
  

 
 
Adliye ve Mezahib Nezâret-i Celilesi Cânib-i Âliyesine 
Marûzi çakerileridir, 

Şeref varîd olan 27 Teşrinisâni sene (1)323 tarih ve sekizyüz- 
doksanaltı numerolu tahrirat-ı âliye-i nezâretpenâhileri cevâbıdır. 
Alucra kazasının Mesudiye karyesinde inşası istid’a olunan Rum 
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cemaatine mahsus kilisenin inşasında bir mahzûr olmadığına mezkûr 
kilisenin ruhsat-ı resmiyesi vürud ve inşat ikmal olununcaya kadar 
muvakkaten bir hanenin mâbed ittihazına ve saireye dair bi’l-
muhabere Karahisar-i Şarki Sancağı İdare Meclisinden cevâben gelen 
mazbata merbutu resim ile beraber leffen iade ve takdim kılınmış 
olmakla ifa-yı muktezası babında emr ü ferman hazret-i men-leh’ül 
emrindir. Fi 30 Muharrem fi 19 ….sene (1)323 

 
Sivas Valisi Raşid    
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Adliye Nezâreti Celilesi Cenâbı Âliyesine 
Mârûzi çakerileridir 
 

Alucra kazasının Mesudiye karyesinde mukim (ikamet eden) 
Rum cemaatine aid olmak üzere ahali-i kasabadan Yorgi Nekridi ve 
Haralombus Yefiri ve Ramyan Refailidi nam kimesneler tarafından 
teberruan ellişer lira itasıyla müceddeden inşa olunacak Rum 
kilisesinin suret-i inşasınca bir gûna mahzur olmadığına ve yapılacak 
arsanın dahi iştira olunmuş (satın alınmış)  mustatiluşşekil (dikdörtgen 
şekilli) iki bin iki yüz elli metro murabba’ında ve dört bin guruş 
kıymetinde arazi-i emiriyeden tarla …..ve senevi on guruş icare-i 
zemine merbut ve mahallatdan hariç olduğuna ve kasaba derununda 
ondört hânede otuzyedi nüfus zükur (erkekler) ve kırkdört nüfus inas 
(kadınlar) ve yabancı namıyla üç hanede dokuz nüfus zükur altı nüfus 
inas mevcud idüğüne ve mezkûr kilisenin kargir olarak tulen yirmiiki 
metro arzen on metro ve terbian üçyüzyirmi metro ve sakfı harasına 
Kadar onbir ve çan kulesinden tesviye-i seflasına değin irtifai yirmi 
arşundan ibaret olacağına ve ikmali inşası merkumun tarafından 
verilecek mebaliğden fazla kaç guruş sarf iktiza ider ise yine bunların 
da müteahhid bulunduklarına dair Karahisar-i Şarki Sancağı İdare 
Meclisinden meb’us mazbata ile merbutu resim ve keşif varakası ve 
işbu kilisenin inşasına müsaade-i seniye erzan buyuruluncaya kadar 
cemaat-i merkûmenin kasabada bir hânede icra-yı ayinlerine ruhsat 
itasını mutazammın Karahisar Rum Metropolitliğinin mezkûresi Meclis 
İdare-i Vilâyet ifadesiyle leffen takdim kılınmış olmakla ifa-yı muktezası 
babında emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

 
Fi 14 Şevval sene (1)325 ve fi 7 Teşrin-i sâni sene (1)323  
Bende Sivas Valisi Raşid 
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Melfufuyla Meclis-i İdare-i Vilâyete Fi 5 Teşrinievvel sene (1)323 

Alucra’nın Mesudiye karyesinde Rum cemaatine aid olmak 
üzere ahali-i karyeden Yorgi Nekridi ve Haralombus Yefidi ve Evmiyan 
Rafaelidi nam kesan tarafından teberruan ellişer lira itasıyla 
müceddeden inşa olunacak Rum kilisesinin suret-i inşasınca bir gûna 
mahzur olmadığına ve inşa olunacak arazinin dahi iştira olunması 
müstebil-i işgal iki bin ikiyüz elli metro merbaında ve dört bin guruş 
kıymetinde arazi-i emiriyyeden tarla idüğüne ve senevi on guruş icâre-i 
zemine merbut ve mahalatdan hariç olduğuna ve kasaba derununda 
ondört hanede otuz yedi nüfus zükûr ve kırkdört nüfus inas ve yabancı 
namıyla üç hanede dokuz nüfus zükûr ve altı nüfus inas mevcud 
idüğüne olunacak kilisenin kargir olarak tulen yirmi iki metro ve arzen 
ondört ve tabian üçyüz sekiz metro ve sakfı (çatı) zira’sına kadar onbir 
ve çan kulesine tesviye-i suflasına değin irtifa’-i yirmi arşundan ibaret 
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olacağuna ve ikmal-i inşası merkûmun tarafından virilecek mebaliğden 
fazla her kaç guruşa sarf iktiza ider ise yine merkûmunun müteahhit 
bulunduklarına dair olan Karahisar İdare Meclisi’nin işbu mazbatasıyla 
merbut plan resim ve keşf varakalarının leffiyle keyfiyetin ba-tahrirat 
Adliye ve Mezahib Nezaret-i Celilesi’ne izbârı ve alınacak emre göre 
icabı bildirileceğinin dahi suret-i halden bahisle bi’l-tahrirat cevâbının 
livâ-yı mezkûr mutasarrıflığına iş’arı tezkir kılınsın.  
Fi 15 Teşrin-i evvel sene (1)323  
Mühür/ Sivas Vilayeti İdaresi        
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Huzur-ı Âli-i Cenâb-ı Vilâyetpenâhiye 
Alucra kazası meclis idaresinden cevâben vürud iden mazbata 

da Alucra’nın Mesudiye kasabasında Rum cemaatine aid olmak üzere 
ahali-i kasabadan Yorgi Tekiridis ve Harolombus Yefidi ve Damyan 
Refailidi nam kesan tarafından teberruan ellişer lira i’tasıyla 
müceddeden kilise inşa olunacak arsanın mumaileyhim tarafından 
iştira olunması müstatîlü’ş (dikdörtgen) şekil ikibinikiyüzelli metro 
murabbaında ve dördbin guruş kıymetinde arazi-i emiriyeden tarla 
idüğü melfuf-ı tarık çavuşi raporundan senevi on guruş icare-i zemin 
zabt edildiği virgü kitabeti ifadesinden ve mahalle-i mezkûre inşasında 
mahzûr olmadığı ve mahallatdan hariç bulunduğu Bölük Zabitanı ve 
Polis Komiserliği ifadelerinden ve kasaba derununda ondört hanede 
otuzyedi nüfus zükûr ve kırkdört nüfus inas ve yabancı namıyla üç 
hanede dokuz nüfus zükûr ve altı nüfus inas Rum tebea-i Osmâniyesi 
bulunduğu nüfus memurluğu ifadesinden ve inşa olunacak kilise kargir 
olarak tulen yirmi iki metro ve arzen ondört metro ve terbian (dört 
köşeli olarak) üçyüzsekiz metro ve sakfı harasına kadar (çatıya kadar 
olan yüksekliği) onbir ve çan kulesinden tesviye-i suflasına değin irtifa’-
i yirmi arşundan ibaret olduğu melfufu resim ve planından ve yüzeli 
lira-i Osmanî mumaileyhim tarafından tesviye kılınacağı gibi ikmal-i 
inşatı içün fazla her kaç lira sarf iktiza ider ise müteahhid bulundukları 
mumaileyhim tarafından ita kılınub merbuten takdim kılınan sened 
mündericatından anlaşılmış olduğu ve kasabanın yevmen ve fe-
yevmen (gün be gün, günden güne) nüfus tekessür (çoğalmak) eylediği  
ve kilise bulunan Kamışlı karyesi kasabaya yirmibeş dakikalık bir 
mesafede bulunduğu ve senenin heman nısfında (yarısında, 6 ay gibi) 
buralarının kar ile mestur ve şiddet-i sermâsı (şiddetli soğuğu) 
hasebiyle hakikaten cemaati mezkûrenin mezkûr kiliseye gitmekde 
suubet (zorluk) çekmekde oldukları külle-veym görülmekde 
olduklarından böyle bir kilise inşasına ihtiyaçları bulunmuş olduğunda 
yan tarafında dörd yerde on yine ve üç dört metro tulunda ve kilisenin 
eb’adı dahi tulen onsekiz ve arzen oniki olmak üzere resim ve planın 
livaca tersim (resmini çizmek) ve tashih ittirilmesi ve ita eyledikleri 
resim ve planı gönderildiği beyan olunmuş ve lede’l-havâle 
mahallinden gelen resim ve plana muvafık-ı fen (bilime uygun) 
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olmadığından ibtal edilerek buraca bakılan tanzim kılınan resim ve 
planı ve bir kıt’a keşif varakası rabt olunduğu liva nafia 
mühendisliğinden ba-derkenar ifade ve plan ve resim leffen ve keşif 
varakası maan (birlikte beraber) huzur-ı ali-i cenâb-ı 
vilâyetpenâhilerine takdim ve firistâde (gönderilmiş) kılınmış olmakla 
icra-yı icâbı babında ve her halde emr ü ferman hazret-i men-leh’ül 
emrindir.  
Fi 3 Ramazan sene (1)325 ve fi 27 Eylül sene (1)323  (10 Ekim 1907) 
 

 
 
Huzûr-u Sâmi-i Cenâb-ı Mutasarrıf-ı Ekremiye  
Marûz-ı daileridir, 

Alucra kaza merkezi bulunan Mesudiye kasabasında bir hayli 
cemaat-i daiyanem (duacım) olub bunların icra-yı ayinlerine mahsus 
kilise olmamasından naşi bir kilise inşası içün ahvalen (usulen) lazım 
gelen mazbata tanzim ve takdim kılınmış ise de irade-i hazret-i 
padişâhinin şeref suduru vakte muhtaç olduğundan mütegarrib’ül 
hulûl (gurbete çıkan) olan mevsim-i şitâda mesafe-i baide de bulunan 
Kamışlı karyesine kadar akşam ve sabah azimet ve avdet-i rey’ (avdet, 
geri dönme) suubet (zorluk, güçlük) olacağından himem-i icra-yı 
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ayinden ve hem de duayı hazret-i şehriyâriden mahrum kalmamak 
üzere ferman-ı âlîşânın şeref sudur ve vüruduna ruyet kasaba-i 
merkûme de bir hanede icra-yı ayin olunmasına müsaade-i keremâde-i 
hazret-i mutasarrıf-ı efhâmilerinin şâyan buyurulması mütemennâ 
(istenilen, temenni olunan) ol-babda ve her halde emr ü ferman 
hazret-i men leh’ül emrindir.  
Fi 13 Teşrinievvel sene (1)323 Ed-Dai’ (Duacı)      
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Alucra merkezinde malzemesi iane eylenmek üzere inşa 
kılınacak kilisenin üstadiyesini müşir keşf defteridir. 
Mezkûr kilisenin etraf-ı erba-ı temellerinin hafriyle mevcud taş ve 
kumuyla temel-i inşaiyesinin üstadiyesi bedeli 
….metro 29,40 – arzen 1 – irtifaen 1,50 - ……59,10 - 15 /886,50   
Kilise derunundaki kemer sütunlarının hafriyle mevcud malzemeleriyle 
temeller inşaiye-i üstadiyesi bedeli 
Aded/10 - Tulen/ 1,00 - Arzen/ 1 - İrtifaen/ 1,50 – Tek’iben/15 - 15/225 
Etraf-ı erba-ı temelleri üzerine mevcud taşlarının köşe taşlarının kaya 
tesviyesiyle mevcud malzemesiyle duvarları inşası 
Duvar/ 29,40 - Arzen/ 0,75 - İrtifaen/ 4,5 – Tek’iben(mikab)/ 132,97 – 
30/ 3989,10  
Mevcud sütun temelleri üzerine mevcud taşların kaba tarak 
tesviyesiyle mevcud harcına sütunlar inşaiyesi bedeli 
Aded / 10 - Tulen / 0,75 - Arzen / 0,75 - İrtifaen / 4,50 - Tek’iben / 
25,31 - 50 / 1265,50 
Mezkûr kilisenin etrafı erba-ı sebile? duvarlarıyla dahili sütunları 
üzerine ber-muceb resim mübalaya olunacak tuğladan iki tuğla tahında 
kemer tavanlarnın inşaiyesi bedeli 
Mecmu’(topluca) ……/ 52,50 – 150 / 7875 
Kaba vatonların üzerinde resmi mucibince kirişlerin ve ….üzerine 
hartama tahta …..kablamalı orta inşası üstadiyesi  
Tulen / 12,50 – Arzen / 9,2 – Terbian / 115 – 8 / 920   

 
Mevcud kerestesiyle gelib derununun döşeme inşasının üstadiyesi 
Tulen 7,20 - Arzen 6,50 - Terbian 47,45 – 10/474,50 Yekûn 156,35  
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Mezkûr kulübenin masarif-i inşaiyesi on beş bin altı yüz otuz beş 
guruşa baliğ işbu keşf cedveli tasdik kılındı. Fi 27 Eylül sene (1)323 Liva 
Nafia Müdüri Bende   

 

Alucra Mayıs Yedisi Zil Köyü Hayran Panayırı 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.İD. Dosya No: 31, Gömlek No: 14, Tarihi: 
1329 (1911) Konusu: “Alucra Kazasının Zil ve Sorgun Nahiyesinin 
Köhne-i Kebir Karyeleri ile Erzurum’un Yarımca yolu üzerindeki bir 
mevkide birer panayır kurulması”  

 
Panayır belli zamanlarda kurulup, içinde belli bir süre için satış 

yapılan sergiler açılan yere verilen addır. Buralarda ticari değeri olan 
her şey alınıp satılır, dışarıdan da satıcılar gelirdi. Bu anlamda bölgenin 
sosyal ve ekonomik hayatını canlandırmak için düşünülmüş bir uygula 
olarak görünmektedir.  

 

 
 
Sivas Vilayeti Tahrirat Kalemi 311 
Dahiliye Nezareti Celilesine  
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Hülasası (Özeti): Alucra Kazasının Zil(e) Karyesinde Panayır küşadına 
dair 
 
Devletlü Efendim Hazretleri 
 Alucra Kazasının Zil(e) Karyesinde her sene Mayısın yedisinden 
itibaren bir hafta müddetle panayır küşadı (acilması) mucib-i fevaid 
(faydalı ve gerekli) ve muhsanat olacağına dair Karahisar 
mutasarrıflığınca ba-tahrirat irsal olunan kaza-i mezkur idare meclisi 
mazbatası meclisi idare-i vilayet ifadesiyle leffen takdim kılındı icabının 
ibnasına müsaade buyurulması babında emr-ü ferman hazreti men 
lehül emrindir.   23 Cemadiyel-ahir (1)329/ 7 Haziran (1)327  
Sivas Vali Vekili Bende 
NOT: Zil yazılırken lam’ın ucu kıvrılarak elif konulduğu için Zile olarak 
okunur. 
 

 
 
Dahiliye Nezareti Muhaberat Umumiye Dairesi 
Sivas Vilayeti Vekalet-i Behiyyesine  
Alucra kazasında açılacak panayır hakkında 
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7 Haziran 327 tarihli ve 311 numaralı tahrirat-ı behiyyelerine 
cevaptır. Alucra Kazasının Zile (Zil-Aktepe Köyü) karyesinde panayır 
küşadı (açılışı) müsaade itası vilayetin daire-i salahiyeti dahilinde 
bulunmak icra-yı icabı re’y-i vâlâlarına menuttur (bağlıdır). Gönderilen 
mazbata leffen (ekte) iade kılındı olbabda… 

 

1912’de Orman Memurunun Öldürülmesi 

 

1912 yılında orman memuru Hayri Efendi, Kamışlı köyünde Yani 

Ağanın evinin önünde ölü bulunmuştur. Katili olarak da Alucra’da 

görevli Redif Bölüğü Mülazım-ı Evveli Mehmet Kâmil Efendi şüpheli 

görülmektedir. Zira olay gecesi hep birlikte Yani Ağa’nın evinde 

toplanıp işret meclisi kurmuşlar ve sarhoş olmuşlardır. Sabahleyin de 

Hayri Efendi ölü bulunmuştur. 

 

Kamil Efendinin içki düşkünü bir şahıs olduğu belirtilmektedir. 

Bu nedenle suçlu olarak ilk akla gelen o olmuş, Hayri Efendinin 

yakınları da onun suçlu olduğunu iddia etmiştir. 

 

Bunun üzerine olayı araştırmak için müfettiş gönderilmiş ayrıca 

bugünkü anlamda otopsi yapılarak ölüm nedeni araştırılmak istenmiş. 

Alucra’da bulunan belediye doktoru yetersiz gelince Karahisar-i 

Şarki’den de doktor istenmiştir.  Olayın diğer detayları belgelerin 

transkripsiyonlarında bulunmaktadır. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. H... Dosya No: 37, Gömlek No: 64, Tarihi: 

27 R 1330 (15 Nisan 1912), Konusu: Alucra kazasının Kamışlı köyü 

ahalisinden Yani Ağa'nın evi önünde ölü olarak bulunan orman 

memuru Hayri Efendi'nin ölümünün keyfiyeti ve Alucra Redif Bölüğü 

Mülazım-ı Evveli Mehmed Kamil Efendi'nin sarhoş olması sebebiyle 

muhtemelen bir olaya sebebiyet vermiş olması. 
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Dâhiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye Dairesi 

Harbiye Nezaret-i Celilesine 

1 Mart Sene 1328 tarihli ve 34 numrulu tezkireye zeyldir.  

Katl olunduğu iddia olunan Alucra Kazası Orman Memuru Hayri 

Efendinin leyle-i vefatında bulunduğu ce’miyette mevcut olan fiili katl 

kendisine isnat olunarak aleyhinde Alucra Redif Bölüğü Mülazım-ı 

Evveli Mehmed Kâmil Efendinin mübtela-yı iyş u işret olduğu ve 

müteveffanın bir cinayete hedef olduğu hakkında akrabası da 

musırrâne (ısrarlı biçimde) iddia da bulunduğu cihetle bir tarafın bu 

itikatla ve Kâmil Efendinin de sarhoşluk haliyle muarıza ederek bir 

vakı’aya sebeb vermeleri melhuz olmasına mebni mülazım muma-

ileyhin oradan tebdili Fırka Kumandanlığına tebliğ edildiği Sivas 

vilayetinden bildirildiği beyan-ı ma’lumat olunur. Ol-babda. 
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Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından tevdi’ olunan liva müdde-i 

umumi muavinliğinin 11 Mart Sene 1328 tarih ve üç numerolu 

müzekkkiresi suretidir.  

 

Katl olunduğu iddia olunan Alucra Orman Me’muru Hayri 

Efendinin esbab-ı vefatı hakkında tahkikat icra edilmek üzere Alucra 
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kazasına azimet olunarak ve muayene-i hariciye ile sebeb-i vefatı 

ta’yini gayr-i kabil bulunduğu mahal-i beledi tabibi tarafından ifade 

olunması ve keşf ve muayenenin bi’l-iştirak icrası tezâhür hakikatini 

daha ziyade ta’yin edeceği anlaşılması hasebiyle merkez liva beledi 

tabibi dahi oraya celb edilerek icab-ı hallin icrasına mübaderet 

kılınmışdı. Muma-ileyh tarafından icra kılınan feth-i meyyit ameliyatı 

neticesinde müteveffa-yı muma-ileyhin ihnak olunduğuna 

(boğulduğuna) dair asar görülemeyüb azm-i cebhiyesinde mevcud 

darb veya sukutla husulü kabil-i cüruh-ı radiyenin sukuttan mutahassıl 

olması agleb-i (daha çok) ihtimalattan bulunduğu ve mevtin sukut veya 

darba hedef olduğu sırada vukua gelen recefan (şiddetli sarsılma) ve 

dimağiden (baş yarığı) naşi olduğu i’ta edilen müşterek raporda beyan 

ve mevcud ahvalin sukut cihetini te’yid ettiği ilave ve dermeyan 

edilmiş ve cereyan eden tahkikatta dahi müteveffa-yı muma-ileyhin 

şahsi ahar tarafından ta’arruza hedef olduğu hakkında bir güna delaile 

destres olunamamış (delile ulaşılamamış) olmakla beraber mahkeme 

azasından Arif Efendi, müddeâ (iddia olunan) aleyhlerin cümlesinden 

olmasıyla işin netice-i kanuniyeye rabtı ma-fevk mahkemesince (üst 

mahkemece) ta’yin olunacak müstantik-i mahsusi marifetiyle tahkikat 

icrasına mütevakkıf bulunmuş olmasından muamelat-ı müteakıbe-yi 

kanuniye buraca icra edilmek üzere esbab-ı kanuniyenin mevcud 

olmaması hasebiyle aleyhlerine iddia ettikleri eşhasın âdem-i 

tevkifinden dolayı ifade vermek istemeyen müddeilerin livaya 

müracaatları tefhim ve tahkikat evrakı istishab (yanında olarak) ile 

avdet eylemiş ve ale’l-usul müstantik-i mahsus ta’yin ettirilerek evrakın 

ona tevdii der-dest bulunmuştur. Ancak müteveffanın leyle-i (gece) 

vefatında bulunduğu cemiyette mevcud olan ve aleyhinde da’va 

edilmekde bulunan Alucra Redif Bölüğü Mülazım-ı Evveli Mehmed 

Kâmil Efendinin mübtelayı ıyş-u işret olduğu cümle-i mesmuat ve 

istilaatdan olub müteveffanın akraba ve taallugatı ise bunun bir 
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cinayete hedef olduğu iddiasında musır bulunduklarına nazaran bir 

tarafın bu itikadla diğerinin de serhoşluk haliyle muarıza ederek bu 

yüzden bir vukuatın zuhuru melhuz bulunmasından naşi mülazım 

muma-ileyhin oradan tebdili muvafık-ı hal ve meslahat olacağından 

arz-ı lazımeden add edilmiş olmakla ol-babda.  

 

 
 

Sivas Vilayeti Tahrirat Kalemi 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 

Hülasa: Alucra orman me’murunun keyfiyet-i vefatına dair 

Umumi/6026-Hususi/47 

Devletlü Efendim Hazretleri 

8 ve 11 Mart Sene 1328 tarihi ve on ve onaltı numrulu 

telgrafnamelere zeyldir. Katl olunduğu iddia olunan Alucra Kazası 

Orman Me’muru Hayri Efendinin keyfiyet-i vefatı hakkında Karahisar-i 

Şarki Müdde-i Umumi Muavini tarafından icra kılınan tahkikati havi 



ALUCRA TARİHİ  

537 
 

olub liva-i mezkûr mutasarrıflığından bi’t-tahrirat irsal olunan 

müzekkere sureti leffen takdim kılınmış ve mevzu-i bahs olan Mülazım 

Mehmed Kâmil Efendi hakkında muktezi (gerekli) muamelenin i’fası 

Sivas Fırka Kumandanlığına ba-tezkere iş’ar edilmiştir. Ol-babda emr ü 

ferman hazret-i men leh’ül emrindir. Fi 16 Rebiülahire Sene 1330 ve fi 

22 Mart Sene 1327 

Bende Sivas Valisi 
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Dâhiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye Dairesi  

Harbiye ve Adliye Nezaret-i Celilesine 

Alucra kazasına tabi Kamışlı karyesinde Yani Ağanın hanesinde 

Redif Taburu Kumandanı Kolağası Rıza ve Mülâzım Kâmil ve Müstantik 

Arif ve Orman Me’muru Hayri Efendilerle diğer bir takım kesan işret 

iderek muma-ileyh Hayri Efendinin ale’s-sabah (sabahleyin) hane 

önünde meyyiten (ölü) bulunduğu ve müstantikin bunlar meyanında 

bulunmuş ve hane sahibi Yani Ağa mahkeme azasıdan Kasti Efendinin 

pederi onunla beraber içlerinde suver-i sâire ile (çeşitli suretlerde) 

me’murin-i adliye münasebet ve karabeti bulunanlar dahi mevcut 

olması sebebiyle bu babdaki tahkikatın selamet-i ceryanını ve katillerin 

zahire ihracını teminen Karahisar-i Şarki Sancağı Müdde-i Umumi 

Muavininin serian a’zimeti lüzumu İstinaf Müdde-i Umumiliğinden (İl 

Derece Mahkemesi Savcılığı’ndan) muavin muma-ileyh yazıldığı gibi 

cihet-i mülkiyece de tahkikat-ı amika icra edilerek katillerin beheme 

hal elde edilmesi mezkûr sancak mutasarrıflığına ehemmiyetle tebliğ 

olunduğu Sivas vilayetinden bildirilmiş Adliye ve Harbiye Nezaret-i 

Celilesine malumat verilmiş olmakla icra-yı icabı babında tebyiz ve 

keyfiyet adliye nezaret-i celilesine de yazılmış olmakla ol-babda. 

Hülasa: Alucra orman me’mur maktulü Hayri Fevzi hakkında. 
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Dâhiliye Nezaret-i Vekâlet-i Celilesine 

Hülasa/Alucra kazasındaki hadise tahkikatı hakkında 

Devletlü Efendim Hazretleri 

 

1 Mart Sene 1328 tarihli ve 55928 Umumi / 17 Hususi numrulu 

tezkire-i aliyye-i nezaretpenâhileri cevabıdır. Alucra kazasına tabi 

Kamışlı karyesi ahalisinden Yani Ağa’nın hanesi önünde meyyiten 

bulunan orman me’muru Hayri Efendi’nin keyfiyeti vefatı hakkında 

tahkikat icra etmek üzere Karahisar-i Şarki Müdde-i Umumi 

Muavini’nin kaza-i mezkûra i’zamına vilayetten gösterilen lüzum 

üzerine me’zuniyet verilerek 8 Mart Sene 1328 tarihinde makam-ı 

vilayetle istinaf müdde-i umumiliğine tebliğ-i keyfiyet olunmuştur. Ol-

babda emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir.  

Adliye Nazırı Namına Müsteşar  

 

Mehran Ateşyan ve Göceoğlu Yani’nin Şikâyeti 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. EUM. EMN. Dosya No: 88, Gömlek No: 39, 
Tarihi: 1332 S (Safer) 28 (26 Ocak 1914), Arşivdeki Konu Özeti: 
Mehran Ateşyan ile Göceoğlu Yani'nin şikâyetleri. 
 

1889 tarihinde Alucra’da dükkân işleten aynı zamanda ilk 
derece mahkemesi üyesi olan Yanni (Yanî) Efendinin dükkânının 
soyulmuş olmasıdır. Müştekinin şikâyetine göre Süleyman Onbaşı ve 
oğlu Zabtiye Şerif ve esnaftan Fazlı Efendi denilen şahıslar gece Yanni 
efendinin dükkânını açarak yedi bin liralık malını almışlardır. Yanni 
Efendi olayın kimin tarafndan yapılmış olduğunu anlamış olacak ki 
Kaymakam’a şikâyette bulunmuşsa da olayın üzerine gidilmediği gibi 
kendisine baskı yapılmaya başlanmış.     

 
Yani Efendi de bu durum üzerine konuyu muhtemelen İçişleri 

Bakanlığı’na iletmiş, adalet ve yardım talep etmiştir. Zira belgemiz 
Sivas Valisine hitaben yazılmış bir belge olup, daha üst bir makamdan 
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yazıldığı açıktır. Bir talimat niteliğinde olan içerikte iddiaların birinin 
bile doğruluğu halinde durumun vahim olduğundan bahisle durumun 
tetkik edilerek Kaymakamın yargılanması istenilmektedir. 

 
 26 Ocak 1914 tarihli belgemiz çok manidardır. Bu belgede 

Yanni Efendinin içinde olduğu bir şikâyet konusunu ihtiva etmektedir. 
Şikâyet yine İçişleri Bakanlığı’na yapılmıştır. Bu kez adına yabancı 
olmadığımız ikinci kişi bir Ermeni vatandaşı Mihran Ateşyan’dır. Yanni 
Efendi ile Mihran Ateşyan’ı Alucra ikizler Tepesi için istedikleri kazı 
ruhsatından hatırlıyoruz.  Daha önce bu konuyla ilgili bir yazı yazmış ve 
ruhsat talebine ilişkin belgeleri incelemiştik. 

 
Bu ikili bu kez bir Cuma hutbesinde Kadı Vehbi Efendi ile 

Müftü’nün siyasi bir konuda yaptıkları açıklamalarla, temiz kalpli ve saf 
insanları devlet özellikle Padişahın kararlarına karşı galeyana 
gelmelerine sebebiyet verecekleri için şikâyet etmişlerdir. Bahse konu 
mesele ise ittihad-ı anâsır aleyhine yapılan konuşmadır. Öyle 
anlaşılıyor ki bu şahıslar yapılan konuşmayı tenkit ettikleri için tepki de 
almışlardır. Belgeden anlaşılan can güvenliklerine ilişkin tedirginlik ve 
endişe bunu göstermektedir.  

 
İttihad-ı Anâsır: Unsurların birliği anlamına gelmektedir. II. 
Abdülhamid tarafından ortaya atılmıştır. Osmanlıyı oluşturan 
unsurların güçlenen milliyetçilik akımına karşı eşir birer unsur, parça 
olarak tanımlanan bir bütün oluşturmasına çalışılmıştır.  
 
 Şikâyete konu olan iddihad-ı anâsır, tam da şu anda ülkenin 
genel gündemini belirleyen bir meseledir aslında.  
 
 Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nin dağılması dünyada yükselen 
milliyetçilik akımlarını etkisiyle olmuştur. Osmanlının bünyesinde olan 
milletlerden çoğu isyan ederek hürriyet ve bağımsızlık mücadelesine 
girmiş, bunun neticesinde de çok sayıda yeni devletler oluşmuştur.  
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 Osmanlı kendisini meydana getiren unsurların isteklerini 
Meşrutiyet yönetimi ile karşılamaya çalışmış, yönetimde yetki 
paylaşımıyla içindeki farklı unsurları yönetime katarak bağımsızlık 
isteklerini gidermeye çalışmış ise de sonucu değiştirememiştir.    
 
 İttihad-ı anâsır aslı itibarıyla unsurların bağımsızlığını kabul 
etmekle birlikte bir merkeze bağlılığı, bunun yanında bazı hususlarda 
serbest hareket edebilmeyi benimseyen bir düşünce sistemidir. 
 
 Yaptıkları şikâyetten Küçeoğlu Yanni (Yani) ile Mihran 
Ataşyan’ın ittihad-ı anâsır-ı benimsedikleri ve destekledikleri 
anlaşılmaktadır. 
 
 Alucra’da Yanni Efendiyle ilgili pek çok hatırat anlatılmaktadır. 
Kendisi çok renkli bir kişilikmiş. Müslüman halkla da iyi geçinirmiş. 
1924 mübadelesiyle Yunanistan’a gitmeleri gündeme gelince hiç 
gitmek istememiş çok üzülmüş. Yaşı da ilerlemiş olduğundan bu durum 
onu oldukça etkilemiş. Gemiye binmek için Giresun’a giderken de 
yolda vefat etmiş. 
 
 Bir gün Alucra’dan bir zat Yanni Efendinin Kamışlı köyündeki 
evine misafir olmuş. Beraber yemek yemişler. Bu esnada misafir zat 
Yanni Efendi bu ne güzel ekmek, bunun tohumundan ben de isterim 
der. Yanni Efendi, hay hay ne demek der ve ekesi kadar buğdayı 
kendisine verir. Verilen tohum mevsiminde dikilir, ürün alınır, öğütülür 
ve ekmek pişirilir ama bizim zat ekmekten orada aldığı lezzeti alamaz. 
Yanni Efendiyle ilk karşılaştığında da bizim ekmek sende yediğim 
ekmek gibi olmadı neden? diye sorar. Yanni Efendinin verdiği cevap 
ilginçtir. Ben sana yediğin ekmeğin buğdayını verdim, Sarı Gelini de 
vermedim ya der. Buradan da anlıyoruz ki buğday ne kadar kaliteli 
olursa olsun, onun öğütülmesinden, hamuruna ve pişirilmesine kadar 
olan süreç de bir o kadar önemlidir. 
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Telgrafname / Alucra 
Devlet-i Âliyye-i Osmaniye Telgraf İdaresi 
Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 
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Geçen Cuma günü Kadı Abdullah Vehbi Efendi Müftü ile 
müttehiden (birlikte) hutbeye çıkarak, hutbe arasında konferans 
verircesine ittihad-ı anasır aleyhinde sadedil (derin meselelere aklı 
ermeyen insan, temiz kalpli) ahâli-i İslâmiyenin galeyânını tahrik eder 
telkinatda bulundu bunun neticesi vahim göründüğünden icab-ı 
ma’delet (adalet eylemek) ve hayatımızın muhafazası her neye 
mütevakkıf (bağlı) ise icab-ı seri’nin icrası müsterhimdir 
(istirhamımdır). 
Millet namına Küçeoğlu Yanni  
Millet namına Mihran Ateşyan      
Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü Fi 9 Temmuz sene 330 (28 Şaban 1332 
- 22 Temmuz 1914) 

 

Der-saadet’e Gitmek Üzere Giresun’a Gelenler 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. ŞFR. Dosya No: 423, Gömlek No: 40, 
Tarihi: 25 Mart 1330 (7 Nisan 1914), Konusu: Karahisar-i Şarki, 
Alucra, Suşehri ve Refahiye ile civar yerlerden Dersaadet'e gitmek 
üzere Giresun iskelesine gelen ahali hakkında alınacak tedbire dair 
Trabzon vilayeti telgrafı. (Trabzon) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesine  
 

Şu günlerde Karahisar-i Şarki ile mülhakatından Suşehri, Alucra, 
Refahiye, Hristiyan ahaliyesinden pek  çoklarının adeta hicret 
edercesine aileleriyle beraber dersaadete gitmek üzere Giresun’daki 
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İran, Fransa vapuruna rakib olduğu (bindiği) mahallinden bildiriliyor bu 
babda suret-i hafiye ve hususiyede icra kılınan tahkikata nazaran 
bunların Selanik cihetlerine gittikleri kendilerini şu suretle hicrete sevk 
etmek için bulundukları yerlerde bazı kimseleri teşfikatta bulundukları 
anlaşılıyor. Bunlar meyanında tekalif-i emiriye-i saireden zimmet ve 
ilişkileri olanların bulunması muhtemel olduğundan bunlar hakkında 
ne gibi tedabir ittihazı lazım geleceğinin emir ve itade buyurulması. 25 
Mart (1)330 (7 Nisan 1914) 
 

Mebus Seçimi 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.SFR. Dosya: 492, Gömlek: 123, Tarihi: 27 
Eylül 1331 (10 Ekim 1915), Konusu: Karahisar, Koyulhisar, Suşehri ve 
Alucra'daki mebus seçiminin tamamlandığı; Muammer Bey'in ittifaka 
yakın ekseriyetle seçildiği. Mesudiye seçimi tamamlandığında 
mazbatanın gönderileceği. (Sivas) 
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Karahisar Livasına merbut Suşehri ve Alucra kazalarında 
intihabat (seçmek,seçim) muameliyesi hitam bularak Koyulhisar 
Mesudiye kazalarına ait intihabatın da serian mahallerine ehemniyetle 
tebliğ edilmiş olduğu işarı üzerine maruzdur. 
Sivas Valisi Reşid  
 
İdare-i Umumiye Müdüriyetine 
Kanun-i Evvel 1335 

Belgeden anlaşıldığına göre Karahisar, Alucra, Suşehri, 
Koyulhisar ve Mesudiye ilçeleri Meclis-i Mebusan’a seçimle temsilci 
göndermişler. 
Meclis-i Mebusan  
 
          Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1876 Kanun-ı Esasi'sine göre kurulan 
milletvekilleri meclisi  Hükumet organlarının kendi yetki ve görev 
alanları içerisinde çalışmasını belirten, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre; 
bu güçler yasama, yargı ve yürütme başlıkları altında toplanmıştır  
 

Yasama görevini üstlenen meclisler, 1876 Anayasa'sına göre 
Ayan ve Meclis-i Mebusan adı altında Osmanlı parlamentosunu 
oluşturmuşlardır  Ayan Meclisi üyelerini, padişah tayin ederken 
Meclis-i Mebusan üyeleri, iki dereceli seçim sistemiyle seçilirlerdi 142 
 

Zun Köyünde Vulu’ Bulan Olay 
 

Arşiv Fon Kodu: DH. EUM. 2. Şb. Dosya No: 37, Gömlek No: 25, 
Tarihi: 23 Receb 1335 (15 Mayıs 1917), Arşivde kayıtlı konu özeti:  
Alucra kazasının Zun karyesinde Dedeoğlu Haremi'yi katlederek para 
ve eşyasını gasp eden Temel'in yakalanarak adliyeye teslim edildiği. 
 

                                                           
142Kaynak: http://www.forumacil.com/turk-tarihi/130056-meclis-i-mebusan-nedir-
tarihi-sozluk.html#ixzz1vafEdipx  

http://www.forumacil.com/turk-tarihi/130056-meclis-i-mebusan-nedir-tarihi-sozluk.html#ixzz1vafEdipx
http://www.forumacil.com/turk-tarihi/130056-meclis-i-mebusan-nedir-tarihi-sozluk.html#ixzz1vafEdipx
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Sivas Vilayeti Mektubî Kalemi 
Dâhiliye Nezareti Celilesi’ne 
Hülasası: Katil Temel’in derdest edildiğine dairdir.  
Devletlü Efendim Hazretleri 
 

Alucra kazasının Zun karyesinde Dedeoğlu Hatmi, Çakmanus 
ormanında cerh (yaralama) ve katl ederek para ve eşyasını gasb eden 
Temel nam şahıs derdest edilerek cihet-i adliyeye tevdi-i edildiği bera-
yı malûmat arz olunur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l 
emrindir. 
Fi 15 Recep sene (1)333 ve fi 16 Mayıs sene (1)331(29 Mayıs 1915) 
Sivas Valisi  
 

1917’de Kasay Efendi’nin Alucra’dan Gitmesi 

 

Aşağıda bulunan belgenin arşiv kaydında gösterilen tarihi Hicri 

olup, aşağıda belgenin transkripsiyonunda belirtilen tarihle aynıdır. 

Belge kaydında Hicri’ye çevrilerek verilmiştir.   
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Belgede Alucra’dan Sivas Vilayetine şifreli bir telgraf 

gönderildiği anlaşılıyor. Telgrafın içeriğinde ise Alucra’da yaşadığı 

anlaşılan Kasay Efendinin gönderilmemesi halinde bir sakınca olup 

olmadığı sorulmaktadır. Birinci Dünya Savaşı yıllarına tesadüf eden 

olayda Kafkas Cephesinde Ruslara karşı Savaş Bölgesi durumunda olan 

Alucra’da azınlıkların kalması sakıncalı görülmüş olabilir. Kaldı ki bu 

dönemde asker yerleştirildiği için bazı köylerin de boşaltıldığı 

bilinmektedir.  

 

Belgedeki göndermeden neyin kastedildiği çok açık değildir. 

Ancak Kasay Efendinin sevildiği ve her nereye gidecekse gönderilmek 

istenmediği açıktır.  

 

Ayrıca bilindiği gibi Lozan Anlaşmasının ek protokolü gereğince 

Yunanistan’da bulunan Müslüman Türklerle Anadolu’da bulunan 

Rumların karşılıklı mübadelesi öngörülmüş ve 1923 ile 1924 yılları 

arasında bu değişim büyük oranda gerçekleşmiştir.  

 

 



ALUCRA TARİHİ  

549 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.ŞFR. Dosya No: 78, Gömlek No: 213, 

Tarihi: 6 L (Şevval) 1335 (26 Temmuz 1917), Konusu: Rumlarla birlikte 

sevki istenen Alucra Kazası azasından Kasay Efendi'nin, yerinde 

kalmasında mahzur var ise sebebinin bildirilmesine dair Sivas 

Vilayeti'ne çekilen telgraf. 

 

 
Sivas Vilayetine / Telgraf / Şifre 

Vilayet-i istinaf müdde-i umumiliğinden varid olan şifre telgrafnamede 

Alucra kazası aza-yı müntehibesinden Kasay Efendinin de diğer 

Rumlarla birlikte sevkine lüzum gösteriyor. Kasay efendi azadan 

olduğuna nazaran sevk edilmemesi mümkün olup olmadığının ve 
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ifasında mahzur tasavvur ediliyorsa esbabının inba buyurulması 

mütemennadır. Fi 26 Temmuz Sene 1333 (26 Temmuz 1917)  

Adliye Nazırı  

 

1918’de Suşehri Ve Alucra’da Belediye Meclisi Seçimleri 

Yapılması 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. UMVM, Dosya No: 61, Gömlek No: 57, 

Tarihi: 5 Ca 1336 (16 Şubat 1918), Konusu: Sivas Vilayeti Suşehri 

kazasında müntehab-ı sanilerin miktarına bakılmayıp seçimlerin 

yapılması ve Alucra kazasında da önce belediye meclisinin teşkili, 

sonra meclis-i umumi azalarının seçilmesi gerektiği.   

 

 

 

 
 

Bilindiği gibi Suşehri ve Alucra Birinci Dünya Savaşı boyunca 

Kafkas Cephesinde Ruslara karşı önemli görevler üstlenmiş Karahisar-i 

Şarki’nin iki önemli ilçesidir.  
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1918’de Kafkas Cephesinde Ruslarla yapılan savaşın sona 

ermesine müteakiben Alucra’da konuşlanmış bulunan Kolordu’da 

çekilmişti. Belgelerdeki bahse konu Belediye Meclisi’nin teşkili de bu 

döneme denk gelmektedir.  İkinci belgede de harp nedeniyle Alucra’da 

Belediye Meclisi seçiminin yapılamamış olduğuna da vurgu 

yapılmaktadır. 

 

 
Dahiliye Nezaret-i Umur-ı Mahalliye Vilayet Müdiriyeti 

Sivas Vilayetine Şifre 

11 Şubat 1334 (11 Şubat 1918)  
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Suşehri’nde mevcud müntehab-ı sanilerin mikdarına bakılmayıp 

intihâbâtın (seçimlerin) yüz dördüncü maddeye tevfikan icrası ve 

Alucra’da evvel emrde meclis-i belediyenin teşkili ve ba’dehu Meclis-i 

Umumi azalarının intihabı (seçilmesi) lazım gelir. 13/2/(13)34 

 

 
 

Mahreci Sivas 

Keşidesi 12 Şubat Sene 1334 Kaleme vürudu (evrakın yazı işlerine 

gelişi)  

Suşehri kazasınca yirmi müntehab-ı (seçilmiş) saninin (ikinci) 

ancak üç mevcudu ekseriyet teşkili kabil olamadığından Alucra 

kazasınca da zaruret-i harbiyeden naşi (neşet eden, ortaya çıkan) 

mahalli belediye intihabı yapılamadığından aza-yı mezkûre intihabının 

(seçiminin) mevcud müntehab-ı saniler marifetiyle meclis idare-i kaza 

huzurunda icra olunub olunmayacağı Karahisar mutasarrıflığına iş’ar 

kılındığının suret-i marûzaya nazaran iktizasının emr ü tebliği 

marûzdur.    Fi 11 Şubat Sene 1334 Vali Necmi 
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Eşküneli Eşkıya Kadir 
 
Eskilerde Giresun yolu bölge insanı için çok şey ifade ediyordu. 

Bölge insanı derken bölgeyi de çok geniş anlamada anlamak 
gerekmektedir. Öyle ki Sivas’dan tutun da Elazığ’a kadar uzanan bir 
bölge sahile ve sahilde bulunan limanlara ulaşmak için bu yolu 
kullanıyordu. Uluslararası ticaret yolu olduğu günler de vardı. Ancak 
zamanla alternatif yolların devreye girmesi, tren yoluna ağırlık 
verilmesi ve Süveyş kanalının açılmasıyla doğuya uzanan uluslar arası 
ticaretin oralara kaymasıyla yol kısmen önemini kaybetti. 
 

Bununla beraber Karahisar-i Şarki’nin yakın çevresinin tek 
alternatifi olmaya devam etti. Geçtiğimiz yüzyılın başında maalesef bu 
yolu kullanarak ticaret yapanların veya değişik ihtiyaçları için yolu 
kullanmak zorunda olanların eşkıya olarak nitelendirilen bir takım 
gruplar tarafından önleri kesilerek zulmedilmiş olduğunu da 
bilmekteyiz. Söz konusu zulmün boyutları da insanların malını gasp 
etmekten tutun da direndiği takdirde çanına kastetmeye kadar 
varabilmekteydi. 
 

Aşağıdaki belge de Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki 
memleketin yokluk yıllarında insanların karnını zor doyurduğu 
dönemlerde; çalışmadan, zor kullanarak olanını da onların elinden 
almaya çalışan haram yiyicilere işaret etmektedir. 
 

Arşiv Fon Kodu: DH.EUM.AYS. Dosya No: 13, Gömlek No: 95, 
Tarihi: 29 Ramazan 1337 (28 Haziran 1919), Konusu: Giresun-
Karahisar yolunda eşkıyalık yapan Kadir ile rüfekasının silahlarıyla ölü 
olarak ele geçirildikleri. Suşehri’nin Kara Yakub köyünden silah 
kaçakçılığı yapan Bahri ile arkadaşlarıyla Koyulhisar müfrezesi 
arasında çıkan çatışmada dört eşkıyanın yakalandığı ve gasp edilen 
malların geri alındığı. 
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https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/03/image0017.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/03/image0024.jpg
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Vak’â-yı’ (hadise) şekâvetkârâne (haydutluk, eşkıyalık, kötülük) 
hakkında icra kılınan tâkîbât- müteharriye dolayısıyla havâlide üç gün 
zarfında elde edilen muvaffakiyet ber-vech-i zîr arz (aşağıdaki surette 
arz) olunur. Öteden berü Giresun-Karahisar tariki üzerinde icra-yı 
şekâvet (haydutluk, eşkiyalık, her türlü kötülük içinde olmak) 
etmekde iken derdest edilmiş olan Alucra’nın Eşküne karyesindeki 
Kadir’in idaresi altındaki eşkıyanın mahfuzen (muhafaza altına 
alınarak) Giresun’a sevkleri esnasında muhafızların eslihasını 
(silahlarını) da gasb ederek firar eylemelerine mebni bi’t-tâ’kib iki 
saat müsademeden sonra mezmûm (kötü) firar ile rüfekasındaki 
(adamları) Osman’ın silahlarıyla beraber meyyiten istîsal olunduğu 
(öldürülerek bertaraf edildiği) (2) eşkıyayı meşhûreden olub silah 
kaçakçılığı ve ticareti dahi yapmakda olan Suşehri’nin Karayakup 
karyesinden Bahri ve rüfekasıyla Koyulhisar müfrezesi arasında vukû’a 
gelen müsademe neticesinde eşkıyâdan dördünün derdest ve ondört 
re’s hayvanın müsadere edildiği (3) Refahiye ve Zara’ya gitmekde olan 
yolculardan Niksar havalisi eşkıyâsı tarafından gasb edilmiş olan 
yiğirmiyedi re’s at ve esterle (katır) kaza-i mezkûr müfrezesi tarafından 
bi’l-müsadere-me istirdad edildiği ma’ruzdur. (açıklanmış, arz edilmiş) 
28 Haziran sene (13)37 (28 Haziran 1921) 
Sivas Valisi…. 
 

Eşküne Köyünün Anlamı Üzerine Bir Değerlendirme 
 

Ödemiş belediyesinin resmi sitesinde bulunan yazıyla ilgili 
olarak araştırmacı yazar Behiç Galip YAVUZ’la temas kurdum ve 
kendisiyle konu hakkında sohbet ettim.  

 
Araştırmada dikkatimizi çeken ifade şu idi. “ XV. yüzyıl başında 

Otamış kariyesi (köyü) Şarapdar İskender Bey'in oğulları Yunus ve 
Yusuf Çelebilere birlikte tımar olarak verilmiş olup, yılda biri eşküne 
giderdi. Otamış karyesi bu sırada 27 evden oluşmaktaydı”.  

 
Behiç beye göre cümle içindeki kullanımına göre eşkün, savaş 

demektir ve eski Türkçe bir kelimedir. Yukarıdaki ifadede eşküne 
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giderdi deki anlatım iki kardeşin dönüşümlü olarak savaşa gittiklerini 
kastetmektedir. Zaten tımar karşılığı olarak tımar sahibi sipahi 
bulundurmak ve savaş zamanı bunları sefere yollamakla yükümlüydü. 
Bu gerçek de bunu doğrulamaktadır.  

 
Bu anlatımlardan sonra gelmek istediğimiz nokta şudur, Eşküne 

köyümüzün ve Alucra’daki neredeyse bütün köylerimizi adı yabancı 
kökenli olduğu gerekçesiyle geçmişte değiştirildi. Oysa bu köy 
isimlerimiz derinlemesine analiz edildiğinde karşımıza çıkan sonuç çok 
şaşırtıcı olmakta ve hiç de düşünüldüğü gibi olmadığı, aksine bu köy 
isimlerimizin Türkçe kökenli olduğu anlaşılmaktadır. 
 
             “Öşküne” kelimesinin kökeninin Farsça “Eşk(Göz yaşı)” 
kelimesinden değilde, Türkçe “Eşkin” kelimesinden geldiğini 
düşünmekteyim. “Eşkin” eşmek fiilinden türetilmiş “ koşan, çabuk 
yürüyüşlü atla hızlı hızlı gitmek ve çabuk yürüyüşlü at" anlamlarında 
kullanılmaktadır. (Kamus’u Türki) “Öşküne” kelimesinin köy ismi olarak 
kullanılmasında ise, kelimenin askeri literatürde kullanılmasında 
aramak lazım. Şöyle ki; “Eşkinci” tabiri daha ziyade reâyâ sınıfından 
bazı kişiler arasından seçilip, yetiştirilerek orduya katılan askerler için 
kullanılırdı. Hatta her timarlı sipahi bir savaş yükümlüsü olduğu için, 
“Eşkinci” sayılırdı. Eşkincilerin mülk, timar sahipleri bizzat sefere 
katılmazlar, yerlerine cebelü (silahlı asker) gönderirlerdi. Eşkinciler, 
Tımar sahibinin orduya dahil ettiği askerlerden oluşmaktaydı. Sefere 
katılan eşkinciler daha çok köprü, hisar ve yol inşaatiyle uğraşırlardı.143 
 
              XVI. Yüzyıl Tahrir Defterlerinde, Öşküne Köyünde Tımarların 
bulunması, “Öşküne” kelimesinin “Eşkinci” kelimesinden gelmiş olma 
ihtimalini artırarak, Köye bu ismin verilmesinde etkili olmuştur. Bu 
görüşümü, köydeki bazı ailelere “Öşkün Oğlu” ( Orduya katılan 
Eşkincilerin soyundan gelen) aile ismi verilmesi ve köyde önemli bir 
                                                           
143http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1mar#T.C4.B1mar_Sisteminin_Faydalar.C4.B
1 

 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1mar#T.C4.B1mar_Sisteminin_Faydalar.C4.B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1mar#T.C4.B1mar_Sisteminin_Faydalar.C4.B1
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nüfusa sahip olmaları desteklemektedir. Köyü kuranların “Eşkinciler” 
olması veya“Eşkincilerin” köyde yoğun bir nüfusa sahip olmalarından 
dolayı köyün isminin “Eşküne” olduğunu düşünmekteyim. 
 
 Aşağıdaki haritadan bölgesel olarak çekimi yapılan kısmında 
Eşküne bölgesindeki yer adları çıkarılmıştır. Bu da öne sürülen 
görüşleri doğrular nitelikte bilgiler içermektedir. 
 

 
 

1919’da Yaşanan Hayvan Hırsızlığı 
 

Belgemiz Karahisar-i Şarki’nin 1923’de Vilayet olmadan önceki 
Sancak olduğu zamana aittir. Belgeye üç adli olay yansımıştır. Yine 
belgeden Merzifon’un o zamanlar Sivas’a bağlı olduğu anlaşılmaktadır. 
-Belgenin birinci maddesinde, Merzifon hapishanesinden 14 
tutuklunun firar ettiği, firar esnasında atılan silahla bir gardiyanla bir 
tutuklunun ağır yaralandığı, kaçan tutukluların yakalanmaya çalışıldığı, 
 
-Belgenin ikinci maddesinde, zahire almak için Zara’dan Koyulhisar’a 
giden ve isimlerinden Rum olduğu anlaşılan kişilerden 6’sının cesedinin 
bulunduğu, olayın faillerinin yakalanmaya çalışıldığı, 
 
-Belgenin üçüncü maddesinde, Alucra’nın Zağpa-i Bâlâ (Yukarı Zağpa) 
köyüne ait davarları (Agnam: Koyunlar ve keçiler) Gölve köyü 
yakınlarında yol keserek çalan Alucra’nın Zaht köyünden Kadir ve 
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Bahçıvanoğlu Salahaddin, devriye görevi yapan jandarma müfrezesiyle 
girdikleri çatışmada yaralı olarak yakalanmışlar, silahlarına da el 
konulmuştur. Belgede bahsedilen Alucra’nın Zaht köyünün neresi 
olduğunu bilmediğim için neresi olabileceğine dair yaptığım 
araştırmadan da bir sonuç alamadım.   
 

Arşiv Fon Kodu: DH. EUM. AYŞ. Dosya No: 17, Gömlek No: 23, 
Tarihi: 3 Za 1337 (31 Temmuz 1919), Konusu: Merzifon 
Hapishanesi'nden 14 tutuklunun firar ettiği ve firar esnasında atılan 
silahla bir gardiyan ile bir tutuklunun ağır yaralandıkları. Koyulhisar 
kazasına alış veriş için gidip yolda cesetleri bulunan 6 köylünün katil 
faillerinin yakalanmaya çalışıldığı. Alucra Kazasında yol kesme ve 
gasp yapan iki şaki ile jandarma müfrezesi arasında çıkan çatışmada 
şakilerin yaralı olarak yakalandıkları. 
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Hû 
Baş Vekâlet Mektubî Kalemi Aded 112841/590 
Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 
Devletlü Efendim Hazretleri 
3-Mah-ı halin altıncı Pazar günü Alucra kazasının Zağpa-i Bâlâ karyesi 
ile Karahisar-i Şarki livasının Gölve karyesi hududu arasında Koç oğlu 
nam mevkide kat’-i tarik ile (yol kesme) Zağpa-i Bâlâ karyesinin 
agnamını (koyun ve keçilerini) gasp iden Alucra’nın Zaht? karyesinden 
Salahaddin ve Bahçıvanoğlu Kadir ile berâ-yı vazife o civarda bulunmuş 
olan Jandarma müfrezesi arasında vukua gelen müsademe neticesinde 
merkumlardan Kadir ve Salahaddin’in mecruhen der-dest edilmiş 
oldukları ve hamil bulundukları Rovelver ve Eczali tüfenklerinin 
alındığı, mahallerinden varid olan malumat üzerine arz olunur ol-
babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 
Fi 21 Temmuz sene 1335 (31 Temmuz 1919) Sivas Valisi 
 

Mübadele Ve Alucra 
 

 
 

1922’de Yunan Ordusu’nun Anadolu’dan mağlup ayrılmasından 
sonra Rum ve Türklerin birlikte yaşayabilmeleri zorlaşmıştı. Üstelik 1. 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/03/image0018.jpg
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Dünya Savaşı öncesinde Rus işgali sırasında da çeteler kurarak kan 
dökmeleri ve halkı çanından bezdirmeleri üzerine bu durum kaçınılmaz 
olmuştu denilebilir. Bu bağlamda Rum komitacıların saldırıları ve karşı 
mukavemet sonucu Karadeniz’de başta Samsun olmak üzere, Ordu, 
Giresun, Amasya ve Tokat’ta pek çok Rum ve Türk Köyü zarar 
görmüştü. 

 
Lozan’da, 30 Ocak 1923 tarihinde, Türkiye ile Yunanistan 

arasında imzalanan “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesine ilişkin Sözleşme 
ve Protokol” uyarınca Türkiye topraklarında yerleşmiş Rum-Ortodoks 
Türk uyrukları ile, Batı Trakya dışındaki Yunanistan topraklarında 
yerleşmiş Müslüman Yunan uyruklarının 1 Mayıs 1923’den başlayarak 
zorunlu mübadelesini (değiş-tokuş) ifade etmektedir. Mübadele ile 
1.250.000 Ortodoks Hıristiyan Rum Anadolu’dan Yunanistan’a, 
500.000 Müslüman Türk de Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek 
zorunda kalmıştır. Göçler 1927 yılına kadar devam etmiştir. 
Göçmenler, gelecekleri yöre olarak, tütüncü, çiftçi, bağcı, zeytinci 
olarak mesleki gruplara ayrılmışlar ve mümkün olduğunca geldikleri 
yörenin iklimsel özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmeye 
çalışılmışlarsa da terk ettikleri yörenin doğa ve toprak yapısından farklı 
nitelikleri olan ortamlara da yerleştirilenler olmuştur. Bunun doğal 
neticesi olarak bu kez yerleştikleri yeri beğenmeyenler akrabalarının 
olduğu başka bölgelere veya daha rahat yaşayacaklarına inandıkları 
yerlere iç göç yapmışlardır. 

 
Ancak öncelikli olarak Türkiye’ye getirilmek üzere bekleyenlerin 

yola çıkmadan önce Türk ve Yunanlılardan oluşan Karma Komisyonlara 
kayıtlarını yaptırmaları gerekiyordu. Zira göçmenler Türkiye’ye gelip de 
bir toprağa yerleştirilirken kendilerine ne oranda mal verileceği bu mal 
bildirim belgesindeki kayıtlara göre yapılmaktaydı. 
 

Karadeniz’e gelerek yöreye yerleştirilen göçmenler için Sinop’ta 
büyük bir tahaffuzhane hazırlanmıştı. (Tahaffuzhane: Sefer sırasında, 
yolcu ve çalışanlar arasında bulaşıcı hastalık görülen gemilerin 
karantina sürelerini geçirmeleri gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve 
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hastaların iyileştirilmeleri için büyük lümanlara yakın kıyılara kurulmuş 
sağlık kuruluşudur) Özellikle Kavala, Lankaza ve Naslıç’tan gelen 
mübadiller Sinop’ta toplanmış olup, bunlardan Karahisar-ı Şarki’ye 
gönderilenler vardır. İlk olarak misafirhanelere yerleştirilen muhacirler 
yerleştirilecekleri yöreler belirlendikten sonra gruplar halinde 
Mübadele İmar ve İskan Vekâleti’nin memurların yol göstericiliğinde 
(mihmandarlığında) yola çıkmayta ve İskân Komisyonları’nın kararına 
uygun olarak belirlenmiş olan Rumların terkettiği evlere 
yerleştiriliyordu. Bazı bölgelerde Ermeniler tarafından terkedilen 
evlere yerleştirilenler de olmuştur.144 

 

 
Elbiselerin içine konularak buharla dezenfekte 

edilmelerini sağlayan tahaffuz kazanı  

                                                           
144 Kemal Arı, Büyük Mübadele, Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları 27 
 



ALUCRA TARİHİ  

562 
 

Türkiye’ye getirilen mübadele göçmenleri Edirne, Balıkesir, 
İstanbul, Bursa, Kırklareli, Samsun, Kocaeli, İzmir, Niğde ve Manisa 
yoğun olmak üzere Türkiye’nin pek çok kentine yerleştirildiler. 
 

Örneğin Kayalar, Karaferya, Vodine, Katerin, Alasonya, Langaza, 
Demirhisar ve Gevgili’nin Yunanistan’da kalan köyleri Yeniçavdar ve 
Karacaabat yöresi halkının 3.000’i tütüncü, 25.000’i çiftçi ve bağcı, 
15.000’i zeytinci olmak üzere toplam 43.000 kişi Amasya, Tokat ve 
Sivas’a yerleştirilmiştir. 
 

Bunlardan ayrı olarak harikzede, felaketzede ve doğu vilayetleri 
göçmenlerinden de terk edilmiş Rum ve Ermeni evlerine 
yerleştirilenler olmuştur. (Harikzede: Felakete uğramış yani yakınları 
öldürülmüş olmakla birlikte evi barkı yanmış, yakılmış kimseleri ifade 
etmektedir). 
 

Giresun’a yerleştirilen muhacirler merkezin haricinde Bulancak, 
Şebinkarahisar, Keşap’a yerleştirilmiştir. Giresun iskelesine Ankara 
Vapuru ile 1924 yılında 1.594 kişi gelmiş bunların 3.719’u 
Şebinkarahisar’a yerleştirilmiştir. Sonrasında yine 1924 yılında Altay 
Vapuru ile 78 Kayalarlı, 1325 Kozanalı aynı yılı Makedonya ve Garbi 
Trakya’nın kaza ve köylerinden toplam 327, 1925-1927 arasında da 
227 mübadil yerleştirilmiştir. 1927 itibarıyla Giresun vilayeti dahilinde 
181 aile 653 nüfus muhacir bulunmaktaydı. 

 
Karadeniz’de Samsun bölgesi Amasya, Tokat, Giresun, Ordu, 

Sinop ve Karahisar-i Şarki’yi kapsamaktaydı. Karahisar-ı Şarki sancağı, 
Kul Hisar (Koyulhisar), Mesudiye, Alucra ve Suşehri kazaları ve Naibler, 
Orta, Sensuvar, Aranış nahiyelerini ihtiva etmektedir (Karahisar-ı Şarki 
önceleri Sivas’a bağlı liva iken, 1923 yılında il yapılmış ancak, 2197 
Sayılı Kanunla 1933 yılında ilçe yapılarak Giresun’a bağlanmıştır).145 
 
                                                           
145http://lozanmubadelesi.blogspo  t.com/2010/02/mubadillerin-sehirlere-gore-
iskan.html 
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Karahisar-ı Şarki Sancağına bağlı olan; Alucra’da 36 hane ve 
1.336 dönüm tarla Karahisar-i Şarki merkezinde 20 hane, 6 dükkân 
25.318 dönüm tarla ve 48 dönüm bahçe, Suşehri’nde 651 hane 43.315 
dönüm tarla ve 600 dönüm bahçe  olmak üzere toplamda buralarda 
707 hane, 6 dükkân 69.969 dönüm tarla ve 628 bahçe tevzi edilmiştir. 
 

Bundan başka Karahisar-ı Şarki’de 2 hane, 2 arsa, 5 mağaza, 
Suşehri’nde 11.900 dönüm tarla, Koyulhisar’da 19 hane 2.954 dönüm 
tarla, Alucra’da 5 hane, 14 dükkân, 1 han, 2 değirmen, 1 fırın 2.111 
dönüm tarla, Mesudiye’de 13.000 dönüm tarla olmak üzere toplamda 
26 hane 14 dükkan, 1 han, 2 değirmen, 1 fırın, 5 mağaza, 2 arsa ve 
29.965 dönüm tarla tevzi (tevzi: dağıtma, üleştirme) olunmamıştır. 
 

Günümüze gelindiğinde söz konusu mübadillerden Alucra’da 
yerleşerek kalan neredeyse yok gibidir. Halen Alucra’da bulunan 
muhacirlerin ise, daha önce Padişah 2. Abdülhamid Han zamanında 
Rus savaşı yıllarında yani 93 harbinde getirildikleri bilinmektedir. Ancak 
1924 mübadelesiyle gelip de Alucra’ya yerleştirilen mübadillerin 
çoğunun burada durmayarak başka yerlere göç ettiği vakıadır. Buna 
ilişkin bazı bilgiler İnternette vardır.146 

 
Örneğin bazı mübadillerin önce Alucra’ya yerleştiği sonrasında 

Manisa’ya göç ettiği belirtilmektedir. Keza Alucra’dan Suşehri’ne 
göçenlerin varlığı da bilinmektedir. Yine Samsun’un Mamodos 
(Meyvalı) Köyüne sınır olan Yerlice Köyüne 1923’de Trabzon, Rize ve 
Alucra mültecilerinden 12 hanede 60 kişi yerleştirildiğine yönelik 
bilgiler de bulunmaktadır.147 

 

1927’de Zıhar Köyü İle Çakmanus Köyü Arasında Görülmüş 

Yayla Davası 

                                                           
146http://elgr.facebook.com/topic.php?uid=138108542884978&topic=215 
147http://www.balkanlar.net/forum/index.php?action=printpage;topic=5477.0 
 

http://elgr.facebook.com/topic.php?uid=138108542884978&topic=215
http://www.balkanlar.net/forum/index.php?action=printpage;topic=5477.0
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Aşağıda detaylarını okuyacağınız yayla davası çok şükür sulh u 

salahla yani en iyi şekilde barışla sona ermiştir. Aslında konu şudur. 

Zıharlılar yaylalarına gitmek için atalarından gördükleri ve mutat 

olduğu şekilde Çakmanus topraklarından geçmektedirler. Ancak yol 

üzerinde bulunan bazı yerler sulanarak tarla ve çayır yapılır ve buradan 

geçmelerine izin verilmez. 

 

Zıharlılar da bunun üzerine çatışma ve kavgadan kaçınarak 

durumu mahkemeye intikal ettirirler. Mahkeme de bilirkişiler tespit 

ederek yerinde keşif yapar. Davacı ve davalıların iddialarını alır, 

şahitleri dinler. Durum karar aşamasına geldiğinde taraflar anlaşırlar. 

Buna göre Zıharlılar yayla göçü sırasında daha dikkatli olacak ve 

hayvanlarının etrafa zarar vermesine dikkat edecektir. Çakmanuslular 

da Zıharlıların yaylaya ve yayladan köye göçleri sırasında onlara 

yardımcı olacaktır. Yani karşılıklı olarak birbirlerini idare edeceklerdir.   
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Karşılıklı anlayış ve esneklik, haklara saygı ve bazı detayları da 

görmezden gelmek, büyütmemek birlikte yaşamanın vaz geçilmez 

şartıdır. Gerçi artık Alucra’da yaylacılık olgusu kalmadı denilebilir. 

Eskiden gurbet bilinmezken köylerin nüfusu çok kalabalıktı. Tarım 

toplumu olunması nedeniyle hayvancılık da çok güçlüydü. 

 

Dikkat ederseniz belgede Zıhar köyünün nüfusu 200 hane 

olarak gösterilmektedir. 200 hane en az 1000 kişilik nüfus demektir. 

Öte yandan 400 araba ile yaylaya gidildiğinden bahsedilmektedir ki her 

arabayı iki öküz çekse 800 öküz eder. Ayrıca 5 bin hayvanın bu yoldan 

götürüldüğü belirtilmektedir. Bunun 2000’i büyük baş olsa varın siz 

Alucra’daki hayvancılık potansiyelini hesap edin. Karabörk yaylasında 

bulunduğum sırada yaşı 65 civarında olan bir tanıdığım, çocukluğunda 

yayla göçü esnasında 400 öküz arabasını saydığını söylemişti. Hemen 

hemen her köyümüzde durum aynıymış. Alucra’nın (Çamoluk dâhil) 

köyleriyle birlikte nüfusunun 80-100bin civarında olduğu bilinmektedir. 

Neticede insanlarımız gurbete gitmeye başladıktan sonra nüfus da 

azaldı tarım da azaldı. Sonuç olarak iki köyümüzü bu davada 

gösterdikleri anlayış nedeniyle kutlamak gerekmektedir. Zaman zaman 

bu konularda üzücü olayların yaşandığı da olmaktadır. Bu nedenle 

buradan çıkarılacak dersler vardır.    
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Keşif Varakası  

Zıhar köyünden Ekşioğlu ve arkadaşlarıyla Çalmanus köyünden 

Muhtar Ahmet ve arkadaşları arasında meydana gelen yayla yollarına 

yapılan müdahale davasının mahkemesi esnasında anlaşmazlık konusu 

olan mahallin keşfine ve keşif heyeti olarak adı geçen köylere komşu 

olan köyler ahalisinden bazı kişilerin seçilip tayin edilmesine karar 

verilmiş olduğundan karar gereği mahalline varılarak konuyu bilen 

kişilerden tayin edilen Karabörk köyünden Musa oğlu 55 yaşında 

Hüseyin, Muhtar Mustafa oğlu 35 yaşında Yusuf, Mezmek köyünden 

Mehmet Beyoğlu Yusuf 76 yaşında ve Zun köyünden Hasan oğlu 

Süleyman 60 yaşında ve Biticioğlu ve Reşid Ali oğlu 70 yaşında 

Süleyman, Karabörk köyünden Ahmet oğlu 60 yaşında Derviş Ağaların 

usulen isimlerinin sayılmasından sonra mahkemede hazır bulunan iki 

tarafın huzurunda keşfine başlanmıştır. 

 

Dava konusu olan yerin sonunda bulunan “Üç Köprü” adlı yer 

ile Çakmanus köyünün yaylası tahminen yarım saat ve Zıhar köyünün 

yaylası bir buçuk saat mesafede olduğu, Üç Köprü olarak bilinen yer 

tahminen bir kilometre uzunluğunda olduğu tapu kaydında gösterilen 

Üç Köprüdeki tarla ve çayırlar kendilerinden sorulduğunda Hasan 

Efendi oğlu Nail Osman Efendi üzerine kayıtlı çayırın Üç Köprü 

mevkiinin dışında bulunduğu, Hasan Efendi oğlu İbrahim ile Bayram 

oğlu Ali ve Veli üzerlerindeki tarla ve çayırı bilmedikleri, adı geçen 

yerde çeşitli tarlalar bulunmakta ise de 15 seneden önce buralarda 

tarla ve çayırların olduğunu bilmediklerini, 15 seneden beri adı geçen 

tarla ve çayırların ihdas edilmiş olduğunu bilmediklerini, Zıhar köyü 

halkı eskiden beri yaylaya çıkarken adı geçen mahalde ihtiyaç halinde 

bir iki gece kalarak hayvanların meradan yararlanır olduklarını, Zıhar 

arasında adı geçen mahalden yayla göçü yürüyüşüyle 6 saat tahmin 

edildiği, Çakmanus ahalisinin köy ve yaylaları birbirlerine yakın 
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olduğundan yolda konaklamasına gerek olmadığı, Zıhar köyünün 200 

haneden ibaret olup yaylaya toplu olarak gitmekte olduklarını 

bildiklerini araba ve binek hayvanları Yeşilyurt adıyla bilinen Çakmanus 

köyünden itibaren yoldan diğer hayvanları adı geçen mahalden 

itibaren toplu olarak yolun sağ tarafındaki yolun sağ tarafındaki 

tepeden Haşhaş deresine inip adı geçen derenin yine dağ eteğine ve 

Kalınbük’ün güneyinden geçer olduğunu ve Kalınbük adlı yer eskiden 

beri Çakmanus köyünün çayırları olup yolun sağ tarafındaki, çayırların 

ortasındaki boş yerde Zıharlıların dinlendiklerini Haşhaş deresinde 

Karakuş adlı Muharrem’e ait tarla ile Hasan oğlu Hüseyin’e ait tarlanın 

yerini tayin edemediklerini, Yeşilyurt’taki Molla Ömer oğlu Osman’a ait 

tarlayı dahi bilmediklerini beyân, Çakmanus köyünden hazır bulunanlar 

adı geçen Karakuş oğlu Mehmet, Haydar oğlu Hüseyin ve Ali kızı Penbe 

tarlalarını bildiklerini, haydar oğlu Hüseyin’in tarlası yolun solunda, 

Penbe tarlası ile Mehmet Ali tarlası yolun sağında bulunduğunu beyân 

ve göçün Haşhaş deresindeki yoldan geçebilecek ve başka tarafdan 

geçecek imkânı bulunmadığını, netice olarak göçün Haşhaş deresinden 

itibaren yolun sağ tarafını takiben Üç Köprü’ye kadar zarar vermeksizin 

adı geçen yerde ekilip biçilmeyen yerlerde bir iki gece konaklayabilmek 

imkânı olduğunu ve ancak araba ve binek hayvanları yoldan geçmek 

suretiyle zarar vermesine sebep olmayacağını, göçün dahi yolun 

sağından sonradan ihdas edilen tarlaların bazıları kaldırılmadıkça zarar 

vermeksizin geçemeyeceğini beyan, Zıharlılar eskiden beri atalarının 

gittiği yoldan gitmelerinin uygun olacağını, Çakmanuslular ise eskiden 

beri geçtikleri yoldan geçmelerine yardım edemeyeceklerini, Üç 

Köprüdeki Naib Osman Efendi çayırı ile İbrahim, Ali ve Davut’un çayır 

ve tarlalarından Naib Osman Efendi çayırı adı geçen yerden hariç, 

İbrahim çayırı adı geçen yerde tahminen bir dönüm kadar Ali ve Veli 

tarlası da tahminen üç dönüm, Üç Köprü konak mahallinde 
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bulunduğunu beyan ve iki tarafın başka diyecekleri olmadığını beyan 

eylemeleriyle işbu keşif varakası yazıldı. 13 Mayıs 1927 

Naib Ahmet Haydar  Hâkim Hasan Fehmi  
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Davacı Zıhar köyünden Ekşioğlu Osman, Öksüzoğlu Şükrü, 

Muhtar Molla Salih oğlu Recep, Kadir ve Gelvaris köyü imamı Hüseyin 

Efendi, davalı Çakmanus köyü muhtarı Ahmet, Caniklioğlu Mustafa, 

Karakaşoğlu Mustafa, Soytarıoğlu Mehmet, Yakup oğlu Kâmil, 

davalıların köyü Çakmanus köyüne sınır olduğundan arazi ve 

meralarından ortaklaşa yararlandıkları ve Gâvur dağındaki yaylalarına 

gitmek için Çakmanus köyü sınırları içerisindeki yoldan gelip geçerek 

bu ana kadar dörtyüzden fazla araba ve beşbinden fazla hayvanları ile 

geçtikleri halde hâlen adı geçen Çakmanus ahalisi yolun etrafındaki boz 

ve işlenmemiş yerleri sulayarak tarla ve çayır haline getirmiş 

olduklarından yoldan faydalanılamayacak bir durum ortaya çıkmıştır.  
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Adı geçen yolun etrafından faydalanma hakkı olan yerlere 

yapılan bu müdahale ve tecavüzün keşif yapılarak yasaklanmasına 

karar verilmesini talep ve dava eylemeleri üzerine davacılardan Şükrü, 

Salih ve Recep gelmediğinden mahkeme haklarının geçici olarak 

düşmesine karar verildi. 

 

Davalılardan Muhtar Ahmet ile Karakaşoğlu Mustafa’nın ve 

diğerlerinin gayıplarında olarak yapılan mahkeme iddia ve savunma 

şekli ve yerinde yapılan keşif belgesinin içinde geçenlere ve her iki 

tarafın belge muhtevasına uygun olarak anlaşmaya razı oldukları beyan 

edilmiştir.  

 

Keşif belgesinin özeti anlaşmazlık konusu olan yer tahminen iki 

saatlik mesafe ve Çakmanus köyüne ait tarla, çayır ve mera içerisinden 

geçmekte olan yoldan Zıharlılar hayvanlarının zarar vermemesi için 

korumaya dikkat ettikleri, Çakmanus ahalisi dahi Zıharlıların yaylaya 

geçtikleri gün tahminen iki saatlik mesafe ve Çakmanus köyüne ait 

tarla ve çayırları korudukları, yolcuların Yeniyurt mevkiinden itibaren 

Haşhaş deresini geçerek yolun güneyinden ormanlık bölgeden giderek 

üç köprü adlı mevkide tarla ve çayır olmayan yerlerde iki gece 

konakladıkları, araba ve yol hayvanları ise adı geçen dereden yolu 

takiben Kalınbük adlı mevkide Tahminen iki saatlik mesafe ve 

Çakmanus köyüne ait tarla ve çayır olmayan yerlerde bir müddet 

dinlendikleri, hayvanlarını otlattıktan sonra Üçköprü adlı mevkide 

birleştiklerinden ibaret iki tarafın bu şekilde bundan böyle birbirlerini 

idare edecekleri yönünde anlaşmaya razı olduklarından mevcut 

anlaşmanın tasdik edilmesine karar verildiğini beyan etmişlerdir. Talep 

ettikleri ve yukarıda yapıldığı şekliyle anlaşmanın tasdikine ve 100 

kuruş tasdik harcı davacılardan alınmasına temyiz yolu açık olmak 

üzere 15 Mayıs 1927 tarihinde karar verildi.  
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1935 Yılında Hazırlanan Şark Raporunda Alucra 
 

 
 
1935 yılında Başvekil İsmet İnönü, Reisi-cumhur Atatürk’ün 

emriyle Doğu ve Güneydoğu İllerini, İlçelerini adım, adım gezerek 
bölgeyle ve gezdiği yerlerle ilgili olarak idari ve mali konularla 
yapılmasını öngördüğü hususları bir rapor halinde Reisicumhur Atatürk 
ve Bakanlar Kuruluna sunmuştur. Rapor “Şark Raporu” olarak da 
bilinmektedir.  

 
Raporun bir bölümünde Bayburt, Kelkit, Şiran Alucra, 

Şebinkarahisar, Koyulhisar, Reşadiye, Niksar, Erbaa noktalarından 
geçen uzunluğuna ve Karadeniz’den gelen bütün irtibat yollarına 
değen bir güzergâhın tayininin gerekli olduğu belirtilmektedir. 

 
Söz konusu yol binlerce yıllık geçmişi olan bir güzergâh olup, 

bölgede hâkimiyet kurmuş tüm medeniyetler tarafından kullanılmıştır. 
Son olarak Osmanlı’nın Tebriz’e giden menzil yolu olarak kullanılmıştır. 
Sonuç olarak bu güzergâh hiçbir dönem önem ve özelliğini 
kaybetmemiştir. Aşağıdaki tarihi anekdot’da bunu teyid etmektedir.  

 
 “Müfreze Kumandanı Kaymakam Halid Bey kuvvetleri 

çekildikçe Artvin ve Oltu bölgesinde Rus işgali genişliyordu. 1916’nın ilk 
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haftasında tekrar yola koyulduk. İspir, Bayburt, Kelkit, Alucra, 
Reşadiye, Tokat ve Zile üzerinden ağustosta Sungurlu’ya gelip yerleştik. 
Bu göç yollarında soğuk, açlık ve çeşitli hastalıklardan nice insan telef 
oldu. Sungurlu’da dört sene kaldık. Artık muhacirler yerlerine 
dönüyordu. 1920 senesinin Ağustos ayında biz de memlekete döndük. 
Evler harap olmuş, eşyalar talan edilmiş, her şey yok olmuştu. Oltu-
Kars arasında Ermeni savaşı sürüp gidiyordu”.148 

 
  “İkinci Kafkas Kolordusu Kumandanı Mirliva Şevki 
imzasıyla Alucra’dan 2.2.1334 (1918) tarihinde 3’üncü Ordu 
Kumandanlığına gönderilmiş olan raporda yer alan; Akçaabat 
kazasında ve mülhakatındaki Rumlar kâmilen Trabzon’a çekilmişlerdir. 
Trabzon’da pek ziyade hastalık vardır. Trabzon ve civarındaki İslamlar, 
pek ziyade tehlikeye maruzdurlar. Mülhakattaki Rumların Trabzon’da 
toplanmalarına mukabil; kasabadaki Müslümanlarda dağ köylerine 
kaçmaktadırlar”.149 
 

Görüldüğü gibi Alucra’dan geçen, geçmesi düşünülen, 
günümüzde de kullanılan yolun sorunları olmakla birlikte doğuya ve 
Batıya uzanan bu güzergâh stratejik öneme sahiptir. Dolayısıyla 
Karadeniz’e uzanan bağlantı yollarıyla birlikte rehabilite edilerek 
genişletilmeli ve çift şeritli yol haline getirilmelidir. Bu taktirde diğer 
faydalarının yanında bölgenin ekonomik hayatının canlanmasına da 
katkı sağlanacaktır. 
 

Balıkesir’de Giresun Hınıs’da Alucra 
 

Evet yazının başlığını doğru okudunuz. Balıkesir’in ilçelerinden 
birinin adı bir zamanlar Giresun’muş. Yöre halkının kurtuluş savaşında 
gösterdiği kahramanlıkları dikkate alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

                                                           
148 http://www.caginpolisi.com.tr/101/29-30-31-32.htm 
149 http://www.guncelmeydan.com/pano/search.php?t=21434 
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Meclise getirdiği teklif üzerine 10 Ekim 1934 tarihinde ilçenin Giresun 
olan adı değiştirilerek Savaştepe yapılmıştır. 
 

Başbakanlık arşivinde aşağıdaki şekilde kayıtlı belgeye göre 
kurtuluş savaşında gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı Atatürk’ün 
önerisi üzerine Balıkesir’deki Giresun’un ismi Savaştepe olarak tesmiye 
edilmiş. 
 

Cumhuriyet Arşivi, Tarihi: 5.6.1936, Konu Özeti: Balıkesir’e bağlı 
Giresun nahiyesinin adının Savaştepe olarak değiştirilmesi.  
  

Savaştepe'nin eski ismine dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. 
Bunlardan birine göre, İzmir'den, Bergama'dan ya da Balıkesir'den 
burada bulunan bir hana ulaşan kervanlar, bir gece kaldıktan sonra 
yollarına devam ederlerdi. Önce yola çıkan kervana arkadaki 
kervanbaşı şöyle derdi; "Sen hana gire korsun ben de arkadan gelirini." 
demesinden bu köyün adı "Giresun" olmuştur. Diğer bir söylenti ise 
Savaştepe'nin bulunduğu mevkiye "Kilesin" mevkisi deniliyormuş. 
Zamanla bu isim "Giresun" şekline dönüşmüştür.150 
 

Diğer bir rivayete göre ise, M.Ö. 5. ve 4. yüz yıllarda bölge 
kuzey ile güney arasında bir yol güzergâhı olarak önem kazanır. Ticaret 
kervanlarının uğrak noktası oluşu sebebiyle, bugünkü ilçenin kurulduğu 
yerin 2 km. kadar doğusunda Halkapınar denilen yerde KERASAİ / 
KERASA adında kent kurulmuştur. Nitekim Savaştepe’nin eski adı 
Giresun olup bu ad ise Kerasai – Kerasa adından gelmektedir. 
Kalıntılarına bu gün bile rastlanan kentin adının Kerassai / Kerassa 
(Halkının Kenti ) (Ossa = Kenti) şeklinde yazılmasından anlaşılacağı 
üzere adının anlamı unutulmuş, kiraz ile ilgili bir ad bunun yerine 
geçmiş ve Kerasous / Kerasountaş şeklinde kullanılmıştır. İlçeye su 
sağlayan Halkapınar su tesislerinin bulunduğu arazinin su kaynağı 
bakımından zengin olması dolayısıyla bu İlkçağ kenti burada 

                                                           
150 http://www.savastepe.gov.tr/default_B0.aspx?content=199 
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kurulmuştur. İlkçağın önemli HELEN yazıları Panopenisli Nonnos 
(Panapolis ,Mısır, M.S. V.yy ) Kerasai yani Kerasah “Halkının Kenti” diye 
anmaktadır. Ortaçağda ise Kerasai yada Kerasais adı Türklerin bölgeye 
hakim olmaları ile “Kiresin “ yada “Kilesin” şeklinde, sonraları ise “ 
Giresun” şekline dönüştüğü anlaşılıyor. 
 

Hınıs’da bir Alucara konusu ise Başbakanlık Cumhuriyet 
arşivinde rastladığım bir yazı ile gündeme geldi. Yazı aslında bir 
kararnameydi ve tüm devlet erkânının imzası vardı. 1933 tarihli 
kararnamenin konusu “Hınıs Kazası’nın Alucra köyünün eşkiyalar 
tarafından basıldığı zaman Hazine varidatı ile resmi evrakı kurtaran ve 
bu sebepten dolayı binek hayvanı ile eşyası eşkiyalar tarafından gasp 
edilen Tahsildar Halil Efendinin zararının ödenmesi… “ diye devam 
etmektedir. 

Cumhuriyet Arşivi, Tarihi: 12.2.1933, Konu Özeti: Hınıs 
kazasının Alucra Köyündeki hazine parası ve resmi evrakları eşkıyadan 
kurtaran tahsildar Halil’e ikramiye verilmesi. 
 

Cağaloğlu’nda bir kitapçıda kitap ararken raflarda bulunan bir 
kitap dikkatimi çekti. Kitabın ismi “Hınıs ve Malazgird Sancakları Yer 
Adları XVI. Yüzyıl” idi. Kitap TTK Yayınlarındandı ve Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan 70 ve 231 sayılı Hınıs Civarına 
ait Mufassal ve İcmal Defterlerini ihtiva ediyordu. Gayri ihtiyari kitabı 
incelemeye başladım alfabetik sıralama yapılmıştı. A fihristine 
bakarken Alucâra ifadesi hemen dikkatimi çekti. Alucâre-i Büzürk K. 
Hâli Hınıs Göksu ve Alucâre-i Küçük Hınıs-Göksu, Aluclu Mezrası 
yazmaktaydı(14.sayfa 94 ve 95.sıra).151 

 
Yapmış olduğum kısa araştırma göstermektedir ki günümüze bu 

bölgede Alucara pek hatırlanmasa da, XVI. Yüzyılda Hınıs'da kayda 
girmiş olan ve 1933’e kadar bilinen bir Alucara varmış.  Ancak daha 
sonra ismi değiştiği için unutulmuş gitmiş. 
                                                           
151 Prof.Dr.Tuncer BAYKARA; “Hınıs ve Malazgirt sancakları Yer Adları XVI.Yüzyıl” TTK 
Yayınları Ankara 1991 
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19.BÖLÜM 

Gelvaris Ve Zıhar’ın Tamamıyla Alucra’ya Bağlanması 

Vergi Yönünden Şiran’a Bağlı Olan Zıhar’ın Alucra’ya 
Bağlanması    

 
Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 2310 Gömlek No: 98, 

Tarihi: 1317 L 25 (26 Şubat 1900), Konusu:  Vergilerinin bir kısmı Şiran 
kazasına bağlanan Zıhar karyesinin bütün vergilerinin tabi olduğu 
Alucra kazasına bağlanması. 
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Trabzon Vilayeti Âliyyesi’ne 
Sivas Vilayeti Celilesi dahilinde kain Alucra kazasına tabi Zıhar 

karyesinin muamelat-ı askeriye ve mülkiye vesairesi kaza-i mezkûra 
merbut bulunduğu halde vergisinin bir kısmı Gümüşhane Sancağına 
tabi Şiran kazasına rabt edilmiş olmasından ve Alucra’ya iki ve Şiran 
kazasına yedi buçuk saat mesafesi bulunmasına binaen verginin 
itasınca müşkülat çekmekde olduğundan ve bu bada Anadolu 
Müfettişliği’ne ita eyledikleri arzuhal üzerine icra-yı icabı vilayet-i 
âliyyeye bildirilmiş ise de bir semeresi görülmediğinden bahisle vergi 
muamelatının dahi Alucra kazasına rabtı niyazını havi karye-i mezkûre 
ahalisinden Ahmed Hadi mühür ve imzasıyla Huzur-ı Âli-i 
Sadaretpenâhiye lede’l takdim-i tevdi-i buyurulan arzuhal leffen irsal 
olarak mündericatına ve oraca olan malûmata nazaran iktizasının 
ifasına himem-i âliyeleri masruf buyurulmak babında. 
 

Gelvaris’in Alucra’ya Bağlanması Talebi 
 
Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3391, Gömlek: 254252, Tarihi: 

1326 S 09 (13 Mart 1908), Konusu: Alucra kazasına mülhak Zıhar 
karyesinin Gelvaris mahallesinin umum muamelatının kaza-i mezkûra 
ilhakı. (Harbiye, Dahiliye) 
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Sadaret-i Uzmâ Mektubi Kalemi 
Dâhiliye Nezaret-i Behiye ve Harbiye Nezaret-i Celilesi’ne 

Şûrâ-yı Devlet Mülkiye Dairesi’nin suret-i balada muharrer 
mazbatası mucebince Harbiye Nezaret-i Celilesi’ne malumat-ı tebligat 
icra ita kılınmış olmağla Dâhiliye Nezaret-i Behiyyesinden ifa-yı 
muktezasına himmet olunması?  

Alucra kazasına mülhak Gelvaris mahallesinin umum 
muamelatının kaza-i mezkûre ilhakına dair. 
 

 
 

Dahiliye Nezareti Makamı’nın Şûrâ-yı Devlet’e havale buyurulan 
8 Zilkade (1)325 tarihli ve üç bin yedi yüz elli beş numaralı tezkiresi ve 
melfuf-u Mülkiye Dairesi’nde kıraat olundu meal-i tezkirede Alucra 
kazasına mülhak Zıhar karyesinin Gelvaris mahallesi nüfusuyla 
muamelat-ı askeriyesi gerçi kazayı mezbûre merbut ise de vergü (vergi) 
ve âşar ve agnam-ı misüllü tekâlifi (vergiler) ve arazi ve emlak kuyudatı 
Trabzon vilayetine tabi Şiran kazasına aid olmasından dolayı mesalih-i 
(maslahatlar, işler) ahali düçar-ı müşkülat olmakda idüğünden bahisle 
mahalle-i merkûmeye aid muamelatın kâmilen Alucra’ya nakli ve ilhakı 
Sivas Vilayeti makamından inha olunduğu beyanıyla istizan-ı keyfiyet 
olunmuş ve bi’l-muhabere harbiye nezareti makamından cevaben 
varid olan tezkerede dahi nüfusu ve muamelatı askeriyesi zaten 
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Alucra’ya tabi olan mezkûr mahallenin âşar ve agnam gibi tekâlifinin 
(vergiler) dahi Alucra’ya naklinde mahzur olmadığı ve Dördüncü 
Orduyu Hümayun Müşiriyeti’nin iş’ârına atfen izbar (yazı ile bildirme) 
olunmuşdur.      

  
İktiza-yı lede’l müzâkere mebhus-ı anh olan gelir ise 

mahallesinin nüfus ve muamelat-ı askeriyesinin Alucra’ya ve vergü 
(vergi) ve âşar ve agnam misüllü tekalif-i ile arazi ve emlak-ı 
kuyudatının Şiran kazasına merbut olmasından dolayı mesalih-i 
(maslahatlar, işler) ahaliyenin duçar-ı müşkülat olduğu sibak-ı (bir şeyin 
önceki hali) iş’âratdan anlaşılmasıyla mahalle-i mezkûrenin nüfus ve 
muamelat-ı askeriyesi gibi agnam ve âşar-ı tekâlifenin dahi mezkûr 
Alucra’ya nakli hakkındaki iş’ar-ı mahalliyenin tervici (geçerli kılmak) 
dairece de münasib görülmüş olduğundan ol-vechile muamele-i 
muktezinin ifası hususunun Sivas vilayetine tebliğinin Dahiliye Nezareti 
Vekâleti’ne havalesi ve Harbiye Nezareti Vekaleti’ne de mâ’lûmat itası 
tezkir kılındı. Ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehül emrindir. 
Fi 3 Şubat Sene 326 ve fi 17 Ağustos Sene 324 
Mühürler soldan sağa 
 
Şekip Mustafa, Es-seyyid İsmail Ali, Mavuruya Alaksandr, Es-seyyid 
……Macid, Şura-yı Devlet Reisi Es-seyyid Muhammed Tevfik 
 

Gelvaris’in Alucra’ya Bağlanmasının Uygun Olacağı 
 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 1816, Gömlek No: 7, Tarihi: 
1328 Ra 01 (13 Mart 1910), Konusu:  Alucra kazasına mülhak Zıhar 
karyesinin Gelvaris mahallesi nüfusuyla muamelat-ı askeriye Şiran 
kazasına aid olmasından dolayı muamelatının kâmilen Alucra'ya nakli 
ve ilhakı. (Sivas 2) 
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Huzur-ı Sâmi-i Cenab-ı Mutasarrıf-ı Efhamiyeye 

Zencar (Zıhar) karyesinin bir kısmı bulunan Gelvaris mahallesi 
nüfusu ve askeri gerçi bu kazaya tabii ise de vergi ve âşar ve ağnam-ı ki 
tekalifi (vergiler) ve arazi ve tapu kuyudu (kaydı) Şiran kazasına aid 
olmasından ahalisi her iki kazaya tabi olarak bu cihetlerden düçar-ı 
müşkülat olduklarından ve meyanelerinde (ortalarında, aralarında) 
tahaddüs (ortaya çıkan) eden arazi vesaire davalarının bir kısmı buraya 
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ve bir kısmı Şiran’a müracaat iderek daima ihtilaftan azade olmamakda 
bulunduklarından Şiran’ın fekk-i irtibatıyla kâmilen Alucra’ya ilhakları 
içün def’âtla makâmâta müracaat ve istirham itdikleri ve Şiran kazasına 
muamele-i mukteziyenin ifasu içün evâmir-i müteaddide şeref-tastîr 
buyurulduğu halde el-ân hâl-i keşmekeşte bulunduklarını ve bu hâl-i 
perişaniyetden halaslarını (kurtuluş) mahalle-i mezkûre bu defâ istid’â 
ve istirham eylemekde ve Dahiliye Nezareti Celilesine bu babda şeref-
tevarüd eden evamir-i âliyyeden birinin suretini de irae (göstermek, 
göstererek öğretmek) etmekde olduklarından mezkûr suret leffen 
takdim pişgah-ı Samileri kılınmış ve bir karyenin beşde bir kısmının 
tekalifinin (vergisinin) Şiran’a aidatından mütehassıl (husule gelen, 
hâsıl olan) teşvişat (karıştırma, karmakarışık etme) zaten vareste-i 
(serbest, rahat, kurtulmuş) arz ve beyan bulunmuş ve Ala Kilise 
(köklüce) karyesinden bir kısım arazisinin dahi Şiran kazasının üç 
karyesine Saban Sürüt (sonradan gelip bir yere yerleşenlere yörede 
verilen ad, yersiz yurtsuz, boşta gezen) namıyla aid olmasına dahi aynı 
mahazir (maniler, engeller) külle yevm (her gün) zuhura (meydana 
çıkmak) gelmekde olduğundan mahalle-i mezkûre arazi ve tekalifiyle 
(vergisiyle) Ala Kilise karyesinin işbu arazilerinin dahi buraya ilhakına 
inayet (lütuf, yardım) ve delalet buyurulması babında emr u ferman 
hazreti men-lehül emrindir. Fi 20 Eylül sene 323  
Alucra Kaymakamı, Naib, Mal müdürü, katib-i tahrirat, Müftü, Vekil-i 
Metropolid,  
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Dâhiliye Nezareti Celilesi’ne 
Devletlü Efendim Hazretleri 

Alucra kazasına tabi Zıhar karyesi’nin Gelvaris mahallesi 
nüfusuyla muamelat-ı askeriyesi gerçi kaza-i mezkûre merbut ise de 
vergi ve a’şar ve agnam-ı misüllü tekalif-i (vergiler) ve arazi ve emlak 
kuyudatı Şiran kazasına aid olmasından dolayı mesalih-i (maslahatlar, 
işler) ahali düçar-ı müşkülat olmakda idüğüne mahalle-i merkûmeye 
aid muamelatın kâmilen Alucra’ya nakli ve ilhakı muvafık-ı maslahat 
bulunduğuna dair Karahisar-i Şarki Sancağı mutasarrıflığından ba-
tahrirat gönderilen mahalli idare meclisi mazbatası meclis idare-i 
vilayet ifadesiyle leffen takdim kılınmış olmağla ifa-yı muktezası 
babında emr u ferman hazret-i men-lehül emrindir. Fi 14 Şevval sene 
325 ve fi 7 Teşrinisani sene 323 
Sivas Valisi Reşit 
 

 
 
Şura-yı Devlet Riyaset-i Celilesi’ne 
Devletlü Efendim Hazretleri 
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Sivas vilayetine tabi Alucra kazasına mülhak Zıhar karyesinin 
Gelvaris mahallesi nüfusuyla muamelat-ı askeriyesi gerçi kaza-i 
mezbura merbut ise de vergi ve a’şar ve agnam-ı misüllü tekalife ve 
arazi ve emlak-ı kuyudatı Trabzon vilayetine tabi Şiran kazasına ait 
olmasından dolayı mesalih-i ahali duçar-ı müşkilat olmakda idüğünden 
mahalle-i mezkûreye ait muamelatın kâmilen Alucra’ya nakli hakkında 
vilayet-i mezkûreden gönderilen tahrirat-ı melfufenin takdimine 
mutazammın Dâhiliye Nezareti Celilesi’nden Şura-yı Devlete muhavvel 
(tahrir olunmuş) tezkeresiyle merbutatının irsal kılındığı beyanıyla bu 
babdaki mütalaa-i askeriyenin inbasına dair vürud olan fi 8 Kanunisani 
323 tarih ve elli iki numaralı tezkere-i âliye-i riyasetpenahileri üzerine 
sebk (vaki olma) eden isti’lama cevaben vürudunca (gelme, varid olma) 
Divan-ı Hümayun Müşiriyyet-i Celilesi’nden mürur-u tahriratda nüfusu 
ve muamelat-ı askeriyesi zaten Alucra’ya tabi olan mezkûr mahallenin 
a’şar ve agnam gibi tekalifinin dahi Alucra’ya naklinde mahzur olmadığı 
iş’ar kılındığının cevaben savb-ı âli-i ahzanelerine inbarı bi’l-havale 
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesinden ifade olunarak mezkur tezkere 
ve tahrirat ve merbutu (ekleri) mazbata leffen ve iadeten isbal 
(yollama, gönderme) kılınmağla ol-babda emr u ferman hazret-i men-
lehül emrindir.  
Fi 16 Cemaziyelahir sene 1326 ve fi 2 Temmuz sene 1324 
Ser-asker Bende Rıza      
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Huzur-u Hazret-i Sadaretpenâhiye 
Alucra karyesine mülhak Zıhar karyesinin Gelvaris mahallesi 

nüfusuyla muamelat-ı askeriyesi gerçi kaza-i mezbura merbut ise de 
vergi ve a’şar (mahsulden alınan onda bir nispetindeki vergi) ve agnamı 
(hayvandan alınan vergi) misüllü tekalifi (vergileri) ve arazi ve emlak 
kuyudatı (kayıtları) Trabzon vilayetine aid olmasından dolayı mesalih-i 
(maslahatlar, işler) ahali duçar-ı müşkülat olmakda idüğünden mahalle-
i merkûmeye aid muamelatın kâmilen Alucra’ya nakli ve ilhakı muvafık-
ı maslahat bulunduğuna dair mahalli meclis idaresinden alınan 
mazbatanın lafıyla Sivas Vilayeti Celilesi’nden varid olan tahrirat-ı 
melfufeyle tesri-i (hızlandırma, çabuklaştırma) muamelat ve ıslahat 
komisyonu ifadesiyle leffen takdim kılındı. Mündericatına nazaran 
iktizasının Şura-yı Devletçe bi’t-teemmül (iyice, etraflıca düşünmek) ifa 
(yapmak) ve emr u inba (haber verme) buyurulması rey-i sâmi-i 
fehimanelerine menutdur. Ol-babda emr u ferman hazreti veliyyül 
emrindir.  Fi 8 Zilkade sene 325 ve fi 30 Teşrinisani Sene 323 
Nâzır-ı Umûr-ı Dâhiliye 
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Mazbata 
Dâhiliye Nezareti Makamının Şura-yı Devlete havale buyurulan 

8 Zilkade 325 ve üç bin yedi yüz elli beş numaralı tezkeresi ve melfufı 
Mülkiye Dairesi’nde kıraat olundu.   
 

Meal-i tezkerede Alucra kazasına mülhak Zıhar karyesinin 
Gelvaris mahâllesi nüfusuyla mamulatı askeriyesi gerçi kazayı mezkûra 
merbut ise de vergi ve aşar ve agnam misüllü tekalifi ve arazi ve emlakı 
kuyudatı Trabzon vilayetine tabi Şiran kazasına aid olmasından dolayı 
mesalih-i ahali duçar-ı müşkülat olmakda idüğünden bahisle mahalle-i 
mezkûreye aid muamelatın kâmilen Alucra’ya nakli ve ilhakı (II) ve bi’l-
muhabere Hariciye Nezareti makamından cevaben varid olan 
tezkerede dahi nüfusu ve muamelatı askeriyesi zaten Alucra’ya tabi 
olan mezkûr mahallenin aşar ve agnamı ki tekalifinin dahi Alucra’ya 
naklinde mahzur olmadığı Dördüncü Orduyu Hümayun Müşiriyetinin 
işarına atfen izbar olunmuştur. 22 (bend) iktizası hali lede’l müzakere 
(müzakere sırasında) mebhus-ün anh (sözü geçmiş, bahis olunan şey) 
olan Gelvaris mahallesinin nüfusu ve muamelat-ı askeriyesinin 
Alucra’ya ve vergi ve a’şar ve agnam-ı misüllü tekalifi ile arazi ve emlak 
kuyudatının Şiran kazasına merbut olmasından dolayı mesalih-i 
ahalinin duçar-ı müşkülat olduğu si’yâk-ı işaratdan anlaşılması mahalle-
i mezkûrenin nüfus ve muamelat-ı askeriyesi gibi agnam ve a’şar 
tekalifinin dahi mezkûr Alucra’ya nakli hakkındaki işarı mahallinin 
tervici dairece de münasib görülmüş olduğundan olvechile muamele-i 
mukteziyenin ifası hususunda Sivas vilayeti’ne tebliğininDahiliye 
Nezareti Vekâleti’ne havalesi ve Harbiye Nezareti Vekâletinden 
malumat-ı itası tezekkür kılındı.  

 
Hacı Hasan eski ismiyle Gelvaris bir zamanlar Şiran’a (Şiryan) 

bağlı bir yer iken, daha sonra Zıhar Karyesine ve dolayısıyla Alucra’ya 
bağlanmıştır. Vaktiyle burada bir de vakıf bulunuyormuş. Adı da 
Gelvaris Tederrüs (ders verme, okuyup öğretme) ve Sipahilik Vakfı 
imiş. Bunu tarihi kayıtlardan öğrenmekteyiz. Günümüzdeki ismiyle 
Hacıhasan Köyü’nün arazisinin bir kısmının, Alucra’nın genel coğrafi 
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yapısının aksine düzlük olması ve uzun mesafeli olması binicilik eğitimi 
için değerlendirilmiş olmalı. 
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20.BÖLÜM 
 
Çalgan Ve Çakmanus (Yeşilyurt) Köylerinin Alucra 
Bağlanması 
 

Çalgan Şiran’a bağlı bir köy iken Alucra’ya bağlanmıştır. 
Cumhuriyet Arşivi’nden temin ettiğim Çalgan’ın Alucra’ya bağlanma 
süreciyle ilgili yazışmalar ile Çalgan-Çakmanus sınır sorununun 
çözümüne ilişkin yazışmaları da yazımın ekinde bulabileceksiniz. 
 

Diğer taraftan Cumhuriyet dönemine ilişkin 60 yıl öncesine ait 
belgelerde, belki bugün bilinmeyen bilinse bile pek çoğunun bilemediği 
yer ve mevki isimleri mevcuttur. Genç neslin yöresini bilmesinde 
tanımasında fayda vardır. 
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21.BÖLÜM 
Çakrak Köyüyle İlgili Belgeler 
 
Çakrak Emeksen Ve Yeniköy’ün Karahisar’a Bağlanması 

 

 

2014 yılı Ağustos ayında çektiğim bir fotoğraf 

 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 1784, Gömlek No: 25, Tarihi: 14 

Ramazan 1312 (11 Mart 1895), Konusu: Trabzon dâhilinde Tirebolu 

Kazası muzafatından Çakrak ve Emeksen sair beş aded kuranın 

Karahisar-ı Şarki'ye rabt ve ilhakına dair Sivas Valisi'nin tahriratı. 

(Sivas 1) 

 

Çakrak’in Karahisar-i Şarki’ye bağlanmak istemesiyle ilgili başka 

Osmanlıca belgeleri daha önce de yayınlamıştık. Keza daha sonra 
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Çakrak ve diğer bazı köylerin Alucra’ya bağlanmak istemeleriyle ilgili 

Cumhuriyet dönemi belgelerini de yayınlamıştık. 

 

Belgelerimizde ismi sayılan köylerden Emeksen, Tohumluk, 

Yeniköy ve Çakrak’ı biliyorum ama diğerlerini (Celal, G(K)öni) 

çıkaramadım. Bu nedenle isimleri yanlış okunmuş da olabilir. 

 

Bahse konu köylerin ahalisi Müslim ve gayr-i Müslim olarak bir 

araya gelerek Tirebolu’ya bağlı olmaları nedeniyle duydukları 

rahatsızlığı dile getirmişler ve Karahisar’a bağlanmak istemişlerdir. 

 

Gerekçe olarak da Tirebolu’ya olan uzaklıklarının 29 saat, 

Karahisar’a ise 5 saat olmasıdır. Diğer gerekçe ise sahilin havasının 

kendilerini rahatsız ettiği ve aylarca hasta yatanların olduğunun 

belirtilmesidir. Diğer detaylar ise belgelerin transkripsiyonlarındadır. 
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Huzur-ı ma’delet-nüşûr mutasarrıf-ı liva-i Karahisar-i Şarki’ye 

Saadetlü Efendim Hazretleri 

Ma-tevabi-i Emeksan ve Celal ve Göni ve Yeniköy ve Bağçecik 

ve Tohumluk ve Çakrak kasabası Müslim ve gayr-i Müslim umumi 

ahalileri bulunduğumuz halde merbuten takdim-i pişgâh-ı sami-i 

hazret-i mutasarrıf ekser melce kılınan arz-ı hâlimizin mündericatından 

teshil-i keyfiyet malum buyurulacağı veçhile ahalinin bulunduğu kura 

ve kaza-i mezkûreden metbu’muz bulunan (tabi olunan) Tirebolu 

kazasına bu’d-i mesafesi yani merkez-i kaza olan Tirebolu kasabasına 

yirmi dokuz saat mesafede bulunduğu gibi meskensiz bulunan 

mahallerin havaca irtifaiyeti ve merkez hükümetimiz olan mezkûr 

Tirebolu’nun havaca sevahilini cihetle mevsim-i sayf da (yazın) havanın 

ağırlığı ve şitada ise berf ve yerin kesreti cihetiyle iktizası halde bu 

mazuriyetden dolayı hükümete müracaat olunamayarak hukukumuzun 

ızaa (mahvolması) ve bazı gaddar ve sârıka (hırsız) ve eşkıyanın 

mazarratlarından emin olunamayarak dil-hah-ı âli asayiş bütün bütün 

ref’ ü mahv ve naçar derecesine varub hükümete müracaat idenlerimiz 

mevsim-i sayfda hava illetine müptela olub şühurlarca (aylarca) na-

mizaç ve perişan kaldığı gibi mevsim-i şitada da berd’in vefreti 

(soğuğun artması) düçar-ı müşkilat itmekde virgü ve emval-i sairemiz 

kabz-ı mallar taraflarından tecemmu’ idilüb mal sandığına teslim 

olunmak üzere merkez kazaya akçe getirmek gayet müşkül olub 

mesafenin bu’diyeti (uzaklığı) ve eşkıyanın kesreti cihetiyle muhazirden 

salim olmayub akçe götürenler envai müşkilata tesadüf itmekde ve 

hele kura-i şer’iyenin keşidesi ise mevsim-i sayfa tesadüf ittiğinden 

merkezin havasının ağırlığı sebebiyle ekserimiz zamanla keyifsiz ve 

telef-i nefiste vukuu bulmakda olduğundan kaza-i mezkure 

tabiyyetden vefret (bolluk, çokluk) olunmuş ve zir-i idare-i 

aliyyelerinden Karahisar-i Şarki kasabası kura ve kazamıza beş saat 

mesafede ve ahz u i’ta ve medar-ı maaşımız mezkûr Karahisar-i 
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Şarki’den olub mahallelerimiz adeta liva-i mezburun mahallesi 

mesabesinde bulunub zabt u rabtına müsalih olan ikdamat-ı mürekkeb 

karin-i hükümetle emr-i muhafazaca olan mesa-i ve ale’l-husus zât-ı 

mekârim-sıfat-ı hazret-i mutasarrıf-ı ekremilerinin izhar-ı min-eli şemsi 

olan adaletleri bütün bütün dâhil-i zir-i idare-i daverileri olmaklığa 

mecbur itmiş olmağla lütfen ve ahval mecusemize merhameten 

mezkûr Tirebolu’dan tefrikimizle beş saat mesafede bulunan mezkûr 

Karahisar-i Şarki kasabasına ilhakımız hususuna mutasarrıflarının 

erzânıyla (münasip görmeleriyle) keyfiyetin vilayet-i celileye dahi ber-

mucib istirhamı arz ve iş’ar buyurulması babında emr ü ferman hazret-i 

men leh’ül emrindir. 

Fi 9 Haziran Sene 1297 (21 Haziran 1881)  

Vekil ahali-i kura ve kasaba imamı  
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Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığı Cânib-i Âlisine 

Çakrak tevabi-i Tohumluk vesaire Bahçecik ve Yeniköy  
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Maruz-ı çaker-i kemineleridir ki 

Tirebolu kazasına tabi Çakrak ve nahiyesi ahalileri millet-i 

Müslim ve gayr-i Müslim ale’l-ittifak nahiye-i mezkûr an-asıl mu’adât 

olduğu veçhile Gümüşhane tevabi’inden nefs-i nahiye-i mezkûr 

muhtarları marifetiyle idare olmağla üzyüz haneden ibaret olub çend 

sene mukaddem mali virgimüzü başlıca olarak Tirebolu kazasına ilhak 

ve mukayyed olub ve kaza-i mezkûr nahiye-i mezkûrumuza yirmi dokuz 

saat ba’id mesafe olmağla ol-vechile nahiye-i mezkûr üç kazanın evsatı 

(ortası) olub bu’d mesafenin mucibince tarik-i mezkûrun bazı 

mahallinde eyyam-ı şitada baran-ı kesirde nehr-i a’zim mürur u ubura 

mani olduğu usret-i maşakkat duçar olduklarına tarik-i mezkûrda ekser 

eşkıyanın vukuuna mebni emval-i miri ve idare-i zatiyyemiz gasb-ı 

garat olarak bazı mertebe-i arızi noksanlığı dahi vukuu bulmakda 

olduğu beyanıyla kaza-i mezkûrenin tarikinde havasının sıkletine 

mebni umur-ı devlet-i aliyye tesviyesi babında a’zimet iden kesan-ı 

merkûmenin telef-ı nüfus vaki olmasına sebeb olduğu bunlar ise fukara 

üzerine gadr-i külli olub vakf-ı mezkûrin bu’d mesafesine ifade hale 

kusur u aczimiz zuhuruyla bizlere vikâye ve ber-vechi hakkaniyet idare 

idemediklerinden başka bazı mertebe gadr-ı külli bu ettiklerine 

tahammül-i acizanemiz ahval-i vücud gelmeyeceği malum cenab-ı 

mutasarrıfilerine buyuruldukda Karahisar-i Şarki nahiyemize beş saat 

olub mesafe-i kariben olmakdan başka ahz-ı i’tamız ve zir-i ziraatımız 

ve sair umur-ı mühimmemiz bi-aynihi (bi’z-zat) nefs-i Karahisar gibi 

olub ol-canibde tesviyye olunduğu reftarınde tekâlif-i (vergiler) devlet-i 

aliyyede asla usr (sığınılacak yer) olmadığından ber mucib nezaret-i âli 

nüfus-ı çakerilerimizin emvali virgüllerimiz ile nefs-i Tirebolu kazası 

kuyudatlarından tefrik ve ihraç olunarak ta Karahisar-i Şarki nüfus 

cedvelinde kayd u imla olunmaklığımız eltaf-ı seniyyeler mercu’ ve 

tazarru olmağla işbu bir kıt’a mazbata-i umumiyemiz bi’t-temhir ve’l-

imza (mühürlenip imzalandı) Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığı canib-i 
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aliye takdim kılındı ol-babda irade efendim hazretlerinindir. Fi 3 Mart 

Sene 1296  (15 Mart 1880)   

 

 
 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Marûz-ı çakerileridir ki; 

Trabzon vilayet-i celilesi dâhilinde kâin Tirebolu kazası 

muzafatından Çakrak ve Emeksen ve Celal ve Köni ve Yeniköy ve 

Bağçecik ve Nahmelik karyelerinin kaza-i mezkûre yirmidokuz saat 

mesafesi bulunduğu cihetle emval-i mukaffe-i mirilerinin kaza-i mezkûr 

mal sandığına ibsalıyla hükümetçe olan hususat-ı sairelerinin 

tesviyesinde müşkülat- a’zimeye düçar oldukları gibi bulundukları 

mahallin asayiş ve inzibatı dâhi ba’diyet-i mesafe hasebiyle mihver 

layıkında devran itmediğinden bahisle oradan bi’t-tefrik kurbiyeti 

bulunan Karahisar-i Şarki’ye ilhakı hakkında kura-yı merkûme ahalisi 
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tarafından ve ba-husus Karahisar-i Şarki mutasarrıflığından ba-tahrirat 

irsal kılınan bir kıt’a mahzar ile arz-ı hal leffen arz ve takdim kılınmış ve 

icra-yı iktizası re’y ve irade-i aliyye-i nezaret-i penahilerine vabeste 

bulunmuş olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men leh’ül 

emrindir.  

Fi 16 Şaban Sene 1298 ve fi 1 Temmuz Sene 1297 (14 Temmuz 1881) 

 
Çakrak’ın Alucra’ya Bağlanmak İstemesi 
 
           Arşivi Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1574, Gömlek No: 2, 

Tarihi: 08 Rebiü’l-ahir 1306 (12 Aralık 1888), Konusu: Tirebolu 

kazasına tabi Çakrak nahiyesinin söz konusu kazaya uzaklığı nedeni 

ile daha yakın olan Karahisar-i Şarki'ye bağlanması talebi ile 

ahalisinin müracaatta bulunduğu. 
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          Tirebolu kazasına tabi Çakrak nahiyesinin kazayı mezkure 

merkezine badi ahalinin azimet ve avdetinde müşkülat çekmekde 

olduğundan bahisle nahiye-i mezkurenin kurbiyeti mülasebesiyle 

Karahisar-i Şarki'ye rabt-ı ve ilhakı hakkında ahali vekili Ahmed 

mührüyle virilen arz-ı hâlin lafıyla bit-tahkik iktizasının ifa ve inbası 23 

Kanunisani sene ….. tarihinde savb-ı vâlâlarına bildirilmişti. Henüz icabı 

icra olunmadığından teikid keyfiyet olunması müsted’i-yi merkum 

bugün dahi virilen arzuhali leffen savb-ı saadetlerine irsali kılınmış 

olumakla iş’arı serbuk vechle mukteziyatının ifa ve inbasına himem 

buyurulması babında. 

 

Trabzon Vilayetine Bağlı Çakrak’ın Karahisar-i Şarki’ye 

Bağlanması 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1710, Gömlek No: 20, 

Tarihi: 01 Safer 1307 (27 Eylül 1889), Konusu: Trabzon Vilayeti'ne 

bağlı Çakrak karyesinin Karahisar-i Şarki'ye bağlanmaması. 
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            Vilayet-i dâhilinde kain Çakrak karyesinin kurb-u (yakınlığı) ve 

münasebetinden dolayı idare-i maliyesinin üç yüz altı senesinden 

iitibaren Karahisar-i Şarki kazasına tahvil-i irtibatı  istid'a olunmuş ise 

de karye-i mezkurenin tahvili irtibatından sarfı nazarla kemakane 

(olduğu gibi) vilayet behiyyelerine merbuten idare edilmesi ol-babda 

vaki olan arz ve istizan üzerine şeref-mütaallik buyurulan irade-i 

seniyye-i cenab-ı padişahi iktiza-yı alisinden bulunduğu ba- tezkire-i 

samiye-i hazret-i sadaret-penahi irade ve izbar buyurulmuş olmakla 

icra-yı icabına himmet buyurulması babında. 

 

Trabzon Kazasına Bağlı Çakrak’ın Karahisar’a 

Bağlanmasından Vaz Geçilmesi 

 

          Arşivi Fon Kodu: İ.MMS. Dosya No: 110, Gömlek No: 4715, 

Tarihi: 20 Receb 1307 (12 Mart 1890), Konusu: Trabzon vilayetindeki 

Çakrak karyesinin Karahisar-i Şarki kazasına tahvilinden vaz 

geçilmesi. 

 

 
 

Devletlü Efendim Hazretleri; 

Trabzon vilayeti dâhilinde kain Çakrak karyesinin kurbu 

münasebetinden dolayı idare-i maliyesinin üç yüz altı senesi Martı 

ibtidasından itibaren Sivas vilayetinden vâki' Karahisar-i Şarki kazasına 

tahvili irtibatı hususuna dair Şura-yı Devlet-i Dahiliye Dairesinden 

meclis-i mahsus-ı vukâladan tezyil idilen mazbatası leffen arz ve takdim 
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kılınmış olmakla ol-babda irade-i seniyye-i cenab-ı mülükâne her ne 

vechle müteallik ve şerefsudûr buyurulur ise mantuk-ı münifi infaz 

olunacağı beyanıyla tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim.  

Fi 17 Recep Sene 307/25 Mart Sene 305  

Sadrazam Kamil (Yusuf Kâmil Paşa) 

 

 
   

Trabzon vilayet-i dâhilinde kain Çakrak karyesinin kurb-u 

münasebetinden dolayı idare-i maliyesinin üç yüz altı senesi Mart’ı 

ibtidasından itibaren Sivas vilayetine vaki Karahisar-i Şarki kazasına 

tahvil-i irtibatı istizanına dair 17 Recep (1)307 ve 28 Şubat (1)305 tarihli 

tezkire-i semiye-i sadaretpenahileri melfufuyla beraber manzûr-u âli 

olarak mezkur karyenin tahvili irtibatından sarf-ı nazarla kamâkân 

(olduğu gibi) Trabzon vilayetine merbûtan idare idilmesi hususuna 

irade-i seniyye hazret-i hilafetpenahi müteallik ve şeref-südur 

buyrulmuş ve tezkere-i mâ’ruza-i fehimanelerinin melfufuyla beraber 

iadesine ibtidar kılınmış olmakla ol-babda  emr ü ferman hazreti 

veliyyül emrindir. Serkâtip 
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           Görüldüğü gibi Çakrak köyümüz çok uzun yıllar öncesinden 

itibaren sahile bağlı olmaktan hep sıkıntı duymuş, hizmet alamamış bu 

nedenle de Karahisar’a bağlanmayı istemiş. İlk etapta bu talepleri 

olumlu karşılanmışsa da sonradan her nedense bu talepleri kabul 

edilmemiştir. Cumhuriyet döneminde ise yine benzer talepte 

bulunmuşlar ve bu kez Alucra’ya bağlanmak istemişlerdir. Çakrak, 

Tohumluk, Emeksen ve Alucra yazımızda da belirttiğimiz ve 

belgelendirdiğimiz gibi Çakrak, Tirebolu’ya bağlı iken, 1942 yılında 

Alucra’ya bağlanmıştır. 
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22.BÖLÜM 
Alucra’da Geleceğe Kazandırılmaya Çalışılan Tarihi Değerler 
 

2011 yılında Alucra’da yaptığım alan araştırmaları neticesi 
tesbit edebildiğim 3 tarihi eserle ilgili iki yazı yazmıştım.152 
 

Ayrıca 17.09.2012 tarihinde Alucra Kaymakamlığına elektronik 
posta ile müracaatta bulunarak söz konusu tarihi eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Giresun İl Kültür Müdürlüğü tarafından tescillenerek 
koruma altına alınmasını talep etmiştim. 

 
KAYMAKAMLIK MAKAMINA 
                                   ALUCRA 
            Alucra’da yaptığım tatil sırasında yaptığım gezi ve incelemelerde 
Çalgan köyünde 150-200 yaşında kısmen harap olmuş fakat 
kurtarılabilir bir kültür mirası konak’la tanıştım. Buranın fotoğraflarını 
çektim. Konuyla ilgili de www.alucra.com’da yayınlanmak üzere bir 
yazı hazırladım, yolladım. 
 

Ayrıca Pirili köyüne girişte Başyurt’lara ait mahallede üzerindeki 
kitabede 207 yaşında olduğu anlaşılan ve “ vesagaküm rabbiküm 
tahura” (Rabbiniz size temiz ve temizleyici olarak su verdi) yazan bir 
çeşme bulunmaktadır. Çeşme sadece kitabeden de ibaret değildir. Taş 
süslemelere sahiptir. Motiflerinden Selçuklu dönemi izlenimi 
vermektedir. Aileden çeşmenin yapımını hatırlayan yoktur. Yazının 
üzerine kireç badana vurulduğundan asit nedeniyle bazı harfler 
dökülmüştür. 

 

                                                           
152http://www.alucra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3343:c
algan-koyu-ve-tosunoglu-konagi&catid=75:murat-tosun&Itemid=309 
http://www.alucra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3361:piril
i-mi-pir-ili-mi&catid=75:murat-tosun&Itemid=309 
 

http://www.alucra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3343:calgan-koyu-ve-tosunoglu-konagi&catid=75:murat-tosun&Itemid=309
http://www.alucra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3343:calgan-koyu-ve-tosunoglu-konagi&catid=75:murat-tosun&Itemid=309
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Yine Allu (Günügüzel) köyüne çarşı içinden sökülerek (Belediye 
Çeşmesinin Eski Taşları) buraya getirilip monte edilen çeşmede tarihi 
eser niteliğindedir. 
Gerek konak, gerekse çeşmeler görüntüleri ve tarihi hususiyetleri 
itibarıyla dönemlerinin özelliklerini yansıtan son eserlerdir. Bu nedenle 
envanter kayıtları tutularak koruma altına alınmaları gerekmektedir. 
Eserlerin fotoğrafları ekte verilmiştir. 
 
Saygılarımla gereğini arz ederim. 
 

Sayın kaymakamımız gerekli hassasiyeti göstererek durumu 
Giresun Valiliği kanalıyla ilgili mercilere bildirmiş ve bahse konu 
eserlerin incelenmesini sağlamıştı. İnceleme sonunda yetkili mercii 
tarafından hazırlanan raporun örneği aşağıdadır. Buna göre 3 eserin 
tescillenmesine ve koruma altına alınmasına karar verilmiştir. 
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http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/12/image005.png
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http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/12/image007.png
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/12/image009.jpg
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http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/12/image011.jpg
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/12/image0016.jpg
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23.BÖLÜM 
Meşihat (Şer’iyye Mahkemesi Kayıtları) 
 

MEŞİHAT: Şeyhü’l-İslamlık makamı, İslam ümmetinin din işlerini 

ve ulemâyı temsil eden en üst makama verilen addır. Müslüman 

toplumlarda padişah yada halife yanında bulunup da ona danışmanlık 

eden , fermanların uygunluğunu inceleyen makamdır. 

 

Meşihat kelimesi Osmanlı döneminde Şeyhü’l-İslamlık makamı 

anlamında kullanılmıştır. Bu makam daha sonra Şer’iyye ve Evkâf 

Vekâletine çevrilmiştir. Cumhuriyet döneminde bu bakanlığın 

kaldırılmasıyla yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğü kurulmuştur. 

 

3 Mart 1924 tarihinde 3 kanun birlikte kabul edilmiştir. Bunlar: 

Hilafetin Kkaldırılması Kanunu, Şer’iyye ve Evkaf Nezaretinin 

Kaldırılarak Yeni Mahkemeler Kurulması Kanunu ve Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu’dur (Öğrenim Birliği Yasası). 1 Kasım 1928 yılında ise Harf 

İnkılabı yapılmıştır. Bu bölümde incelediğimiz Meşihat belgeleri 29 

Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilanından sonraki döneme aittir ve 1924 

tarihlidir. Daha önceki dönemleri ilişkin şer’iyye kayıtları 1915 

Şebinkarahisar yangınında yandığı için elde bulunmamaktadır.   

 

Okunan belgelerde o dönem Alucra’ya bağlı olan Mindeval’dan 

(Çamoluk) Birinci Dünya Savaşı’nda çok şehit verildiği anlaşılmaktadır. 

Öte yandan Alucra ve Mindeval genelinde davaların bir tarafında hep 

kadınlar bulunmaktadır. Bu durumu analiz ettiğimizde kadının 

ezilmeden hakkını aradığı anlaşılmaktadır. Diğer dikkat çeken husus ise 

insanların kavga etmek yerine meseleyi yargıya taşıdıklarıdır. Bu da 

yargıya olan güvenin göstergesidir. Dönemi itibarıyla halen Şer’iyye 
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mahkemeleri geçerlidir. Ancak son verilen ara kararda bir anlamda 

yetkisizlik kararı verilerek davalar ertelenmiştir. Bunun nedeni de 

Alucra’da Asliye Hâkimliği dolayısıyla mahkeme kurulduğu içindir. Bir 

anlamda artık Şebinkarahisar’a gelmenize gerek yok davalarınız orada 

görülecektir denilmiştir.  

 

Arşiv Fon Kodu: MŞH.ŞSC.d. Gömlek No: 5584, Konusu: 

Karahisar-i Şarki (Karahisar; 392), Tarihi: 29 Z 1342 (1 Ağustos 1924) 

 

 
70/39 

Alucra kazasının Zil karyesinden Karavelioğlu Mehmed zevcesi 

Aişe tarafından mu’ti (verilen) arz-ı halde zevci karye-i mezkure 

ahalisinden Karavelioğlu Mehmed aleyhine kendisinin mutallaka 

(boşanmış) olduğu iddia edilmesi üzerine usulen tarafeyne davetiye 

tastir ve irsal kılındığı halde yevm-i müfide (belirlenen günde) 

tarafeynin vurud etmedikleri anlaşılmağla ol-babdaki davat ve usulen 

yüzotuzdokuzuncu maddesi mucibince müracaatlarına ta’liken 

(geciktirerek) te’hirine (ertelenmesine) müttefian karar verildi. Fi 19 

Zilhicce Sene (1)342 ve fi 22 Temmuz Sene (1)340 (22 Temmuz 1924) 

Mahkeme-i Asliye Reisi Aza  Aza Mülazimi  Hat Kâtibi    
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Üçyüzotuzuncu sayfa/Şer’iyye kısmına mahsus karar defteri 

Karar numru 40 / Esas numru 71 

Alucra kazasının Meğri karyesinden Gülaboğlu Ömer zevci 

Emine tarafına zevci Ömer’in askerde mefsuden vefat eylemesinden 

zevci merkumun terekesine vâzı-ul-yed (malı ele geçirmiş) olan validesi 

Aişe’nin celbiyle mehr-i müeccelinin (evlenirken kadına ödenmesi 

gereken gecikmiş nikâh bedeli) tahsilinin taht-ı hükm ve karara alınnası 

dava edilmesi üzerine usulen tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılındığı 

ve davetiyelerin nusha-i musaddakaları (doğruluğu tasdik edilmiş) 

vürud eylediği halde muayyen (kararlaştırılmış) olan günde tarafeynin 

vürud etmedikleri (gelmedikleri) bizzat anlaşılmağla ol-babdaki dava ve 

muhakemesi usulün 139’ncu maddesi mucibince müracatlarıyla 

ta’liken (geciktirerek) te’hirine (ertelenmesine) müttefikan karar 

verildi. Fi 19 Zilhicce Sene (1)342 ve fi 22 Temmuz Sene (1)340 (22 

Temmuz 1924) 

Mahkeme-i Asliye Reisi Aza  Aza Mülazimi  Hat Kâtibi    
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72/41 

Alucra kazasının Koman karyesinden Çoşkun ve oğlu Aziz bin 

Yakub’un bidayet-i seferberlikte (seferberlik sırasında) askere sevk 

olundukdan sonra merkum arz-ı İslamda ma’reke-i vega’da (harp 

yerindeki hengâmede) mefkud olub (kaybolup) merkumun gerek 

askerdeki ve gerek esaretdeki emsali ve arkadaşları avdet eyledikleri 

(geri döndükleri) halde merkumun şayed hayat ve mematına 
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(ölümüne) dair henüz bir haber gelmeyerek bu suretle vefatına zann-ı 

galib hasıl olduğu karye-i mezkure ahalisinden Çoşkun oğlu Hasan ve 

Fazlı ve oğlu Arif’in huzur-ı mahkemede muhlifen ve münferiden (ayrı 

ayrı yemin ederek) vukuu bulan şahadetiyle sabit olmasına ve merkum 

Aziz’in zevcesi mehr-i müeccelinin ( nikâh bedeli) ikiyüzellibir guruş 

olub merkumun zimmetinde olduğu kız kardeşi Esma hatunun ikrar ve 

i’tiraf ve kız kardeşi merkumun terekesine vaz’ yedine ilaveten beyan 

eylemesine binaen zevce-i mezbure Güllü Hatun istizharen tahlif 

(aşikâren yemin) olunmağın mucibince merkum Aziz’in vech-i 

muharrer üzere vefatına ve mehr-i müeccel-i mezkur ikiyüzellibir 

guruşun müteveffa-yı merkumun Aziz’in terekesine izafeten mezbure 

Esma Hatun’dan ba-tahsil zevce-i mezbure Güllü Hatun’a i’tasına ve 

mezbure Güllü Hatun’a işbu tarihden i’tibaren dört ay on gün 

mürurunda zevc-i aharla (diğer eşiyle) izdivacına izin verildiğine 

kabiliyetimiz olmak üzere fi 19 Zilhicce Sene (1)342 ve fi 22 Temmuz 

Sene (1)340 tarihinde vicahen (yüzüne) ve müttefikan (hep birlikte) 

hükm ve karar verilerek alenen tefehhüm kılındı (idrak edildi).  

Fi 19 Zilhicce Sene (1)342 ve fi 22 Temmuz Sene (1)340 (22 Temmuz 

1924) 

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza  Aza Mulazımi   Hat Katibi    
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115/45 Alucra kazasının Zil karyesinden Saraçoğlu Salih zevcesi 

Firdevs tarafından zevci karye-i mezkûre ahalisinden Musaoğlu 

Salih’in askerde vefatı hakkında terekesine vâzı-ul-yed kız karındaşı 

Aişe aleyhine ikâme eylediği da’vanın muhakemesi fi 26 Ağustos Sene 

(1)340 (26 Ağustos 1924) tarihine müsadif (rasgelen) Salı gününe tayin 

ve tarafeyne (taraflara) davetiye tastir ve irsal kılınmış idi ise de 

bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye selahiyetine haiz hâkimlik 

teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur 

istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine 

irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. 10 Muharrem Sene (1)340 

ve fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924) 

Mahkeme-i Asliye Reisi Aza  Aza Mülazimi  Hat Kâtibi    

 
Üçyüzotuzuncu sayfa/Şer’iyye kısmına mahsus karar defteri 

Karar numru 46 / Esas numru 102 

Alucra’nın Eğnir karyesinden Murtazaoğlu Şükrü zevcesi 

Zahide tarafından zevci karye-i mezkure ahalisinden Murtazaoğlu 
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Şükrü’nün askerde vefatı hakkında terekesine vâzı-ul yed 

müteveffanın validesi Telli aleyhine ikâme edildiği mehr davanın 

muhakemesi fi 2 Ağustos Sene (1)340 tarihine müsadif (rastlayan) Salı 

gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış idi ise de 

bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik 

teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur 

istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine 

irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos Sene (1)340 

(11 Ağustos 1924) 

 
109/47 Alucra’nın Civrişon karyesinden İbrahimoğlu Mustafa 

tarafından zevcesi Taştemur karyesinden Musa kerimesi (kızı) Aişe 

aleyhine itham eylediği davanın muhakemesi fi 2 Ağustos Sene (1)340 

tarihine müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal 

kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye 

selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-

i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i 

mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. 

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza  Başkâtib Muavini 

 



ALUCRA TARİHİ  

637 
 

 
108/48 Alucra’nın Meğri karyesinden Ali Sipahioğlu Ali zevcesi 

Emine tarafından zevci karye-i mezkureden Ali Sipahioğlu Ali aleyhine 

ikâme eylediği davanın muhakemesi fi 2 Ağustos Sene (1)340 tarihine 

müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış 

ise de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz 

hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından 

mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur 

hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos 

Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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99/49 Alucra’nın Kemallı karyesinden Mollaoğlu Hasan 

Hüseyin zevcesi Emine tarafından karye-i mezkureden kainbiraderi 

Mollaoğlu Durmuş aleyhine ikâme eylediği davanın muhakemesi fi 2 

Ağustos Sene (1)340 tarihine müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne 

davetiye tastir ve irsal kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında 

muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife 

ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat 

(teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy 

birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 
 

104/50 Alucra’nın Eğnir karyesinden Servanlıoğlu Ömer 

kerimesi Hanife tarafından karye-i mezkûreden zevci Yesiroğlu (isim 

okunmuyor) askerde vefatı hakkında terekesine vâzı-ul yed zevcinin 

biraderi Osman Onbaşı aleyhinde ikâme eylediği davanın muhakemesi 

fi 2 Eylül Sene (1)340 tarihine müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne 

davetiye tastir ve irsal kılınmış idiyse de bilahare Alucra kazasında 
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muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife 

ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat 

(teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy 

birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 
 

95/51 Alucra’nın Eşküne karyesinden Habiboğlu Hasan 

kerimesi Fatma tarafından zevci karye-i mezkûre ahalisinden 

Numanoğlu Ali Osman’ın askerde vefatı hakkında terekesine zâzı-ul 

yed hemşiresi Aişe aleyhine ikâme eylediği davanın muhakemesi 2 

Eylül Sene (1)340 tarihine müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne 

davetiye tastir ve irsal kılınmış idiyse de bilahare Alucra kazasında 

muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife 

ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat 

(teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy 

birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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Üçyüzkırkbirinci sayfa/Şer’iyye kısmına mahsus karar defteri 

Karar numru 103 / Esas numru 52 

Alucra’nın Zodoma karyesinden Sefaoğlu Halil kerimesi Zahide 

tarafından karye-i mezkûre ahalisinden zevci Ahmedoğlu Mustafa’nın 

askerde vefatı hakkında terekesine vâzı-ul yed biraderi Monla 

Abdurrahmanoğlu Yakub’un aleyhine ikâme eylediği davanın 

muhakemesi fi 2 Eylül Sene (1)340 tarihine müsadif Salı gününe tayin 

ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış idiyse de bilahare Alucra 

kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne 

binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur istid’anın maa-

tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak 

(oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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94/53 Alucra’nın Zodoma karyesinden Rezvanoğlu Yusuf 

zevcesi Kamer tarafından karye-i mezkûre ahalsinden zevci 

Rezvanoğlu Yusuf aleyhine ikâme eylediği davanın 2 Eylül Sene (1)340 

tarihine müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal 

kılınmış idiyse de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye 

selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-

i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i 

mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 

Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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102/54 Alucra’nın Kal’aderesi karyesinden Karaosman-

oğullarından Memiş kerimesi Arife tarafından Alucra’nın Mutağa 

karyesi ahalisinden zevci Küçük Mevlüt’ün askerde vefatı hakkında 

terekesine vâzı-ul yed Küçük Hüseyin aleyhine ikâme eylediği davanın 

muhakemesi 2 Eylül Sene (1)340 tarihine müsadif Salı gününe tayin ve 

tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış idiyse de bilahare Alucra 

kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne 

binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur istid’anın maa-

tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak 

(oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 
 

93/55 Alucra’nın Zun karyesinden Seraboğlu Ali zevcesi Gülşen 

tarafına karye-i mezkûre ahalisinden zevci Ali’nin askerde vukuu 

vefatını şuhudla (şahitlerle) isbat idiğünden (ettiğinden) bir kıt’a i’lam 

ahzı davasının muhakemesi 2 Eylül Sene (1)340 tarihine müsadif Salı 

gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış idiyse de 

bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik 
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teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur 

istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine 

irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi.  

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 
 

96/56 Alucra’nın Çakmanus karyesinden Hasırcıoğlu Ahmed 

Rasim tarafından karye-i mezkûr ahalisinden Levendoğlu İbrahim ve 

kerimesi (kızı) Emine aleyhine ikâme eylediği davanın muhakemesi 2 

Eylül Sene (1)340 tarihine müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne 

davetiye tastir ve irsal kılınmış idiyse de bilahare Alucra kazasında 

muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife 

ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat 

(teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy 

birliğiyle) karar verildi.  

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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107/57 Alucra’nın Necmioğlu karyesinden Necmioğlu Tahir 

kerimesi Sadet tarafından karye-i mezkûreden zevci Necmioğlu 

Mustafa aleyhine ikâme eylediği davanın muhakemesi 2 Eylül Sene 

(1)340 tarihine müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir 

ve irsal kılınmış idiyse de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye 

selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-

i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i 

mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi.  

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 Necmioğlu Köyü olarak belirtilen köyü hiç duymadım. Varsa da 

ben bilmiyorum. Aslında tarih olarak da yeni olduğu için ismi 

unutulmuş kaybolmuş köylerden birisi olduğunu söylemek de zor. 

Ancak bu yazım Temircioğlu olarak da okumaya müsait. Gerçi öyle bir 

köyde hatırlamıyorum. Ancak Havarna’da Temirci Zaviyesi olduğunu 

biliyoruz bu nedenle acaba diyorum.  
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Üçyüzkırkikinci sayfa/Şer’iyye kısmına mahsus karar defteri 

Karar numru 101 / Esas numru 58 

Alucra’nın Kal’adere karyesinin Hacıören mahallesinden 

Cebecioğlu Bekir zevcesi Züleyha/Zeliha tarafından karye-i mezkûre 

ahalisinden zevci Bekir’in askerde vefatı hakkında müteveffa-yı 

merkumun terekesine vâzı-ul yed biraderi Salih aleyhine ikâme eylediği 

davanın muhakemesi 2 Eylül Sene (1)340 tarihine müsadif Salı gününe 

tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış idiyse de bilahare 

Alucra kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik 

teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur 

istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine 

irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos Sene (1)340 

(11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavin 
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87/59 Alucra’nın Zağpa-i Bâlâ karyesinden Karakaşoğlu İsmail 

zevcesi Hadice tarafından karye-i mezkûr ahalisinden Karakaşoğlu 

İsmail’in askerde vefatı hakkında terekesine vâzı-ul yed pederi 

Mustafa aleyhine ikâme eylediği davanın muhakemesi 4 Eylül Sene 

(1)340 tarihine müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir 

ve irsal kılınmış idiyse de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye 

selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-

i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i 

mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 

Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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106/60 Alucra’nın Zodoma karyesinden Kuloğlu Yusuf’a 

kerimesi Züleyha/Zeliha tarafından zevci Kal’aderesi karyesi 

ahalisinden Karaosmanoğullarından Tahsinoğlu İbrahim’in askerde 

vefatı hakkında terekesine vâzı-ul yed Karaosmanoğlu Yusuf aleyhine 

ikâme eylediği davanın muhakemesi 2 Eylül Sene (1)340 tarihine 

müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış 

idiyse de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz 

hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından 

mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur 

hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos 

Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 
100/61 Alucra’nın Karaağaç karyesinden Monlaoğlu kerimesi 

Seher tarafından karye-i mezkure ahalisinden zevci Çil Alioğlu Hüseyin 

aleyhine ikâme eylediği davanın muhakemesi fi 2 Ağustos Sene (1)340 

tarihine müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal 

kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye 

selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-
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i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i 

mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi.  

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 
 

91/63 Alucra’nın Zil karyesinden Ali Sipahioğlu Abdi kerimesi 

Emine tarafından karye-i mezkure ahalisinden zevci Karavelioğlu 

İskender aleyhine  ikâme eylediği davanın muhakemesi fi 4 Ağustos 

Sene (1)340 tarihine müsadif Salı gününe tayin ve tarafeyne davetiye 

tastir ve irsal kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i 

asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet 

nokta-i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) 

kaza-i mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. 

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

 

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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Üçyüzkırkotuzuncu sayfa/Şer’iyye kısmına mahsus karar defteri 

Karar numru 90 / Esas numru 64 

Alucra’nın Zağpa-i Bâlâ karyesinden Abaçoğlu Hasan zevcesi 

Zerbab tarafından karye-i mezkure ahalisinden zevci askerde vefaatı 

hakkında terekesine vâzı-ul yed amucazadesi Tursun aleyhine ikâme 

eylediği davanın muhakemesi fi 4 Eylül (1)340 tarihine müsadif 

Pençşenbe gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış 

ise de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz 

hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından 

mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur 

hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. 

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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97/65 Alucra’nın Zil karyesinden Hasan’ın oğlu Salih 

tarafından karye-i mezkûreden Caferoğlu Hüseyin aleyhine ikâme 

eylediği davanın muhakemesi fi 4 Eylül (1)340 tarihine müsadif 

Pençşenbe gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış 

ise de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz 

hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından 

mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur 

hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi.  

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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89/66 Alucra’nın Barak karyesinden Abdioğlu İsmail validesi 

Sırma tarafından karye-i mezkûreden mahdumu (oğlu) Osman 

aleyhine ikâme eylediği davanın muhakemesi fi 4 Eylül (1)340 tarihine 

müsadif Pençşenbe gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal 

kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye 

selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-

i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i 

mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. 

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 
 

92/67 Alucra’nın Kemallı karyesinden Sekmanoğlu Tursun 

zevcesi Havva (Huvey-Huri)? tarafından kainpederi Sekmanoğlu 

Mehmed aleyhine ikâme eylediği davanın muhakemesi fi 4 Eylül 

(1)340 Pençşenbe gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal 

kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye 

selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-

i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i 

mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. 

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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112/68 Alucra’nın Gelvaris karyesinden Habiboğlu Arif 

kerimesi Arife tafından karye-i mezkûre ahalisinden Habiboğlu Selim 

ve oğlu Tahsin ve karye imamı Hacı Ahmed ve muhtarı Hüseyin 

Efendi aleyhlerine ikâme eylediği davanın muhakemesi fi 4 Eylül 

(1)340 tarihine müsadif Pençşenbe gününe tayin ve tarafeyne davetiye 

tastir ve irsal kılınmış idiyse de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i 

asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet 

nokta-i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) 

kaza-i mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. 

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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85/69 Alucra’nın Kemallı karyesinden Kuruoğlu Ali zevcesi 

Fatma tarafına karyeden Kuruoğlu İbrahim aleyhine ikâme eylediği 

davanın muhakemesi fi 4 Eylül (1)340 Pençşenbe gününe tayin ve 

tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış ise de bilahare Alucra 

kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne 

binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur istid’anın maa-

tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak 

(oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 
 

Üçyüzkırkdördüncü sayfa/Şer’iyye kısmına mahsus karar defteri 

Karar numru 98 / Esas numru 70 

Alucra’nın Mezmek karyesinden Veyisoğlu Süleyman kerimesi 

Sultan tarafından karye-i mezkureden amucaoğlu Hacı aleyhine ikâme 

eylediği davanın muhakemesi fi 4 Eylül (1)340 tarihine müsadif 

Pençşenbe gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış 
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ise de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz 

hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından 

mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur 

hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 Ağustos 

Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 
 

84/71 Alucra’nın Zil karyesinden Karabekiroğlu Mehmed 

tarafından karye-i mezkureden Ali Sipahioğlu Ömer Çavuş kızı Arife 

aleyhine ikâme eylediği davanın muhakemesi fi 4 Eylül (1)340 tarihine 

müsadif Pençşenbe gününe tayin ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal 

kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında muhakeme-i asliye 

selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-

i nazarından mezkur istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i 

mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. Fi 11 

Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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86/72 Alucra’nın Zağpa-i Bâlâ karyesinden Karamonla-

oğullarından İbrahimoğlu Turmuş’un zevcesi Aişe tarafından karye-i 

mezkureden Turmuş’un amucazadesi aleyhine ikâme eylediği davanın 

muhakemesi fi 4 Eylül (1)340 tarihine müsadif Pençşenbe gününe tayin 

ve tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış ise de bilahare Alucra 

kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne 

binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından mezkur istid’anın maa-

tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak 

(oy birliğiyle) karar verildi.  

Fi 11 Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 
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Fi 29 Rebiü’l-ahire Sene (1)342 ve fi 2 Temmuz Sene (1)340 

tarih ve yirmiyedi numerolu karara zeyldir(ilavedir-ektir). 

(Alucra’nın) Karaağaç karyesinden Hanvelioğlu Ömer kerimesi 

Yeter’in karye-i mezkûreden Hanvelioğlu Mustafa aleyhine ikâme 

eylediği veraset davasının icra-yı muhakeme içün tayin kılınan fi 2 

Temmuz Sene (1)340 Çaharşanba günü içün müdde-i ve müdde-i aleyh 

usulem davetiye tebliğ edildiği halde müdde-i aleyh Mustafa Ağa 

mahkemeye bizzat gelmediği gibi tarafına bir vekil dahi göndermediği 

ve mazeretinde mahkemeyi haberdar etmediği cihetle müddü-i aleyh 

Mustafa Ağa’nın talebiyle mezbure Yeter’in hakk-ı muhakemesinin 
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muvakkaten sükûtuna tarih-i mezkûrda karar verilerek tekrar mezbure 

Yeter’in fi 24 Temmuz (1)340 tarihli istid’asıyla dava-yı tecdid (yeni 

dava) ve yine tarafına fi 14 Ağustos Sene (1)340 Pençşenbe günü 

muhakemede hazır bulunmak üzere davetine tastir kılınmış müdde-i 

aleyh Hanvelioğlu Mustafa Ağa ikinci def’a dahi muhakemeye 

gelmediği halde müddeiye-i Yeter keza kendisine davetiye tebliğ 

edilmişken vürud etmediği bizzat anlaşılmağla müdde-i aleyh Mustafa 

Ağa’nın talebiyle mezbure Yeter’in ikinci def’a olarak hakk-ı 

muhakemesinin muvakkaten sükûtuna müttefikan karar verildi.  

Fi 14 Ağustos Sene (1)340  (14 Ağustos 1924)     

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Mülazımi Aza Mülazımi Başkâtip 

Muavini 

 

 
 

71/73 Alucra kazasının Meğri karyesinden Gülaboğlu Ömer 

zevcesi Emine tarafından karye-i mezkûreden Ömer validesi Aişe 

aleyhine ikâme eylediği mehr (nikâh bedeli) davasının muhakemesi 

içün fi 22 Temmuz (1)340 tarihine müsadif Salı gününe tayin ve 
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tarafeyne davetiye tastir ve irsal kılınmış ve davetiyelerin nüsha-i 

musaddakaları vürud eylediği halde tarafeynin adem-i vürudları 

anlaşıldığından dava-yı mezkûrenin fi 22 Temmuz (1)340 tarihinde 

te’hirine karar verilmiş idi. Muahharen Alucra kazasında muhakeme-i 

asliye selahiyetini haiz hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet 

nokta-i nazarından işbu istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i 

mezkur hakimliğine irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi. Fi 16 

Ağustos Sene (1)340 (11 Ağustos 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 



ALUCRA TARİHİ  

659 
 

Üçyüzkırkbeşinci sayfa/Şer’iyye kısmına mahsus karar defteri 

Fi 19 Zilhicce Sene (1)342 ve fi 22 Temmuz Sene (1)340 tarih ve 7 

numerolu karar zeyldir. 

 

Alucra kazasının Zil karyesinden Karavelioğlu Mehmed zevcesi 

Aişe tarafından mu’ti (verilen) arz-ı halde zevci karye-i mezkûre 

ahalisinden Karavelioğlu Mehmed aleyhine ikame eylediği talâk 

(boşanma) davasına dair usulen tarafeyne davetiye testir ve irsal 

kılındığı halde yevm-i muayyende tarafeynin vürud eyledikleri 

anlaşılmağla ol-babdaki davanın usulün yüzotuzdokuzuncu maddesi 

mucebince müracaatlarına ta’likan te’hirine müttefikan karar verilmiş 

ise de bilahire Alucra kazasında muhakeme-i asliye selahiyetini haiz 

hâkimlik teşekkülüne binaen vazife ve selahiyet nokta-i nazarından 

işbu istid’anın maa-tererruat (teferruatıyla) kaza-i mezkur hakimliğine 

irsaline bi’l-ittifak (oy birliğiyle) karar verildi.  

Fi 2 Safer Sene (1)343 ve fi 2 Eylül Sene  (1)340 (2 Eylül 1924)  

Mahkeme-i Asliye Reisi  Aza Aza Mülazımi Başkâtip Muavini 

 

 

Okunan şer’iiyye sicillerinden örnek bir bölüm 
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24.BÖLÜM 
Güngörmüşlerin Anlatımında Alucra Hatıraları 

 
 

Öncelikle güngörmüş tanımını açıklamakta fayda bulun-

maktadır. Güngörmüş demek uzun yaşamış, yaşadığı süre içinde de 

tecrübe ve deneyim kazanmış kişidir. Bu kişiler sözlü tarih 

nakledicileridir. Elbette anlatan kişinin de güvenilir olması önemlidir. 

Yoksa olmayan şeyi olmuş gibi anlatanların masallarıyla da karşı karşıya 

kalmak gibi bir durum söz konusu olacaktır. 

 

Geçmişten gelen kültürün yansıması olan güngörmüş, bilge 

insanlara zamanımızda ihtiyar, yaşlı, koçamış gibi içi boş sözler 

sarfedildiği de olmaktadır. Ancak güngörmüş tanımı yukarıda izah 

edilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere daha derin anlamları olan 

bir kavramdır. 
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Bu kapsamda daha önce kendileriyle sağlığında röportaj 

yaptığım ve yayınladığım 110 yaşlarında iken geçtiğimiz yıl vefat eden 

Gücük Osman ve Tahsin Eşgünoğlu’nun ve halen hayatta olan diğer bir 

güngörmüşümüzün anlattıklarından alıntılar yapılacaktır. 

 

(Gücük) Osman Ekşi: 

 

 
 

1. Sohbet notları: 

 

M.T.-27 Aralık 1939’da Erzincan’da büyük bir deprem olmuş ve 

Alucra’da bundan ciddi manada etkilenmiş diyorlar. Bu konuda senin 

hatırladıkların nelerdir? 

O.E.-Alucra gerçekten bu depremden çok etkilendi. İlk aklıma gelen 

depremde, Alucra’dan 75 kişinin yaşamını yitirdiğidir. Deprem 

yaşandığında ben askerden geleli 40 gün olmuştu. Depreme burada 

yakalandım. 
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M.T.-Depremde ölenler hangi köylerdendi hatırlayabiliyor musun? 

O.E.-O yıllarda haberleşme imkânları çok kısıtlıydı, birisi gelecekte 

ondan bir şeyler duyacaksın yoksa kimsenin kimseden haberi 

olmuyordu. Ama Kasabada ölenlerden 2 kişi bizim evden (hanımım ve 

oğlum) iki kişi kardeşimin evinden ( hanımı ve kızı), 15 kişi de 

Tepemahalle’dendi. Diğerleri de köylerdendi. Kasabada anlatılanlar 

böyleydi. Köy köy tafsilatını bilmiyorum. Kasabada ölenler enkaz 

altından çıkartıldı. Bende enkaz altında kalmıştım, ama sağ çıkarıldım. 

Birde o zaman çok ağır kış şartları vardı insanlar çok sıkıntılar çektiler. 

M.T.-Tepemahalle’de neden çok ölen oldu? 

O.E.-Evler hep toprak ve gelişigüzel yapılmış yapılardı. O nedenle 

depreme dayanamadılar ve yıkıldılar. Yapılar taş, toprak ve kalın ağaç 

ağırlıklı olduğundan, haliyle göçük çok can aldı. 

M.T.-Depremden sonra buralara yardım geldi mi? 

O.E.-Giresun’dan yardım geldi. Battaniye dağıttılar ama zimmetlediler 

bize sonra geriye aldılar. O yıllarda şeker Muhtarlar vasıtasıyla temin 

edilebiliyordu. Fırınlar çalışıyordu ancak, ekmek karneyleydi. 

Kaymakamlık havale ediyordu, Belediye’den fişle alıyorduk. 

M.T.-O yıllara ait başka ne hatırlıyorsun? 

O.E.-Hatırladığım şeyler hep meşakkat ve yokluk. Yolları millet kendisi 

yapardı. Aslında parası olan para verirdi. Parası olmayan ise, kazmayı 

küreği alıp, 10-15 gün çalışırdı. Bir keresinde kasabaya manifatura 

gelmişti. Bir Muhtar vasıtasıyla 5 metre manifatura aldım. Sonra 

şikâyet etmişler, götürüp iade etmek zorunda kaldım. 

M.T.-Osman amca, birde bu yıllarda yokluk nedeniyle Karadeniz 

bölgesinde açlıktan ölenler olduğu yönünde iddialar var ne 

diyorsunuz? 

O.E.-Doğrudur, ancak biraz önce de söylediğim gibi iletişim imkânları 

bizler için yok denilecek kadar kısıtlı olduğundan pek çok şeyden 

haberdar olamıyorduk. Ancak şunu belirteyim ki; 1941 ve 1942’de çok 
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şiddetli kuraklık oldu. Ekinler yandı. Çok açlık yaşadık. Üstelik bu 

yıllarda dikilen ekinden vergi de alınıyordu. Vergi para olarak değil de 

ekin olaraktı ve % 10 şeklindeydi. Üstelik bu oranı çarşıya getirerek 

ambara teslim etme görevi de arazi sahibine aitti. 

 

Bugünkü deyimle çok kemer sıktık. Her taraf yokluktu. Para 

zaten yoktu. Öyle ki o yıllarda Sahile, İzmir ve İstanbul’a gurbete 

gidenler para getirirlerdi. Ama beş lirayı değil Alucra’da Giresun’da bile 

bozduramazlar, ta Samsun’a bankaya gönderirlerdi. 

 

Millet birbirinden yardım umarak geçinmeye çalışıyordu, 

hırsızlık artmıştı. İnsanlar imkânları olanların yanında karın tokluğuna 

angaryasına çalışıyordu. Bir keresinde Mindaval taraflarına yolum 

düştü, baktım birisi çalışıyor. Kaça çalışıyorsun, diye sordum. Karın 

tokluğuna çalışıyorum dedi. Tarla işlerini, dağdan odun getirme işlerini 

yapıyormuş. Kısacası bedavaya hizmetkârlık vardı. 

 

M.T.-Osman Amca o günlerde en iyi durumda olanlar kimlerdi? 

O.E.-Kimler olacak, ağa diye tabir edilenlerle, köylerde Muhtarlar ve 

İhtiyar Heyeti’nin durumu nispeten iyiydi. O günlerde bir koyun ve 

keçiden 80 kuruş, maldan 100 kuruş vergi alınırdı. Onun için Muhtar ne 

yazarsa onun vergisi verilirdi. Bu nedenle çok suiistimaller yaşandığı da 

olurdu. Birde kolcular vardı gerçeğe aykırı bildirimde bulunanı 

yakalarsa (hayvanlar tutulursa) ceza verirlerdi. 

M.T.-Osman Amca son olarak bizlere ne söylemek istersin. 

O.E-Bu devir Cennet, keşke o günde yaşayanlar bugünleri görebilseydi. 

Aynı şekilde bu gün yaşayanlar da o günleri hatırlayarak ders 

çıkarsınlar. Son olarak şunu söylüyorum insanlar mutlu, kanı sıcak, 
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birbirine yakın olmalı, birbirini sevmeli. Allah bir daha o günleri 

göstermesin.(Amin)153 

 

2. Sohbet notları: 

 

Rahmetli Osman Ekşi’nin dedesi Hacı Osman Yemen’de 13 sene 

askerlik yapmıştır. 1843 tarihinde çıkarılan kanuna göre 5 yıllık normal 

askerlik süresinden sonra 8 yıl redif sınıfında askerlik yapılabiliyordu. 

Redif, terhis edilerek ihtiyata geçirilen kur’a askerlerine verilen bir 

addır. Hacı Osman Ağa da redif taburunda yaptığı askerliği sırasında 

imamlık yaptığı için Tabur İmamı olarak da bilinmektedir. Geri dönüş 

tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte bunun ipuçları bulunmaktadır. 

Şöyle ki: Onun Yemen’deki görevi 1916 yılında İngilizlerin Mekke Şerifi 

Hüseyin’in isyan etmesinden daha öncedir. Bu tarihte Yemen’de İmam 

Yahya Osmanlıya bağlı kalırken Asir’de Seyyid İdris de ayaklanmaya 

katılmıştır. Bunun öncesinde Yemen’de 1872’de de isyan yaşanmış ve 

Ahmet Muhtar Paşa komutasındaki askerler tarafından bastırılmıştır.  

 

Tabur İmamı’nın buradaki askerlik görevi de bu tarihlere ve 

sonrasına denk düşmektedir. Zira ileriki süreçte yaşananlar bunu teyit 

etmektedir.  

 

Tabur İmamı uzun süren askerlik görevi süresince biriktirdiği 

paraları getirmekte endişe edince orada dostluk kurduğu bir 

Yemenliden yardım istemiştir. Zira sıklıkla yaşanan isyanlar neticesi 

uzun yol boyunca yol güvenliği bulunmamakta eşkıya yol kesmektedir.  

 

                                                           
153 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/05/17/gucuk-osmanla-gecmise-
manidar-yolculuk/ 



ALUCRA TARİHİ  

665 
 

Yemenli dostu, Arap topraklarını geçene kadar ona refakat 

etmeye ve korumaya söz vermiş, ancak oradan evlenmesini de şart 

koşmuştur. Bunun üzerine Tabur İmamı bir Arap kızıyla evlenmiştir. Bu 

evliliği daha önce Zıhar köyünden yaptığı 3 evlilikle birlikte dördüncüsü 

olur. Hepsinden birer tane oğlu olmuştur. 

 

Oğulları Molla Mustafa, Mehmet, Şevket ve Rıfat’tır. (Gücük) 

Osman’ın babası Molla Mustafa Erzurum Aşkale’de asker iken vefat 

etmiştir. Geride (Gücük) Osman, Ali Rıza ve 2 iki kız çocuk bırakmıştır.  

 

Tabur İmamı Hacı Osman Ağa, nihayet zorlu bir yolculuktan 

sonra 73 günde atlarla Alucra’ya avdet eder.  

 

Tabur İmamı Hacı Osman, Alucra’nın kuruluşunda önemli pay 

sahibidir. Yemen’den dönüşünde yanında getirdiği paralarla çayırları ve 

pek çok araziyi satın almıştır. Vasil’in değirmeni diye bilinen değirmeni 

de inşa ettirmiş, daha sonra Vasil’e satmıştır. Akabinde de köy 

ağalarıyla görüşerek ben burayı kasaba ve merkez yapacağım, bunun 

için Sivas’a gideceğim der ve onları kasabada ev yapmaya teşvik eder. 

Zira o tarihlerde Alucra’da 5-6 ev ancak bulunmaktadır. Hanzar’a bağlı 

olan Tepe Mahalle’de ilk yerleşim yerlerindendir.  

 

Hacı Osman Ağa’nın bu talep ve çağrısından sonra ilk olarak 

Bekiroğulları, Karahisarlı Hamit Ağa (Ekerler), Parak’dan Çavuş Oğulları, 

Çakmanus’tan Cıngış Ağa (Şimdi Sururilere ait ana caddedeki binayı 

kitabesine göre 1901-1903 tarihleri arasında yaptırmıştır), Tabur İmamı 

2 bina, Vasil’in konağı (Taş kahvenin olduğu bina), Muhacir (bankacı) 

Ahmet Efendi, Kemallı’dan Mollaoğlu, Topal Halil (Dikbaş) ve 

Mezmek’ten Ali Bey (Sururilerin dedesi) merkezde bina yapmıştır. Bu 
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arada muhacir olarak Alucra’ya gelen ve İngiliz olarak ifade edilen kişi 

de bir konak inşa etmiştir.     

 

İngiliz’in konağı devam eden otopark inşaatı alanının eczane 

tarafında kalmakta olan ve şimdiki Pazar yerine doğru uzanan iki katlı 

büyükçe bir yapı idi. Altında fırın ve cezaevi olarak kullanılan bir yer 

vardı. Ayrıca cezaevinin daha sonra Tepe Mahalleye taşınmasıyla 

burayı han olarak bir ara Danemolla işletmişti. Üst katında ise, Maliye 

Dairesi ve Kaymakamlık bulunmaktaydı. Ayrıca kendisi de üst katın bir 

bölümünde kalmaktaydı. Binanın sağında ve solunda merdivenleri 

vardı. 1939 hareketinden sonra tamamen harap olup, yıkıldı. Daha 

sonra buraya belediye fırını ve dükkânları inşa olundu. Şimdi ise onlar 

da yıkılarak otopark ve meydan-park yapıldı. 

 

Sohbette belirtilen hususları doğrulaması açısından 1890 tarihli 

Sivas Vilayeti Salnamesi’ndeki Alucra ile ilgili bilgiler önem arz 

etmektedir. Salnameler yıllık olarak bilinmektedir.  Buna göre; “bu 

kazada 1 hükümet konağı yapılıp merkez ittihaz olunmuş ve ittisaline 

(bitişiğine) 2 han, 2 kahve, 2 bâb ekmekçi fırını yapılmıştır. Memurin ve 

aza işbu hükümet konağında icrayı vazife memuriyet edip akşamları 

sakin oldukları karyelere giderler” Ayrıca “Alucra’da 10 hanede 40 

nüfus muhacir bulunmaktadır” denilmektedir. Nereden ve neden 

geldiği belirtilmemiş olsa da Alucra’da muhacirlerin de bulunduğu 

belirtilmektedir.  Buradaki ifadelerden Alucra’da hükümet konağı 

yapılmasıyla merkez ittihaz olunmuş yani sayılmış denilmektedir. Diğer 

taraftan memur ve azaların gündüz hükümet konağında vazifelerini 

yapıp akşam sakin oldukları yani oturdukları karyelere gittikleri 

ifadesinden 1890 yılında Alucra’da tam olarak yerleşik düzene 

geçilmemiş olduğu sonucunu da çıkartabiliriz. Dolayısıyla süreç bu 

yıldan sonra hız kazanmıştır. 
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O tarihte İslam ahalisiyle Rum ve Hıristiyanlar iyi geçinirlerdi. 

Hıristiyan nüfusu ihtiva eden Rum ve Ermeniler Pazar günleri Kamışlı 

Köyündeki kiliseye giderlerdi. Kamışlı tamamen Rum köyüydü ve 

çocukları Alucra’ya mektebe gelirlerdi. Müslüman çocuklarıyla aynı 

okulda ders görürlerdi.  

 

Şimdi Cemal Şimşek’in dükkânının olduğu yerde Rum Yani 

Ağanın evi vardı. Keza Tabur İmamının yaptırdığı ve bilahare Vasil’e 

sattığı değirmenin sokağında şimdi Tiryakilere ait olan yerde de 

Ataşyan’ın evi vardı. Rum tehciri sırasında Yani Ağa çok üzülmüş ve 

yolda vefat etmiştir. Gayrimüslimlerin Kamışlı köyü ve çarşı içindeki 

hane sayısı toplamı 25-30 civarındaydı. 1890 tarihi salnameye göre 

Alucra’ya bağlı 6 nahiye 81 karyede (köyde) 2.653 hane, 10.925 İslam 

ve 205 Hıristiyan nüfusu camidir (vardır). Alucra’da 111 nüfus Rum’dan 

bahsedilmektedir.    

 

Alucra Rüştiyesi ise, şimdiki öğretmen evinin bulunduğu yerde 

idi. O tarihlerde Türklere sanatla uğraşmak yasaktı. Genelde çiftçilik ve 

ne kadar ağır iş varsa Türklere aitti. Buna karşın taş işçiliği Rum 

sanatıydı.  

 

Dünya Savaşının başlamasıyla özellikle İngilizlerin kışkırtmasıyla 

Yunanlıları Osmanlıyla savaşması ve bir süre kısmi başarılar kazanması 

üzerine içerideki Rumların da yer, yer ayaklanmaları ve taraf olmaları 

üzerine karşılıklı huzursuzluklar yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak karşı 

teşkilatlanmalar olmuş, Giresun’daki Topal Osman birliklerine 

Çakmanus ve Zıhar başta olmak üzere Alucra’dan da katılanlar 

olmuştur.  
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Alucra’nın ilk esnafları Karahisarlı Hacı Ağa (Topkaraların 

dükkânının yerinin sahibi), Karahisarlı Güvenerler idi. Daha sonra yerli 

esnaf ve tüccarların oluşumu da başladı. Buna karşın Şiran’da han ve 

lokanta yok iken Alucra tüm bu imkânlara sahipti. Başlangıçta 

Alucra’nın köy statüsünden Kasaba Merkez olması Karahisar-i Şarki’de 

hoş karşılanmamıştır. Zira burada bir idari birimin kurulması çarşısının, 

pazarının ve idari birimlerinin teşekkül ettirileceği sonucunu 

doğuracağından orası açısından önemli bir kayıp olacaktı ve de 

olmuştur da. Mindaval’ın Alucra’dan ayrılmasının oluşturduğu kayıp 

gibi. Ayrılıktan öncesinde günde 5-6 minibüs dolusu Mindevallının 

gelerek alış veriş yapıp, işlerini gördüğü bir ortamın kaybolması gibi.  

 

Neticede Alucra esnafının ticareti yapabiliyor, başarabiliyor 

olmasıyla bir kısım Karahisar esnafı Alucra’ya gelerek ticaret yapmaya 

başlamıştır. Alucra’nın ilk ticaret erbapları ise, Turan Bulutçu, Tevfik 

Ekmen, İbrahim ve Temel Çıtır, Pirili’li Zülüf Ağa ve Bıyıkoğullarından 

oluşmaktaydı. 

 

Alucra’da Demokrat Partinin ilk kurucuları Temel Çıtıroğlu, 

Mehmet Tekoğlu, Osman Ekşioğlu, (Gücük) Osman Ekşi, Hasan Kınık, 

Bayram Köymen ve Hasan Topkara’dır. 1960 ihtilalinden sonra bu 

kişiler içeri alınarak bir süre gözetim altında tutulmuştur.  

 

Alucra’nın ilk Belediye Başkanları ise, Civrişonlu Etem Efendi, 

Tabur İmamı Hacı Osman Ekşi, Hacı Lütfi Efendi, Şevket Ekşi, Salih 

Bulutçu ve Mehmet Bulutçu’dur.   

 

Alucra ile Karahisar arasında 5 tane han vardı. Bunlar, 

Balcana’ya gelmeden Talib’in hanı, Kemer köprünün yanındaki 

Güdük’ün hanı, Balcana’da Arif’in hanı, Göreze hanı ve Balcana ile 



ALUCRA TARİHİ  

669 
 

Güdük’ün hanı arasında kalan Sait’in hanı. Bu hanlarda çay çorba olur, 

soba yanar hasır’ın üzerine uzanıp yatılırdı.154 

 

Tahsin Eşgünoğlu: 

 
 

Tahsin amcamız gençliğini Eşküne’de geçirmiş tarım ve 

hayvancılıkla uğraşmıştır. Babası (Kuru) Mustafa köyde ağa olarak 

bilinirdi. Ama bu ağalık sınırsız maddi imkânlara sahip olduğundan 

değil misafir ve âlimlere karşı olan hürmetinden dolayı kendisine 

verilmiş bir unvandı. 

 

 Tahsin amcamızın hatırladığı kadarıyla Alucra’nın ilk ticaret 

erbapları Turan BULUTCU, Tevfik EKMEN, İbrahim ve Temel ÇITIR, 

Pirili’li Zülüf Ağa ve Bıyıkoğullarından oluşmaktaydı. Bunlar genelde 

manifatura ve gıda maddeleri üzerine çalışmaktaydılar.  

                                                           
154 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/alucranin-emektar-
sahsiyetleri-gucuk-osman-eksi/ 
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 Alucra’ya merkez denilmesinin nedeni ise, idari birimin burada 

olmasından dolayıdır. Bir anlamda yönetim merkezi olmasıyla ilgilidir. 

Nüfus bakımından da Alucra oldukça kalabalıktı Mindeval’la birlikte 

80’e yakın köyü vardı.  

 

İngiliz’in konağına yönelik hatırladıkları ise, bu adla anılan 

muhacir bir tüccarın olduğu yönündedir. Şimdilerde Belediye’nin 

yürüttüğü otopark inşaatının caddeye bakan tarafında bir zamanlar 

İngiliz’in konağı olarak bilinen bir konak varmış 1939 depremine kadar 

harabe de olsa ayaktaymış, sonra yıkılmış. İki katlı olan konağın 

sağında ve solunda merdivenleri varmış. Üst katında kendisi oturur alt 

katında da ticaretle meşgul olurmuş.  155 

 

Cafer Yağcı (Hoca): 

 

                                                           
155 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/22/alucranin-emektar-
sahsiyetleri-tahsin-esgunoglu/ 
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Cafer Hocanın babası Mehmet Yağcıoğlu, hocalığının yanında 
bir süre de ticaretle uğraşmış manifaturacılık yapmış fakat başarılı 
olamadığı için ticareti bırakmak zorunda kalmıştır. Cafer hoca da 
babası gibi ticaret yapmıştır. Yıllarca Erzincan ve Tercan’dan ve diğer 
yerlerden yumurta toplayarak katırlarla bunları Alucra’ya nakledip 
burada samanla birlikte sandıklara yerleştirip beş-onbinlik partiler 
halinde binlercesini İstanbul’a yollamıştır. Yine o zamanlarda Şiran’da 
yumurta pek bilinmiyormuş. Orada tanıtıldıkça zamanla pazarı 
oluşmuş. Hatta Şiran’ın Pazar kurmaya yeri dahi yokmuş. Şiran’da 
pazarı ilk defa Alucralılar kurmuş. Şiran’a Karaca denmesinin bir nedeni 
de burada yapılan ekmeğin o zamanlar çok kara olmasından 
dolayıymış. Ancak aradan geçen zaman içinde Şiran önemli ivme 
kazanarak çok büyümüştür. Şiran’ı gezip görenler bu mukayeseyi 
yapabilecektir. 

 
Cafer Yağcıoğlu ayrıca Çorum, Niksar ve Karahisar ve Elazığ’dan 

ceviz alımı yapmış bunları kırdırmış ve iç ceviz haline getirerek 
İstanbul’a pazarlamıştır. Yine Antep’ten ve diğer illerden bal mumu 
toplayarak bunları da İstanbul’daki alıcısına satmıştır. Bir süre de 
dericilik yapmıştır. 

 
Ayrıca Alucra’ya şeker getirerek satmıştır. O tarihlerde 

Alucra’da güçlü bir sermaye birikimi olmadığından en büyük esnaf bile 
bir camekân şekeri almakta zorlanıyordu. Alucra’da dokuma bezi 
olarak önceleri Burdur dokuması sonra buna ilaveten Tamzara 
dokuması satılıyordu. Tamzara dokumacılığı geliştirmek için burada bir 
şirket teşekkül ettirilmiş ise de Alman harbi çıkınca (Birinci Dünya 
Savaşı) bu şirket çalıştırılamamıştır. Şirkete sermaye koyanların 
sermayeleri de ziyan olmuştur. 

 
Cafer Yağcıoğlu, doğal tedaviler konusunda da bilgi sahibidir. 

Bir tarihte ayağı kangren olup, kesilmesine karar verilince buna razı 
olmamış ve kendisini tedavi ederek ayağını kesilmekten kurtarmıştır. 
Bunun için ayağına satırla doğranmış ciğer sardığı ve bu şekilde 
kendisini tedavi ettiği bilinmektedir. 
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Alucra’da 1900 yılı öncesinde veya başlarında inşa edildiği 
rivayet edilen İngiliz’in konağına ilişkin anlattıkları ise çok ilginçtir. Ona 
göre Alucra’da esnaf yok iken ticaret için yabancılar da gelmekteymiş. 
Vakıadır ki eskiden ülkede ticaret yabancıların elinde bulunmaktaydı. 
İşte bu amaçla Alucra’ya muhacir olarak gelmiş bulunan İngiliz asıllı 
birisi kendisine büyükçe bir konak yaptırmış. Bu konağın altında 
ticarethanesi, üstünde de ikametgâhı varmış. Konak oldukça gösterişli 
bir yapıymış, sağında ve solunda üst kata çıkan merdivenleri 
bulunmaktaymış. Bu konak pek çok şeye şahit olduktan sonra 1939 
hareketiyle yıkılacak duruma gelmiştir. Bilahare buraya Belediye 
dükkânları inşa edilmiştir. 

 
Alucra’nın halen ayakta kalan en eski iki binasından birisi 

olan Çakmanuslu Cıngış’ın 1901-1903 yılları arasında yaptırdığı bina 
daha sonra damadı Ali Çavuş’un mülkiyetine geçmiş. Şimdi 
ise Mezmek yani İğdecik köyünden Metinyurtların varislerindedir. Bu 
durum mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi sözünü 
hatırlatmaktadır.156 

 

                                                           
156 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/22/alucranin-emektar-
sahsiyetleri-cafer-yagcioglu-cafer-hoca/ 
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25.BÖLÜM 
Alucra’dan İlginç Hikâyeler 
 

 
 

Ekincinin Köpeği: Giresun’un sahil köy ve kasabalarında 
yaşayanlar, sahilden içeride kalan Alucra ve Şebinkarahisar ilçeleri 
ile köylerinde yaşayanlara “EKİNCİ” derler. Ekinciler ise, sahil kasaba ve 
köylerinde yaşayanlara “CENİKLİ” veya “CEPNİ” derler. Bir Alucra 
köylüsü (Ekinci), bir Keşap köylüsüne (Cenikliye) köpeğini satıyordu. 
Fiyatını biraz yüksek tutmak için de durmadan köpeğini övüyordu.  
 
-Bu köpeğe sahip olanın, ne kapısı kilit ister, ne de koyunlarına çoban 
lazım olur. Yalnız sahibinin evine değil, köye bile yabancı sokmaz. 
Avcılıkta da üstüne yoktur. 
 
           Pazarlık sürüp giderken, köpek sahibinin komşusu Mehmet de 
onları dinlemektedir. Köpek satıcısı bir ara komşusuna dönerek: 
 
-“Len Memmet ağa, benim köpeği sen de bilirsen, bir şeyler söylesene” 
diyerek komşusundan yardım ister. Komşu Mehmet gayet sakin, fakat 
sitemle karışık cevap verir: 
 
-“Ne diye köpeğini övecekmişim? Bir defacık olsun yahaladığı 
tilkilerden birinin postunu da bana mı verdin? diyerek komşusunun 
yardım isteğini reddeder.(*) 
 
(*) “Ekinci köpeğini över gibi” sözü, yörede deyim haline gelmiştir. 
Çaktırmadan ima yolu ile övgü yapanlar için kullanılır.157 

                                                           
157 Şebinkarahisar sevdası, yöresel fıkralarımız, sayfa 342, hazırlayan Hikmet Okuyar, 

1998 
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Alucra’dan Gerçek Bir Yaşam Hikâyesi 1 
 

Alucra’nın yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden birisi olan bu 
sitede tanıtımını da yaptığımız Müftü Dursun Efendi namı diğer 
Danemolla, daha henüz Alucra’da oturmakta iken, (1943’de gurbete 
çıkmıştır) 1939’da Erzincan depremi ardından da 40 ve 41’de kıtlık baş 
gösterir. 

 
O yıllarda da Danemolla âlim bir şahsiyettir ve Alucra’da kitap 

satarak geçimini sağlamaktadır. Tüm bu özellikleri yanında da 
nüktedan ve muzip bir yapısı vardır. 
 

Peş peşe yaşanan deprem ve kıtlık sonrasında yaşanan darlık, 
çaresizliği de had safhaya çıkartmıştır. Ancak, bölgede yaşanan 
sıkıntının atlatılabilmesi için dışarıdan yardımlar da gelmekte ve 
Kaymakamlık marifetiyle dağıtılmaktadır. Danemolla, dağıtılan 
yardımlardan istifade edemeyince Kaymakamlığa dilekçe yazarak 
“Sayın kaymakam bey ismimi sorarsan Danemolla, öküzden tohumdan 
beni de kolla” der. Ancak, bir netice alamayınca ikinci bir dilekçe 
yazarak “ Sayın Kaymakam bey, bir çift çocuğumuz oldu ikiz, bize ne 
tohum verildi ne öküz” der. 

 
Ancak, Kaymakam dilekçeye kızar ve derkenar olarak 

Danemollaya 15 değnek diye yazar. Bunun üzerine kolcular 
Danemollayı dolaştırır ve ararlar. Bir gün Selim Hocanın dükkânında da 
denk getirirler. 

 
Danemolla bunun üzerine: “ister başıma vurun ister arkama, 

karışmam bundan sonra büyüklerin işine” der. Gereği yerine getirilmiş 
midir veya affa mı uğramıştır bilinmez ama bu hatırat Alucra’da geçmiş 
yaşamdan kesit olarak nakledilmiştir.158  

                                                           
158Hatıratı nakleden kişi yaşı yüzü geçmiş olmasına rağmen zehir gibi hafızasıyla 

dikkat çeken Demirözü Köyünden Tahsin Eşgünoğlu amcamızdır. 
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Alucra’dan Gerçek Bir Yaşam Hikâyesi 2 
 
            1930’lu yıllarda sabah namazından sonra Terzi Hüseyin’in 
dükkânında toplanılıp tahta kepenkler kapatılarak içeride zikir ve 
sohbet halkası kurulduğu günün sabahında içerideki atmosfer tahta 
kepenklere vurulmasıyla yerini bir anda huzursuzluk ve korkuya 
bırakmıştır. İlk şok atlatıldıktan sonra kim o? diye seslenilir. Dışarıdan 
ben Haytoğlu Hüseyin diye cevap verilince endişe son bulur ve kapı 
açılarak ne oldu derdin nedir? diye sorulur. 
 

Haytoğlu Hüseyin: Ben bu gece bir rüya gördüm. Acaba neye 
delalet etmektedir diye sormaya geldim der. Anlaşılan Haytoğlu 
Hüseyin orada olanları tanımakta, bilmekte ve onların söyleyeceklerine 
itibar etmektedir. Zira içeride olanlar Terzi Hüseyin (evliya 
mertebesindedir), Allulu İbrahim (tayyibi mekân yapabilen zat), 
Çivrişonlu Abdullah Efendi, Şeyh Abid TOKAÇ, Zunlu Kâzım AYRIÇ 
(Yozgat Yerköy’de türbesi var), Hacıhasan Köyünden Hacı Şevket 
YUĞUCU Efendi, Komanlı Kadir Şıh, Celde YUSUF ve yaşananları 
anlatan o zaman çocuk yaşta olan Ömer GÜLAL (Postacı Ömer)’dir.(*) 
 

Haytoğlu Hüseyin’in gördüğü rüyayı anlatması üzerine Celde 
Yusuf, sen namaz bile kılmıyorsun, namazı biz kılıyoruz rüyayı sen mi 
gördün der gibi olacak olursa da komanlı Kadir Şıh’ın uyarısıyla susar. 
Kadir Şıh: Yusuf Ağa burada altı-yedi âlimin yanında sana söz düşmez. 
O adam gün gelecek senin gibi tövbekâr olacak, hacca gidecek ve 
secdede ölecek. Rüyası buna işaret ediyor, buna itiraz var mı der. 
 

Haytoğlu Hüseyin, o tarihlerde Kaymakamlıkta ziraat 
teknisyenliği yapmaktadır. Buna karşın okuryazarlığı yoktur, maaşını 
mühür basarak almaktadır. Zaman gelir Haytoğlu Hüseyin tövbekar 
olur namaza başlar, emekli olur, ileriki günlerde de sürekli olarak hacca 
gideceğim Mekkeyi, Medineyi, Peygamberi göreceğim diye adeta 
sayıklar. Nasip olur hacca gider ve döner. Bu kez de ah Mekkem, 
Mekkem, Medinem güzel Medinem diyerek ağlar ve oraları aklından 
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çıkaramaz. Bir gün büyük camide ikindi namazını kılarken beyin 
kanaması geçirir ve ruhunu Hakka teslim eder.  
 
 (*) Parantez içindeki ifadeler anlatıldığı gibi yazılmıştır. Ancak bahse 
konu rüyanın içeriğini hatırlayamamıştır.159 
 
Not: Bu yıl Ramazan ayında küçük camii avlusunda sohbet esnasında 
emekli Hoca Aktepeli Hüseyin (Hancıoğlu) namaz üzerine sohbet 
ederken Celde Yusuf’tan bahsetti ve 80 yaşı civarındaydı onun gibi 
tadil-i erkân üzere namazını kılan birini görmediğini nakletti.  
 

İlk etapta fıkra ile bu anekdotlar arasında bağ kurmakta 
zorlanılabilir. Dikkat edilirse fıkrada çok ince bir işçilik vardır. Bu Alucra 
insanının kıvrak zekâsını yansıtmaktadır. Diğer taraftan birinci 
anekdotta göze çarpan hususlar ise Danemolla Dursun Efendinin 
nüktedan kişiliği yanında o tarihlerde kitap satarak geçimini 
sağlayabilen bir kişi olmasıdır ki, bu da beraberinde okumaya ve kitaba 
düşkün insanların varlığını ortaya koymaktadır. İkinci anekdot ise, 
birinci anekdotun devamı niteliğinde olup, okuyan ve kendini sürekli 
geliştiren insanların ulaşabildiği mertebeleri göstermektedir. Bu açıdan 
Alucra geçmişten günümüze âlim ve âbid insanları ile günümüze ışık 
tutmaktadır. Hayatta olan büyüklerimize Allah selamet versin. Ahrete 
intikal etmiş olanlara da Allah rahmet etsin.  
 
Alucra’dan Gerçek Bir Yaşam Hikâyesi 3 
 
 Bıyıkoğullarından Nazım BIYIKÇI’nın (Topal Osman Ağa’nın 
adamlarından) çevre ilçelerden birinden bir asker arkadaşı varmış. 
Askerlikleri bittikten sonra bir gün bu asker arkadaşını Alucra’da görür 

                                                           
159Olayları anlatırken yeniden yaşayan bu nedenle üslubuna ve hafızasına hayran 

kaldığım Ömer Gülal (Postacı Ömer). 2. ve 3. hikâlerin kâynağı olan Ömer Gülal ve 
Tahsin Eşgünoğlu amcalarımız vefat etmiştir. Kendilerine Allah’dan rahmet diliyorum. 
Her ikisi de müstesna şahsiyetlerdi.   
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ve ona gereken ilgi ve hürmeti göstererek evine götürür yedirir içirir 
ağırlar.   
 
 Günün birinde de onun yolu asker arkadaşının bulunduğu ilçeye 
düşer. Onu görünce de bulunduğu yere gider. Ancak, asker arkadaşı 
onu görmemezlikten gelir. Fakat Nazım BIYIKÇI kötü düşünmez ve 
herhalde beni görmedi, fark etmedi diye düşünür ve birkaç kez daha 
önünden geçerse de bir türlü kendini gösteremez ve fark edilmeyi 
sağlayamaz. Durumu anladıktan sonra da bu ilgisizliğe içerler ve kendi 
kendine söylenerek ahde vefa bu mu, demek öyle gün gelir bunun 
hesabını ben sana sorarım der. 
 
 Aradan bir zaman geçtikten sonra asker arkadaşını Alucra’da 
tekrar görür ve hiçbir şey olmamış gibi onunla yine ilgilenir evine 
yemeğe davet eder. Birlikte Hanzar’a (Topçam) çıkarlar. Arkadaşını 
oturttuktan sonra sofrayı hazırlayın der ve dışarı çıkarak çocuklarına 
arkadaşının atını “Dandır” denilen mevkie bostana götürerek 
görünmeyecek bir şekilde bağlamalarını söyler.  
 
 Yemekten sonra arkadaşı kalkacağı sırada ya tertip bizim 
buralara bir ayı dadandı, bostanlarımızı hep yedi bir türlü vuramadık 
sen askerde nişancıydın bizi bu dertten kurtar der ve tüfeği eline verir.  
Birlikte bostana doğru yöneldiklerinde ağaçların arasında 
kıpırdanmaları gören asker arkadaşı ayı gördüm zannederek ateş eder 
ve daha önceden oraya bağlanmış atını vurur. 
 
 Birlikte gider bakarlar ki vurulan ayı değil kendi atıdır. O olayın 
şaşkınlığını yaşayarak durumu anlamaya çalışırken Nazım BIYIKÇI, 
yanına geliriz asker arkadaşını tanımazsın, Alucra’ya gelirsin atını 
tanımazsın sen nasıl adamsın der ve ona ibretlik bir ders verir. 
 
Alucra’dan Gerçek Bir Yaşam Hikâyesi 4 
 

Geçmişte Alucra’da şakalaşmak oldukça popüler bir haldeymiş. 
Hiç şüphesiz bu insanların tahammül ve hoşgörü sınırlarının 
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genişliğinden kaynaklanan bir durumdur. Bundan yaklaşık 65-70 sene 
önce Koman’lı Selim Hoca ile Eşküneli Danemolla Dursun Hoca 
birbiriyle iddialaşır. Çevresindekiler de onların bu iddialaşmasında 
ortamı kızıştırarak katkıda bulunmaktadır. 

 
Köprübaşına yakın olan Cevdet Ekşi’ye ait evin önünde bulunan 

kavak ağacına çıkma konusunda hararetle iddiaya tutuşulur iken Selim 
hoca, Danemolla’ya sen ağaca çık iki tekmede seni ağaçtan düşürürüm 
der. Olurdu, olmazdı derken orada bulunanların da mümkün değil 
düşüremez bu iddiayı sen kazanırsın yönündeki teşvikiyle soğuk bir kış 
gününde Danemolla’nın ağaca çıkması sağlanır. Danemolla ağaca 
çıktıktan sonra Selim hocaya hitaben hadi iki tekmede beni ağaçtan 
düşür bakalım nasıl düşürecekmişsin der. 

 
Selim hoca da ağaca bir tekme vurur ve yola koyulur. Bunu 

gören Danemolla ne oldu nereye gidiyorsun dediğinde, Selim hoca 
evde biraz işim var, ikinci tekmeyi akşam vuracağım sen bekle der ve 
oradan uzaklaşır.  

 
Orada bulunanların gülüşmeye başlamasıyla oyuna getirildiğini 

anlayan Danemolla ağaçtan aşağıya iner ve alacağınız olsun der. 
 
Alucra’dan Gerçek Bir Yaşam Hikâyesi 5 
 

Şimdi Ziraat Bankası’nın olduğu yerde Şakir Efendi denilen bir 
Müftü’nün evi varmış. Günün birinde Gicora’da Ahmet isminde bir 
köylü oduna gitmiş, odun ederken eşeği kaçmış. Köylü uğraş, didin 
zorla eşeği yakalamış. Fakat eşeğini yakalamaya uğraşırken o kadar 
kızmış ki, şart etmiş seni yakalayayım üstünden inmeyeceğim diye. 

  
Nihayet odunu eşeğin sırtına sarar ve kendisi de üstüne oturur 

ve köyüne gelir. Köye gelince şartı aklına gelir ve eşeğinden bir türlü 
inemez, evinin etrafında döner durur. Onun durumunu gören bir başka 
köylü, hayrola sen ne yapıyorsun der. O da bütün olup biteni anlatır. 
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Bunu duyan diğer köylü senin bir müftülük işin var, sen Şakir efendiyi 
bul der.  

 
Köylü Gicora’dan Alucra’ya Şakir Efendinin evinin önüne gelir ve 

eşeğin üzerinden Şakir Efendi diye bağırır. Şakir Efendi de bakar ve ne 
var Ahmet der. Köylü Ahmet, böyle böyle oldu diye anlatır ve fetva 
ister. 

 
Biraz düşünen Müftü Şakir Efendi fetvasını verir. Buradan odun 

ettiğin yere gideceksin eşeğinin üzerinden ağaca çıkacaksın, ağaçtan 
aşağıya ineceksin bir daha da o eşeğin sırtına binmeyeceksin. 

 
Köylü Ahmet sevinir, hay senden Allah razı olsun der ve 

doğruca söyleneni yapar. Bu sayede de şart meselesini hallederek, 
yeminini tutmuş olur. 
 
Alucra’dan Gerçek Bir Yaşam Hikâyesi 6 
 

Koman’lı Selim Hoca’nın bir hırdavatçı dükkânı vardır. Bir gün 
dükkânına gelen bir müşterisi elindeki çiviyi göstererek aynısından olup 
olmadığını sorar. Selim Hoca da olmadığını ama getirttirebileceğini 
söyler. Müşterisi de tamam ben yine uğrarım der ve gider. 

 
Selim Hoca da katırlarla ticaret yapan ve Alucra’ya mal getiren 

Koman’lı Ahmet Çavuş’a sipariş verir. Fakat, çiviyi soran kişi bir daha 
uğramaz. Bu arada Ahmet Çavuş numune çiviyi bulmuş ve bir miktar 
getirmiştir. Ancak Selim Hoca sipariş ettiği çiviyi almaz ve sen onları 
başkasına satarsın der. Bunun üzerine Ahmet Çavuşla araları da açılır 
gibi olur. 

 
Aradan biraz zaman geçip konu küllenince Ahmet Çavuş birkaç 

adam ayarlar ve ellerine birer çivi vererek Selim Hocanın dükkânına 
yollar ve aynısından olup olmadığını sordurur. Çiviyle ilgili artan talep 
karşısında piyasa oluştuğu kanaatine varan Selim Hoca da Ahmet 
Çavuş’a yanaşarak ben sana yanlış yaptım galiba, sen o çivileri ne 
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yaptın, ben onları alayım der. Ahmet Çavuş da duruyor ama aynı fiyata 
sana vermem der. Neticede Selim Hoca müşterisi çoğaldı istediğim 
fiyata satarım diye çivileri daha yüksek bir fiyatla almak durumunda 
kalır. Ve müşterisinin gelmesini bekler..   
 

SONUÇ: 
  

İncelenen belgelerden geçmişte Alucra’da hayatın nasıl, yaşam 
şartlarının neler olduğunu gördük. Geçmiş nesillerimiz bizlere bu 
geleceği sağlayabilmek için çok badireler atlatmış pek çok sıkıntılara 
göğüs germiştir. Bunu yeni nesillerin de bilmesinde fayda vardır. Ancak 
o zaman şimdi sahip olunan değerlerin kıymeti daha iyi anlaşılabilir. 

 
Geçmiş tarihimiz gözümüzün önünde olandır, çünkü 

yaşanmıştır, bilinendir ve aydınlıktır. Bu bakımdan geçmişin karanlığı 
diyemeyiz, yanlışdır. Bilinmeyen ise arkamızda olan, yani gelecek 
zamandır ki, henüz yaşamamışız ve bizim için karanlıktır, 
bilinmeyendir. 

 
Bu cümleden olarak, tarih aydınlıktır, insanoğlunun 

tecrübelerinin bütünüdür. Biz geleceğimizi bu tecrübeler ışığında 
biçimlendirip yön verebiliriz. İşin özü ve özeti tarih, esasen 
geleceğimizdir. Geleceğimizi bilmek de tarihimizi bilmekten geçer.  

 
Bu nedenle belgelerde anlatılan pek çok olayın günümüzde tam 

bir karşılığı yok gibi görünse de o günün insanlarının acılarını ve 
sevinçlerini bir nebze de olsa içimizde hissedebilmek onları bir duayla 
da olsa anabilmek bizere düşen görevdir.  
 
 Bu itibarla uzak geçmişten yakın geçmişe doğru bir tarihi analiz 
yapmaya çalışılarak tarihe kayıt düşülmüştür. Hatıra ve hatıratların diri 
tutulması toplumsal dinamizm açısından da faydalıdır. İyi ve ders 
alınacak taraflarıyla yaşana tarih bizim tarihimizdir.  
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