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ÖNSÖZ 
 

Önceleri Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri başlığı altında 
yayınlanan söyleşi ve biyoğrafi maiyetindeki seri yazılar  birkaç yıllık 
bir süre içinde gerçekleştirilmiştir. İlk planda güngörmüş asırlık çınar 
şahşiyetlerle başlayan bu söyleşiler zaman içinde artarak çoğalmıştır. 
Bunun yanında daha önce vefat etmiş birkaç değerli şahsiyetin de 
biyoğrafilerine yer verilmiştir.  

 
Başlangıçta bu söyleşilerin kitap haline getirilmesi gibi bir 

düşünce olmadığı halde zaman içinde bu kapsamda yayınlanan yazıların 
sayısının artması, her birinin kendi içinde birbirinden değerli hikâyeler 
barındırması bu sohbetlerin kitap halinde derlenmesinin daha güzel ve 
ilerisi için de teşvik edici olacağı sonucunu doğurmuştur. Bu itibarla da 
bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

 
Aslında kitapta röportajı bulunanların sayısı daha fazla olabilirdi. 

Hiç şüphesiz Alucra’nın yetiştirdiği çok daha fazla değerli şahsiyetlerimiz 
bulunmaktadır. Bununla birlikte bazı kişilerle roportaj yapılmış ve 
yazıları hazırlanmış olmasına rağmen daha sonra çekimser kalmışlardır. 
Aynı şekilde başlangıçta söyleşiyi kabul etmiş ve belli mesafe alınmış 
olmasına karşın süreci yarıda bırakanlar da bulunmaktadır. 

 
Bu nedenle elde bulunan ve yazarın blok adresinde yayınlanmış 

olan söyleşilerin kitaba dahil edilmesiyle yetinilmiştir. Bunun başarılmış 
olması dahi önemli bir sonuçtur. Söyleşilerde bahsedilen anıların Alucra 
tarihi açısından önemi büyüktür. Tarihe kayıt düşülmesi adına önemli bir 
çalışmadır. Kitapta tanıtılan bazı şahısların şimdi hayatta olmaması 
bunun önemini ortaya koymaktadır. İleride belki bir başka yazar 
tarafından bu tür çalışmalar devam ettirilebilir.  

 
Bu vesileyle kendilerine yaptığım söyleşi talebini kabul ederek 

her konuda yardımcı olan değerli hemşehrilerime ve büyüklerime 
teşekkür eder saygılar sunarım.  

     Murat Dursun Tosun 
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GİRİŞ 
 

Alucra köklü bir tarihe sahip önemli bir yerleşim yeridir. Bu köklü 
tarihi içinde de pek çok önemli olaylara şahitlik etmiştir. Biz bu şahitliği 
ya arşiv belgelerinden ya da canlı tarih olan güngörmüşlerimizin  
anlatımlarından ve naklettiği bilgilerden öğrenmekteyiz. 

 
Sözlü tarih olarak nitelenen ve atadan dededen nakil yoluyla 

intikal etmiş bilgiler yerine göre çok değerli olabilmektedir. Zira geçmiş 
nesillerin yazılı kayıt bırakmakta alışkanlıklarının yetersiz olması bunun 
yanında sohbet ortamının daha zengin olması bu bilgileri 
değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. 

 
Bu itibarla kitapda kişiden kişiye göre özellik taşıyan ve kapsam 

olarak değişen sohbetlerin içerdiği bilgiler, onları tanımamıza ve onların 
anlattıkları ile de Alucra’daki yaşam hakkında bilgi sahibi olmamıza katkı 
sağlamaktadır. 
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AMAÇ VE KAPSAM 
 

Çalışmamızdaki başlıca amaç Alucra’nın güngörmüş büyüklerini 
tanıtmak onların hayat tecrübelerinden yararlanmak ve bu arada 
Alucra’nın yaşanmış tarihine ilişkin bilgiler alarak günümüze 
yansıtabilmektir.   

 
Bu amaçla önceden belirlenen ve ulaşılabilen şahıslara söyleşi 

teklifi yapılmıştır. Bu teklife olumlu cevap verenlerle de uygun zaman ve 
ortamda söyleşiler geröekleştirilmiş, bilgi ve belgeler temin edilmiştir. 

 

METODOLOJİ 
 

Kitap çalışmasından önce yapılan söyleşiler yazılı metin haline 
getirilerek önce yazara ait blok’da yayınlanmıştır. Bu söyleşilerin belli bir 
sayıya ulaşması ile de alfabetik sıraya göre mizanpajı yapılarak kitap 
formatına uyarlanmıştır.  

 

ÖZET 
 

Elliden fazla kişiyle gerçekleştirilen sohbet sonucu yayınlanan 

biyografileri ve uzun yıllar önce vefat etmiş birkaç değerli şahsa ait 

yaşam bilgilerinin derlendiği bu kitap çalışması ile Alucra’da bir ilk 

gerçekleştirilmiştir.  

Kendisiyle sohbet gerçekleştirilen bazı şahısların günümüzde 

hayatta olmadığı değerlendirildiğinde yapılan bu çalışma ilerisi için ne 

anlam ifade  ettiği daha iyi anlaşılacaktır.  

Buradaki anlatımlarda Alucra’nın kuruluşundan itibaren 

günümüze değin ulaşan süreçteki geçmişinden kesitler bulunmaktadır.     
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ABDİ TOPKARA 
 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0028.jpg
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Abdi Topkara 1950 yılında Alucra’nın Civrişon (Kavaklıdere) 
köyünde doğdu. Kasabaya yerleştiği 1984 yılına kadar köyünde Çiftçilik, 
hayvancılık ve arıcılıkla uğraştı. 

 
Kasabaya geldikten sonra 80 ve 90’lı yılların gözde mesleği Cip 

işletmeciliği ile uğraştı, arıcılığa da devam etti. Yaklaşık 15 sene önce Cip 
işletmeciliğini bıraktı aracılığa devam etti ve arıcılığı geliştirdi. 

 
Üçü kız biri erkek olmak üzere dört çocuk babasıdır.  

 

 
 

Alucra’daki arıcılığın sorunlarını sorduğumuz Abdi Topkara’da 
daha önce kendisiyle söyleşi yaptığımız Mehmet Ali Bıyıkçı ile aynı 
düşüncede olup, Alucra’ya bazı arı üreticilerinin bilinçsizce Muğla 
bölgesinden getirdiği çok sayıda arı kovanının bal üretiminde verimsiz 
olduğunu ve sürekli oğul vererek çoğalmasına rağmen bal üretimine 
katkısı olmadığını belirtmiştir. Bu arı kolonisinin Kraliçe Arı değişimiyle 
ıslahı mümkün olsa da ciddi bir uğraş istediğini ifade emiştir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0042.jpg
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Yüz yıllardır arıcılık ve bal üretimi gerçekleştirilen Alucra’da 
doğal dengeyi bozmadan arıcılığın devam ettirilmesi gerektiği açıktır. 
Bilinçli olarak yapılacak üreticilikle önemli bir maddi girdi elde etmek 
mümkündür. 

 
100 arı kovanı bulunan ve normal şartlarda haftada bir kez 

bakımlarını yapan Abdi Topkara, tüm bu çalışkanlığının yanı sıra 
hayırseverliği ile de bilinmektedir. Darda kalana ve ihtiyacı olana borç 
vermekte oldukça istekli ve cömert davranmaktadır. 

 

ABDULLAH SÜLEYMANOĞLU 
 

 
 

 Abdullah Süleymanoğlu 1932 yılında Alucra’nın Koman köyünde 
doğdu. Babası Hacı Muhsin Efendi ise 1328 (1912) Koman doğumludur. 
6 erkek 1 kız çocuk babası olan Abdullah Süleymanoğlu’nun 
oğullarından Aydın, Alucra’da nüfus memuru olarak görev yapmakta, 
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İskender, lokantada çalışmakta, Recep, toptan yemek ihalelerine girerek 
hizmet müteahhitliği yapmaktadır. Alucra dışındaki oğullarından Halil, 
Giresun’da inşaat müteahhitliği yaparken, Enver Süleymanoğlu, Mali 
Müşavir olarak çalışmakta, Selahattin Süleymanoğlu ise, Halk 
Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş 
bulunmaktadır.   
 

Abdullah Süleymanoğlu aşçılığı eniştesi Hacı Yunis Tokaç’tan 
öğrendi. Askerden geldikten sonra da bir süre onun yanında çalıştı.  

 
 Daha sonra Ford 750 kamyon alarak nakliyecilik yaptı, neredeyse 
Türkiye’nin bütün illerini gezdi, ticaret yaptı. Bu dönemde 15 yıl Pirilli 
köyünden Hacı Bingöl ve Tepeköylü Hacı Kaymakçı ile ortaklık yaptı. 
Antep ve Hatay’dan üzüm, İskenderun’dan sebze ve meyve getirdi.       
 
 Nakliyeciliği bıraktıktan sonra şimdi lokantanın bulunduğu yeri 
satın aldı. Eski binayı yıktırarak yeniden inşaat yaptırdı ve 1960’da alt 
katına lokanta açtı. 50 küsur yıldır Alucra’da lokanta işletmektedir. 
Abdullah Süleymanoğlu’nun lokanta açtığı yıllarda Alucra’da Hacı 
Yunis’in kardeşi Hüseyin Tokaç ve muhacirlerden Tahsin Avcı’nın da 
lokantası bulunuyordu. Ancak onlar daha sonra lokantacılığı bıraktılar. 
Daha sonraki yıllarda Mindeval’ın Mutağa köyünden Cafer Cücük’de 
Köymenlerin binasının altına lokanta açtı bir süre işletti. Şimdilerde ise, 
Alucra’da 6-7 tane lokanta ve kebapçı bulunmaktadır. 
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 Yılların verdiği yorgunluğun Abdullah Süleymanoğlu’nun belini 
büktüğüne bakmayın o hala çalışma azminden bir şey kaybetmemiştir. 
Sabah namazından 1,5 saat önce besmeleyle lokantasını açarak 
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hazırlıklara başlar ve sabah servisi için 3-4 çeşit çorbanın hazırlanmasını 
sağlar. Akabinde de öğlen yemeği için çalışmalarını devam ettirir. Öğlen 
namazını kıldıktan sonra bir süre istirahata çekilerek lokantanın 
idaresini oğlu İskender’e bırakmakır.   
 

 
 

 Abdullah amca’ya 50 yıllık lokantacılık yaşamında Alucra’ya ne 
kattığını sorduğumda aldığım kısa cevap manidardır. “Alucra’ya kalite 
getirdim” demektedir. Yazın 6-7 çeşit kışın 4-5 çeşit sulu yemek devamlı 
olarak lokantasında hazır bulunmaktadır. Yine yazın Mart veya 
Nisan’dan itibaren Ekim ayına kadar her gün, kışın ise sadece Cuma ve 
Cumartesi günleri döner hazırlamaktadır. 
 
 Esnafla ilişkileri gayet iyi ve Alucra’nın sevilen bir şahsiyeti olan 
Abdullah Süleymanoğlu amcanın Alucra’yla ilgili görüşleri ise şöyledir: 
Alucra’nın en büyük zenginleri ayrıldılar, İstanbul’a gittiler, bazıları da 
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vefat etti, buna rağmen geleceği parlak görüyorum, geriye gidiş yok, 
ileriye gidiş var. 
 

 
 

ADNAN ENGİN 
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 Adnan Engin 1942 yılında Samsun’da doğdu. Aslen Alucra’nın 
Çalgan köyündendir. Babası Hacı Mustafa Engin, Samsun’da PTT 
memuru olduğundan orada dünyaya geldi. 1966 yılında Bahriyeli olarak 
askerliğini yaptı. 24 yaşında Almanya’ya gitti. Berlin’de 40 yıl yiyecek, 
içecek toptancılığı yaptı.  
 
 2000 yılında emekli olarak Çalgan’a geldi. Aslında 1990’dan beri 
Çalgan’a yatırım yaptı. Burada büyük bir hindi çiftliği kurdu, 6 yıl abisi 
işletti ama yürütemedi, kapatmak zorunda kaldılar. 
 
 2006 yılında Çalgan’da bakkal, internet cafe (4+8 bilgisayar 
kapasiteli), kafeterya, çay bahçesi ve özel müze kurdu. Müzesinde 
etnoğrafik eserler sergilemektedir.  
 
 2 oğlu ile kızı Berlin’dedir. Oğlu Yavuz Engin orada muhasebecilik 
yaparken, değer oğlu Oğuz Engin animasyon gösterileri yapmaktadır. 
Oğuz Engin hatırlanacağı gibi Acun Ilıcalı’nın programı “ Yetenek Siz 
Siniz” ‘de de yarışmış, akabinde de ülkemize gelerek hemşehrileriyle 
tanışmıştı. Adnan Engin’ın kızı ise bestekâr ve enstrüman virtiözüdür.  
 
 Adnan Engin’le tanışmam Çalgan köyünde bulunan Tosunoğlu 
Konağını görmek için gitmemle tevafuken oldu. Konakta bir iki poz resim 
çekmiştim ki makinemin şarjlı pilleri birden boşaldı. 25 km yol gitmiştim. 
Kısa süreli bir şaşkınlık yaşadıktan sonra Çalgan’lı Mustafa Tosun 
amcaya burada bakkal var mı, pil bulabilir miyim diye sordum. Var dedi 
ve yerini tarif etti. Oraya gittiğimde Adnan Engin abiyle karşılaştım. Pili 
aldıktan sonra neden orada bulunduğumu kendisine söyledim. O zaman 
tam yerine geldin dedi ve mekânını bana gezdirdi.  Gerçekten çok güzel 
bir yer oluşturmuş. Alucra’nın başka hiçbir köyünde olduğunu 
sanmadığım fonksiyonel bir ortamı orada gördüm. Mekânını küçük bir 
müzeye dönüştürmüş. 
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           ALİ KARSLIOĞLU (NAM-I DİĞER TABANCA) 
 

 
 

Ali Karslıoğlu amcamız aslen Günügüzel (Allu) köyünden olup, 
kasabada ikâmet eden yıllarını bu mesleğe vermiş emektar bir meslek 
erbabı marangozdur. Lakabı tabanca olup, ilerlemiş yaşına rağmen seri, 
çalışkan bir kişiliğe sahiptir. Hiç bir zaman boş durduğunu göremezsiniz. 
En ufak malzemeyi bile değerlendirir, aktaraç, fırın küreği, oklova, 
oturak vb şeyler yaparak atıl malzemeleri değerlendirmeye çalışır. 
İlerlemiş yaşına ve titreyen ellerine aldırmadan namazdan kalan bütün 
zamanını değerlendirir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image00268.jpg
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Kendisiyle ilgili bir hikâye dinlemiştim. Günlerden bir gün Alucralı 
bir müteahhit ihaleye girerek bir  iş alır. Marangoz işlerini de şartname 
mucibince ne gerekiyorsa yap diyerek Ali amcaya namı diğer tabancaya 
verir. Ali amca da projeji okuyabildiği, anlayabildiğince işi tamamlar ve 
teslim eder. Gün gelir iş genel olarak biter, geçici kabul için kontrol 
mühendisi gelir, yapılan işleri inceler ve ahşap işlerinde şartnamede 
eksik olan bazı hususlar tespit eder. 

 
Durumu anlatmak için müteahhidin yazıhanesine gelir ve 

konuyu izah ederek bunların tamamlanmasını ister. 
Müteahhit herşeyin tam olarak yapıldığını sandığından bir an 
önce hakedişi alacağını tahmin etmektedir. Bu durum onun 
beklemediği bir şeydir şaşırır ve birazda hiddetlenir. Hemen 
adamlarından birini çağırır ve çabuk tabancayı bana bulun der. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image00429.jpg
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Ama bu kez şaşıran ve biraz da endişe eden kontrol mühendisi 
olur. Ve aman efendim neden sinirleniyosunuz der. O an durumu 
kavrayan müteahhit konuya açıklık getirir. Yanlış anlamayın mühendis 
bey bizim ahşap işlerini yapan marangozumuzun lakabı tabancadır, ne 
gerekiyorsa sizin yanınızda talimat vereyim de bir an önce eksiklikler 
tamamlansın der ve ortamı yumuşatır. 
 

 
 
Ali Ustanın çalışırken göründüğü bu atölye söküldüğü için artık tarih 
oldu. 
 
 
 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image00619.jpg
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AYHAN KOÇAK (POSTACI AYHAN) 
  

 
 

Ayhan Koçak 1960 yıllında Alucra’nın Pirili Köyünde doğdu. 
Alucra Lisesini bitirdi. Askerliğini İzmir Bornova ve Erzurum Kars Kapı’da 
9. Kolordu Komutanlığında yaptı. 

 
Askerden sonra 2 yıl 1 Orman İşletme Müdürlüğü emrinde 

mevsimlik işçi olarak görev yaptı. 1986’da PTT Memurluğu sınavına 
girdi, sınavı kazanınca 1987’de PTT memuru olarak Ordu’nun Aybastı 
ilçesine atandı. Burada 5 yıl görev yaptıktan sonra Alucra’ya tayinini 
istedi. 
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Alucra’da uygun kadro bulunması üzerine 1992 yılında Alucra’ya 
PTT Memuru olarak atandı. 2011 yılında emekli olana kadar Alucra’da 
Posta dağıtım memuru olarak çalıştı. 

 
Emekli olana kadar yaz kış demeden 50 kiloya varan dağıtım 

çantasıyla Alucra’nın cadde ve sokaklarını dolaştı. Bu süre içinde kiminin 
beklentilerine umut oldu kimine de istemeden üzücü haberler getirdi. 
Ama her zaman insancıl, kimseyi kırmayan yapısıyla tanındı. 

 
Boş zamanlarını bahçesinde ve doğada değerlendiren Ayhan 

Koçak tam bir doğa tutkunudur. Evli ve iki çocuğu olan Ayhan Koçak’ın 
kızı Ezgi’den bir torunu bulunmaktadır.  

 

 
Ayhan Koçak ve Gümüşhaneden misafirimiz Yusuf Aşçı 
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BAHATTİN YAKUPOĞLU 
 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0041.jpg
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 Bahattin Yakupoğlu 1952 yılında Alucra’nın Parak (Babapınar) 
köyünde doğmuştur. 1917 (1333) doğumlu Paraklı Ömer Hoca’nın 
oğludur. Ömer Hoca, Parak’ta 40 yıl hocalık yapmış, öğrenci 
yetiştirmiştir. Kendisi Rüştiye mezunu olduğundan eski yazıyı okuyup, 
yazabilmekteydi. Erzurum, Bursa, Konya ve İstanbul’da ders almış âlim 
bir zattı. Eski yazı ile Kur’an-ı Kerim’i yazabilecek kadar hattatlığı vardı. 
Evinde zikir ve sohbet halkaları kurar, civar ilçe ve köylerden gelen 
arkadaşları bu sohbetlere katılırdı.      
 

Bahattin Yakupoğlu, 1962’den 1970’e kadar Ankara’da gazete 
satışı yapmış, büfe işletmiştir. 1971 yılında daha askere gitmeden önce 
Alucra’da kitap, kırtasiye ve gazete satmaya başlamıştır. Alucra’ya ders 
kitaplarını getiriyor, bütün köyler dahil kalem, defter, silgi ihtiyacını o 
karşılıyor, gerekirse araba tutarak yolluyordu. Aynı zamanda Alucra’da 
gazete satışını başlatan ilk kişidir. O tarihlerde gazete ilk olarak Sivas’a 
geliyor, oradan da saat 6-7’de ancak Alucra’ya ulaşıyordu. Sivas’tan 
Karabayır yoluyla gelen gazeteler yolun açık-kapalı olmasına göre ertesi 
güne de kalabiliyordu. 

 
 Bahattin Yakupoğlu, eskiden satacakları malın peşine 
gittiklerinden ya işyerlerini kapatmak ya da emanetçiye bırakmak 
zorunda kaldıklarını bunun yanında bu çabalarının kendileri için ilave 
zaman ve para harcaması gerektirdiğini şimdilerde ise, malın ayaklarına 
geldiğini, bunun öncesinde mal temini için İstanbul, Ankara, Sivas, 
Giresun ve Ordu’ya gittiklerini de belirtmiştir. Telefon görüşmesini bile 
yazdırarak yaptıklarından görüşme bazen bir haftada zor 
gerçekleşiyormuş. Şimdi imkânların bol olduğunu buna karşın nüfusa 
azalmasına bağlı olarak işlerin tadının kalmadığını da ifade etmektedir. 
 
 2’si erkek 5’i kız olmak üzere 7 çocuğu bulunan Bahattin 
Yakupoğlu’nun oğullarından Murat Özel Güvenlik Görevlisidir. Diğer 
oğlu Ömer Faruk ise babasıyla birlikte çalışmaktadır.    
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BÜLENT KORKMAZ (BÜLENT HOCA) 
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 Bülent Korkmaz, 1946 Alucra, Merkez doğumludur. Baba tarafı 
Aydınyayla (Görena)’lıdır. Babası Hacı Mehmet Korkmaz, Özel İdare 
Memuru iken görevden ayrılmış ve 1957’den itibaren arzuhalcilik 
yapmıştır. 
 
 Bülent Korkmaz, liseyi bitirdikten sonra 1 yıl Hukuk Fakültesinde 
okudu. Okuldan ayrılarak fark derslerini vermek suretiyle Öğretmen 
Okulunu bitirdi.  
 
 1968’de öğretmenliğe başladı. İlk görev yeri bugün Fatih İlkokulu 
olarak bilinen Merkez İlkokuludur. Buradaki görevi sırasında dışarıdan 
Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü’nü (Tarih ve Coğrafya) 
bitirdi ve 1974 yılında Alucra Lisesi’ne geçti. Bir yıl lise müdürlüğü yaptı. 
 
 1980’den sonra İmam Hatip Lisesinde göreve başladı. Burada 15 
yıl kadar görev yaptı. Bu arada Anadolu Üniversitesi Coğrafya 
Bölümü’nü bitirerek Lisans Diplomasını aldı. 1994’de tekrar Alucra 
Lisesi’ne geçti. 1995 yılında emekli oldu. 
 
 Emekli olduktan sonra baba mesleği olan arzuhalciliğe başladı. 
Bu arada aktif siyasete girdi. AKP’den Alucra Belediyesi Meclis Üyeliği 
yaptı.  
 

Bülent Hoca, özellikle İmam Hatip Lisesi’nde görev yaptığı süre 
içinde okuttuğu öğrenciler arasında pek çok üstün zekâlı, dolayısıyla 
başarılı olanlarla karşılaşmış, bunları unutamamıştır. Bu başarının 
nedenini de öğrencilerin üstün zekâlı oluşları ile okul disiplini ve 
okumaya olan heveslerine bağlayarak, onlara ilgi gösterince karşılığını 
verdiklerini ifade etmiştir.   

 
Eskiye yönelik olarak diğer bir hatıratı ise, Çamoluk’un 

(Mindaval) nahiye olarak Alucra’ya bağlı olduğu zamanlarda oradan da 
Alucra’ya okumaya gelenler olduğu ile Çamoluk’un Alucra’nın ekonomik 
ve sosyal hayatında önemli katkısı bulunduğudur. Öyle ki günde 5-6 
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minibüsle Alucra’ya gelirler buradaki işlerini takip ederler, alış verişlerini 
yaparlardı. Bu da Alucra’ya ilave bir canlılık katardı.  

 
Bülent Hoca Alucra’da görev yaptığı 27 senelik süre içinde 

binlerce gencin eğitimine katkıda bulunmuş ve onların hayata 
atılmasında önemli bir pay sahibi olmuştur. Yetiştirdiği öğrencileri 
arasında Hâkim, Avukat ve Kaymakamlar bulunmaktadır.  

 
Eşi de sınıf öğretmeni olarak emekli olmuştur. Vefa ve Devrim 

isimlerinde 2 erkek ve Evren isminde 1 kız çocuğu bulunmaktadır.  
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CAFER YAĞCIOĞLU (CAFER HOCA) 
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 Cafer Yağcıoğlu 1923 Tokat doğumludur.  Babası Niksar’da çocuk 
okutmakta iken göç etmeye karar vermiş ailesi istememesine rağmen 
oradan öküz arabasıyla Alucra’nın Dellü köyüne gelerek yerleşmiştir. 
Babası Dellülü Hoca diye bilinir.  
 
 Cafer Yağcıoğlu, Karaağaç köyünde imam iken emekli oldu. 
(Gücük) Osman Ekşi, ve Bayram Köymen’le birlikte Alucra’nın ilk 
emeklilerindendir.  
 

Kasım Hocanın abisidir. Selahattin Hafız’la da amca çocuklarıdır. 
Babası ve dayısı hoca olduğundan dini eğitimini onlardan almış ve 
hocalık düzeyine ulaşmıştır. 

 
Cafer Hocanın babası Dellü’ye yerleştiğinde orada Cuma namazı 

kılınan cami bulunmaktadır. O tarihlerde Cuma namazı kılınabilen 
camiler her köyde bulunmuyordu. Cafer Hoca’nın anlattığına göre bir 
zamanlar Dellü’ye Ürgüp’ten işaret üzere gelen bir Hoca Efendi 
yerleşmiştir. Bir süre sonra öğrencisini ziyarete gelen hocası Dellü’de 
talebesini bulunca, evladım bu kadar hasa (güzel) yerleri bıraktın da bu 
bayır yerlere neden çıktın, sen deli misin der. Dellü ismi de buradan 
gelir. Bununla birlikte Osmanlıca vakıf kayıtlarında Dellü’nün diğer ismi 
Ahlos olarak belirtilmektedir. 

 
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 
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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 zorlanıyormuş. Alucra’da dokuma bezi olarak 
önceleri Burdur dokuması sonra buna ilaveten Tamzara dokuması 
satılıyormuş. Tamzara dokumacılığı geliştirmek için burada bir şirket 
teşekkül ettirilmiş ise de Alman harbi çıkınca (1.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.  

 
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.  
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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 İğdecik 
(Mezmek) köyünden Sururilerin varislerindedir. Bu durum mal sahibi 
mülk sahibi hani bunun ilk sahibi sözünü hatırlatmaktadır.   

 
Cafer Yağcıoğlu’nun köprübaşına doğru giderken Alucra’nın 

çıkışındaki evlerinin bahçesinde bir zamanlar mahalle fırını bulunmakta 
ve günlerce yanarak mahalleliye hizmet vermekteymiş. Ancak, çarşıda 
fırınlarda ekmek pişirilmeye başlanmasıyla bu gelenek unutulmuş, 
fırında zamanla yıkılmış.  

 
Cafer Yağcıoğlu, 15 Şubat 2015 tarihinde vefat etmiştir. 

 
Üstte Cafer Hoca torunu Mehmet’le birlikte, altta ise Cafer 

Yağcıoğlu’na ait ev görülmektedir. 
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CEMAL (ŞERİF) BİNGÖL 
 

 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

34 
 

 Cemal (Durak) Bingöl, Şerif Bingöl’ün oğlu olup, 1950 yılında 
Alucra’nın Pirili (Pir-İli) köyünde doğdu. Çarşının tanınmış esnaflarından 
Hacı Bingöl’ün kardeşidir. Kendisi 7 yaşından bu yana çarşıda ikamet 
etmektedir.  
 
 Ticarete baba mesleği olarak başlamıştır. Babası ise, kervancılıkla 
işe başlamış, Giresun-Alucra arasında Katırcılık yapmış, çoğu Rusya’dan 
olmak üzere diğer yerlerden gelen şeker, manufatura ve nalburiye 
ürünlerini getirmiştir. Bu anlamda ticari kökenlerinin geçmişi yaklaşık 
100 yıllık bir süreci ihtiva etmektedir. Babası Şerif Bingöl 1965 yılında 
ticareti 3 oğluna (Hacı Bingöl, Remzi Bingöl ve Durak Bingöl) devrederek 
işi bırakmış ve 1980 yılında vefat etmiştir.     
 
 Özellikle 1970 ile 1990 yılları arasında toptan sebze ve meyve 
ticareti ile sadece Alucra’ya değil bölgeye hizmet vermişlerdir. 3 kardeş 
1992’ye kadar uyum içinde birlikte çalışmış ancak ailelerin 
genişlemesiyle birlikte ortaya çıkan yeni yapılanma gereksinimi sonucu 
bu tarihten sonra ayrılmışlardır. Durak Bingöl 1992’den beri, kendisine 
düşen baba mekânı yerinde market işleterek hizmet vermektedir. 
Bunun yanında Şiran pazarına da giderek haftada bir gün kapalı 
mekânında kepenk-tezgâh açmaktadır. 
 
 50 yıldır Alucralıya hizmet veren Durak Bingöl oğullarından 
Doğan ve Fatih’le birlikte İKİZLER Market adı altında çalışmaktadır. Diğer 
oğlu Uğur ise, İstanbul’da Üniversitede Fen ve Edebiyat bölümünde 
okumaktadır.  
 

Durak Bingöl kendisini insanlığı seven, değer veren, karşısındaki 
insanı kırmadan davranan, doğayı ve ağaç dikmeyi seven, çevreci, hiç bir 
ayrım yapmadan çağrıldığı yere giden, cenazelerde ve düğünlerde 
bulunmaya gayret eden bir yapıda tanımlamakta ve tüm hemşehri ve 
dostlarına selam yollamaktadır.  
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CEMAL DEMİRCİ (BERBER CEMAL) 
 

 Cemal Demirci, 1947 yılında Alucra’nın Çalgan köyünde doğdu. 8 
kardeş diler 2 kardeş kaldılar, diğerleri vefat etti. Hayatta olan diğer 
kardeşi Muhlis Kışın İstanbul’da kalmakta yazın Çalgan’a gelmektedir. 
Cemal Demirci’nin 1 kız 2 erkek çocuğu vardır. Oğullarından Sedat 
kendisiyle birlikte berberlik yaparken, diğer oğlu Serdar Köymenlerin 
binasının altında kahvecilik yapmaktadır. Cemal Demirci 55 senedir 
kasabada oturmaktadır. 
 
 Askerden önce kısa bir müddet Ankara’da berberlik yaptıktan 
1967-69 arasında 24 ay Kütahya ve Ankara Etimesgut da askerlik 
görevini icra etti. Askerde de berberlik yaptı. Ancak mesleği asıl Osman 
Topkara’dan öğrendi.   
 
 Eski müşterilerinin pek çoğu rahmetli oldu. Mustafa Topkara ile 
Halk Bankası’nın yerinde 3 yıl, saatçi Abbas’ın yanında 27 yıl, büyük 
camiinin orada 3,5 ay berberlik yaptıktan sonra son 15 yıldır da 
Kaymakamlığın karşısında küçük camiinin sokağında berber dükkânı 
işletmektedir. 
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 Cemal demirci, eskiden 3000’den fazla müşterisi olduğunu, eve 
gidebilmek için adeta müşteriden kaçtıklarını Mindeval’dan, Şiran’dan 
ve köylerden gelenler bulunduğunu, şimdilerde ise artık tek tük 
Korzaf’dan (Yeşilbük) ve Şiran-Civrişon’dan gelenlerin olduğunu daha 
çok Alucra’daki müşterilerine hizmet verdiklerini eski işlerin kalmadığını 
belirtmektedir.  
 
 Eskilerde berberliğin yanında dükkânında duvar halısı ve teyp de 
satan Cemal Demirci, şakacı, hoş sohbet bir yapıya sahiptir.  
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CEVAT UÇAR 
 

 Cevat Uçar 1959 yılında Alucra’nın Civrişon (Kavaklıdere) 
köyünde doğdu. 30 yıldır Alucra’nın merkezinde esnaflık yapmaktadır. 
Bunun 16 yılı benzinliğin karşısında geçmiştir. 10 yıldır da Fikri Çıtır’ın 
dükkânının karşısına terzi Şaban Topkara’nın yerindeki küçük dükkâna 
taşınmıştır. Halen burada çalışmaktadır.  
 
 Meslek hayatına başladığında 2 yıl Ordu’da çıraklık yapmış, daha 
sonra Alucra’da taş kahvenin alt tarafında yeni yapılan binanın olduğu 
yerde dükkânı bulunan berber Bayram’ın yanında 3 yıl kalfa olarak 
çalışmıştır.   
 
 2 oğlu 2 kızı bulunan Cevat Uçar’ın kızları ile Alucra’da bulunan 
büyük oğlu evlidir. Diğer oğlu ise askerdedir. 
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DOĞAN YAKUPOĞLU 
 

 
 
Çağrı Hareketi”nin üç önemli önderi; ortada “Doğan 
Yakupoğlu”, sağda “Hasan Kaptı”, solda “ İhsan Tekoğlu” bir arada 
görülmektedir. Çağrı Hareketi Alucra tarihinin en büyük sosyal 
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hareketi olarak yukarıdaki üç deneyimli ve kültürlü insan tarafından 
başlatılmıştır. İyi, doğru, güzel ve yararlı bu hareket daha birçok yeni 
hareketlere örnek olmuştur. Konu röportajımızın ileriki bölümlerinde 
Sayın“ Doğan Yakupoğlu”nun dilinden anlatılacaktır.  
 

 
Doğan Yakupoğlu” Topkapı Surları önünde görülmektedir. 
Röportajımızın ikinci bölümünde “Merkez Efendi” bahçelerinden 
geçerken yukarıdaki fotoğrafı hatıra olarak çekmeyi düşündük. 
Kendisi yirmilik bir genç gibi; “Merkez Efendi Camisi”nin önünden 
surlara kadar yürümemizi istedi. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0045.jpg
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Söyleşimizi yaparken “Merkez Efendi”’ye de uğradık. Dönüşte kır 
gezisi yaparcasına Topkapı Surlarına kadar yürüdük. Surların önünde 
Doğan Bey’le beraber bu hatıra fotoğrafını çektirdik. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image0066.jpg
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Giriş: 19 Haziran 2014 Perşembe günü önceden sözleştiğimiz 
üzere öğle namazını Eminönü Yeni Cami’de kılarak namazdan sonra 
uygun bir mekâna geçtik. Sayın “Doğan Yakupoğlu” ve Sayın “Hasan 
Kaptı” ile bir söyleşi yaptık. Ulaşabildiğim ve uygun zaman içinde bir 
araya gelebildiğim büyüklerimle söyleşi yaparak zamana tanık olarak bu 
söyleşileri biyografi formatında yayınlıyorum. Bu kapsamda Sayın Doğan 
Yakupoğlu’nu tanıyacağız. Doğan Yakupoğlu, 1936 yılında Alucra’nın 
Babapınar köyünde doğdu. Babası Rüstem Yakupoğlu veterinerdi. 
Ülkenin değişik yerlerinde görev yaptı. Doğan Yakupoğlu, ilkokulu 
Alucra’da okudu. O tarihte köyde okul olmadığı için yürüyerek kasabaya 
gidip-gelmek zorunda kaldı. Kış çok ağır geçtiği için önceden yoldan gidip 
gelenlerin izinden yürümek zorundaydılar. Aksi takdirde kara batıp 
kalmaları işten bile değildi. Alucra’nın en yakın köyleri de dâhil, hiçbir 
köyünde ilkokul yoktu. İlkokulu bitirdikten sonra bir süre ortaokulun 
açılmasını bekledi. Ortaokul açıldıktan sonra okula devam etti. Bu arada 
parasız yatılı ortaokul imtihanına girdi. İmtihanı kazandı. 2. sınıftan 
sonra İzmir Buca’da bulunan parasız yatılı okula (leyli meccani) geçiş 
yaptı. (Doğan Yakupoğlu’nun Buca İzmir’e gidişi Alucra bölgesinde 
büyük yankı uyandırmıştır.) 
 

Doğan Yakupoğlu’nun okul hayatı: 
 

“Doğan Yakupoğlu” ile beraber “Buca Ortaokulu”na gidenler 
arasında “Tahsin Tekoğlu” ve “Süleyman Bıyıkçı” da bulunmaktaydı. 
Onlarda parasız yatılı sınavı kazanmıştı. O tarihte böyle bir okula 
Karadeniz Bölgesi’nden en çok öğrenci veren ilçe Alucra olmuştur. 
Alucra tarihinde böyle bir başarı ilk defa görülüyordu. Aileleri küçük 
yaştaki çocuklarını önce göndermek istemediler. Tahsin Tekoğlu’nun 
babası merhum “Mehmet Tekoğlu” ile Süleyman Bıyıkçı’nın babası 
merhum “Ahmet Bıyıkçı” çocuklarını uzak diyarlara göndermek 
istemeseler de; Doğan Yakupoğlu’nun dedesi merhum “Fazlı Ağa”, 
onları ikna ederek çocukların gönderilmesini ve okumalarını sağlamıştır. 
İzmir Buca Ortaokulu’nun 3. Sınıfını iftiharla geçtiler. 1957-1958 eğitim-
öğretim döneminde ise Doğan Yakupoğlu İzmir Atatürk Lisesi’nden 
mezun oldu. Bu okul halen Türkiye’nin en iyi okullarındandır. 
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Yıl 1952, İzmir, Buca. Arkada solda ayakta “Doğan 
Yakupoğlu”, sağda “Süleyman Bıyıkçı” ve ön sağda “Tahsin Tekoğlu”, 
ön solda Rize Çayeli’den “Şevket Bayraktar” görülmektedir. Şevket 
Bayraktar eczacı olarak hayata atılmıştır. 
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Mikrofondaki konuşan Talebe Cemiyeti Başkanı “Doğan 
Yakupoğlu” yanında ayaktaki “Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya” ve en 
sağdaki “Emin Kotan” (Çalışma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü 
oldu.) Doğan Yakupoğlu, liseden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme 
Maliye Bölümü’ne devam etti. Ailesi genelde memur olduğu halde 
kendisi farklı bir düşünceyle serbest mesleği tercih etti. (İlerideki 
bölümlerde bu konuda ayrıca bilgi verilecektir) 
 

Fakültede okurken 2 yıl Talebe Cemiyeti Başkanlığı yaptı. CHP 
Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Girişken, özgüveni olan bir 
genç olarak yetişti. Arkadaşlarıyla birlikte öğrenci sorunlarına çözümler 
aradı. Türkiye’de ilk defa Serbest Hesap Mütehassıslığı (Mali Müşavir) 
sorununu gündeme getirdiler. Öğrenci başkanlarıyla Ankara’ya giderek 
bütün sorunları yetkililere anlattılar. 
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“Doğan Yakupoğlu” ve bir grup talebe cemiyeti arkadaşları 1963 
yılında birleşerek; İstanbul Üniversitesi’nin tüm fakültelerinin talebe 
cemiyet başkanları ile birlikte zamanın hükümeti yerine 
hükmeden “Milli Birlik Komitesi”ni Ankara’da ziyaret etmiştir. 
Fotoğrafta İst. Üniversitesi İktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı 
Doğan Yakupoğlu, solundaki sınıf arkadaşı İlhan Aşkın (ANAP eski 
bakanlarından), onun solunda Milli Türk Talebe Federasyonu Genel 
Sekreteri ve diğer fakülte arkadaşları hep birlikte görülüyor.  Bu 
ziyaret çok yararlı olmuştur. Ziyaretin sonunda Milli Birlik 
Komitesi’nden büyük maddi ve kanuni destekler elde 
edilmiştir. “Doğan Yakupoğlu” okul hayatında da devamlı örnek olmuş 
ve önderlik yapmıştır. 
 

Yakupoğlu Ailesi okumuş bir ailedir  
 

“Doğan Yakupoğlu”nun kardeşleri ve amcası da liseyi bitirdikten 
sonra Tıbbiye, Siyasal ve Hukuk’u tercih etti. Kardeşi “Mustafa 
Yakupoğlu” Tıbbiye’ye, amcası “Hasan Basri Yakupoğlu”Hukuk 
Fakültesine ve diğer amcası “Yusuf Yakupoğlu” da Siyasal Bilgiler 
Fakültesine devam etti. Mezun olup hayata atıldılar. Doğan 
Yakupoğlu’nun oğullarından Atilla Yakupoğlu Kabataş Lisesi’nden sonra 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini, Burak Levent Yakupoğlu ise 
İstanbul Erkek Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat 
Bölümünü, kızı Ebru Yakupoğlu Kadıköy Anadolu Lisesi’nden sonra 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Kızı Banka Müdürüdür. 
Doğan Yakupoğlu daha Alucra’da okurken kendisine örnek aldığı 
şahsiyetler vardı. Bunlar: “Yusuf Yakupoğlu” (Kaymakam-Vali), “Halil 
Kırcalı” (Sayıştay Üyesi) ve Kamışlı Köyü’nden öğretmenin oğlu “Sami 
Ekmen”dır. Bu örnek insanların üçü de devlet bursuyla Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde okumuştur. Doğan Yakupoğlu’nun amcası olan Yusuf 
Yakupoğlu Beşiktaş Kaymakamlığı’nda da bulunduktan sonra çok genç 
yaşta vali oldu. Vali olduğunda Türkiye’nin en genç valisiydi. Vali 
olduktan sonra ilk görev yeri Elazığ oldu. Sonra Tokat, Çankırı ve 
Edirne’de valilik yaptı. Edirne’de geçirdiği kalp krizi sonrası 46 yaşında 
vefat etti. Sami Çakır mezun olduktan ve bir süre çalıştıktan sonra 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü oldu. Amerika’da eğitim ve 
araştırma yaptığı dönemde hastalandı ve orada vefat etti. Hanımına 
yaptığı vasiyet üzerine öldükten sonra Türkiye’ye getirildi ve İstanbul’da 
Aşiyan Mezarlığına defnedildi. Doğan Yakupoğlu 1963 yılında 
askerliğini “Yedek Subay Öğretmen” olarak Amasya’da tamamladı.  

  

Doğan Yakupoğlu ailesine çok bağlıdır 
 

“Doğan Yakupoğlu” geniş bir aileye sahiptir. Ailesi Parak 
Köyünde yerleşik köklü bir ailedir. Genel olarak “Yakupoğulları” diye 
isim yapmıştır. Yukarıdaki bölümlerde de dile getirdiğimiz gibi aileden 
birçok okumuş insan çıkmış bulunmaktadır. Doğan Yakupoğlu’nun 
babası “Rüstem Yakupoğlu” Alucra yöresinde ilk okuyan ve devlet 
memurluğu yapan insanlardandır. Büyük amcası “Yusuf 
Yakupoğlu” kaymakamlık ve valilik yapmıştır. Küçük amcası “Hasan Basri 
Yakupoğlu” hukuk tahsilinden sonra avukatlık yapmıştır. Doğan 
Yakupoğlu’nun küçük kardeşlerinden “Opr. Dr. Mustafa 
Yakupoğlu” seçkin bir doktor olarak “İstanbul Cerrahpaşa 
Hastanesi”nde görev almıştır. Bu değerli üç Yakupoğlu erken yaşlarda 
vefat ettiği için ailede derin ve acı bir hatıra bırakmıştır. Dolayısıyla bu 
aile erkekleri ve kadınlarıyla birlikte bir bütünlük arz etmekte ve 
birbirlerini çok tutmaktadır. Bu bağlılık onlara her zaman başarı yolunu 
açmıştır. Halen hayatta olan “Fehmi Yakupoğlu” ve “Ali Rıza 
Yakupoğlu” Doğan Bey’in kardeşleridir. Bütün aile fertleri nerde olursa 
olsun birbirlerini desteklemekte ve her an aile birliğini sergilemektedir. 
Doğan Yakupoğlu’nun kız kardeşleri evlendikleri yerde bile aile birliğini 
devamlı övünerek dile getirmektedir. Doğan Yakupoğlu ailenin iş ve 
serbest meslek hayatına geçişini sağlayan bir kimsedir. Dolayısıyla 
Doğan Yakupoğlu ailesinin lideridir. Aşağıdaki bölümde topluca bir aile 
fotoğrafı sergilenmektedir. Sağlığında aile reisi olan merhum“Rüstem 
Yakupoğlu” ve yanlarında Vali Yakupoğlu’nun oğulları “Bülent 
Yakupoğlu” ve “M. Mukadder Yakupoğlu” hep birlikte görülmektedir. 
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 Oturanlar: Sağdan başlayarak “Bülent Yakupoğlu” / Mimar / Vali’nin 
oğlu – “Rüstem Yakupoğlu” / Aile büyüğü – “Ali Rıza Yakupoğlu” / 
Doğan Müşavirlik ortağı ve Beyoğlu Belediye CHP Meclis üyesi – 
Ayaktakiler: “Opr. Dr. Mustafa Yakupoğlu” / İstanbul Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Cerrahi Bölümü’nde Başasistan – “Doğan Yakupoğlu” – “M. 
Mukadder Yakupoğlu” / Avukat / Vali’nin oğlu –   “Fehmi Yakupoğlu” / 
Doğan Müşavirliğin ortağı hep birlikte aile fotoğrafında 
görülmektedir.  

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image014.jpg
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Opr. Dr. Mustafa Yakupoğlu 
 

Doğan Bey’in çok önem verdiği bir kardeşi de merhum Opr. Dr. 
Mustafa Yakupoğlu’dur. Dr. Yakupoğlu hakkında Doğan Bey’in 
izlenimleri şöyledir: Opr. Dr. “Mustafa Yakupoğlu”, üniversitede 
özellikle Cerrahpaşa’da bütün Alucralılara büyük hizmetler yapmıştır. 
Onları diğer servislerdeki doktor arkadaşlarıyla bağ kurarak Cerrahpaşa 
Hastanesi’nde birlikte tedavi etmiş ve dertlere deva olmuştur. Her 
Alucralı hasta hemşeriler doktor konusunda çok rahattılar. Çünkü 
Cerrahpaşa’da kendilerine büyük bir kapı açılmıştı. Kısacası Opr. 
Dr. “Mustafa Yakupoğlu” kısa ömründe bir efsane oldu. Doçent olacağı 
sırada genç yaşta 1978’de vefat etmiştir. Kısa ömründe kaybedilmesine 
rağmen onun hatırası bütün Alucralılar tarafından dile getirilmektedir. 
Unutulmamıştır. Alucralılar bu sebeple Cerrahpaşa Hastanesi’ni çok 
severler. Gerçekten de Alucra ve yöresinde ismi bugün dahi 
anılmaktadır. 

 

 
Yukarıdaki fotoğrafta Büyük Devlet Adamı “İsmet İnönü” ile “Elazığ 
Valisi Yusuf Yakupoğlu”nun baş başa bir görüşmesi görülmektedir. Bu 
görüşme 21.09.1965 günü yapılmıştır. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image016.jpg
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Yakupoğlu ailesi 1950 öncesinden başlayan siyasal görüş olarak 
Cumhuriyet Halk Partisi’ni benimsemiştir. Bu aile genel olarak 
muhafazakâr, milliyetçi ve Atatürkçü bir ailedir. 1980 yılından önceki 
sağ-sol çatışmalarında; o zaman ki Alucra İş Adamları Derneği’nde, bir 
sohbet sırasında İhsan Tekoğlu şöyle söylemiştir: “Alucra’nın 
Cumhuriyet Halk Partilisi bile milliyetçidir.” Bu söz üzerine Doğan 
Yakupoğlu’nun cevabı şöyle olmuştur: “Bile”yi kaldır. Biz milliyetçiyiz”. 
Bu yerinde söz üzerine sohbette bulunanlar Doğan Bey’in ince esprisini 
anlayıp kahkahayla gülmüşlerdir. Yukarıdaki fotoğraf çok şey ifade 
etmektedir. Doğan Yakupoğlu’nun CHP’li oluşu talebelik yıllarında da 
devam etmiş ve CHP Gençlik Kollarında yöneticilik yapmıştır. Doğan 
Yakupoğlu son zamanlarda CHP’yi desteklemeye devam etmektedir. 
Küçük kardeşi Ali Rıza Yakupoğlu halen Beyoğlu Belediyesinde CHP’den 
Meclis Üyesidir. (Bu görüşleri Doğan Yakupoğlu’ndan dinleyerek tarihe 
not düştüm. 

 

 
 
“Doğan Yakupoğlu” günümüzdeki CHP Genel Başkanı “Kemal 
Kılıçdaroğlu” ile birlikte görülmektedir. “2014 Yılı Nisan ayında 
Giresun Feshane Günleri”nde Kılıçdaroğlu’nun “Alucra Vakfı” standını 
ziyareti sırasında bu görüşme gerçekleşmiştir. 
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Doğan Yakupoğlu’nun dernekçilik hayatı 
 

 
 
“Doğan Yakupoğlu” BJK’nın efsane başkanı “Süleyman Seba” ile 
birlikte görülmektedir. Doğan Yakupoğlu 24 yıllık BJK (Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü) üyesidir. 10 yıl Süleyman Seba başkan ile “Seçim 
Komitesi”nde görev almıştır. Binlerce Alucralı’yı BJK üyesi yapmıştır. 
Doğan Yakupoğlu’nun BJK çevrelerinde büyük itibarı vardır. 
 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image020.jpg
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“Doğan Yakupoğlu” sosyal yönüyle çok faal bir insan olarak 

tanınmıştır. Aynı zamanda hayırseverliği ve hemşehrilerine yardımcı 
olmasıyla da bilinmektedir.  

 
Doğan Yakupoğlu’nun dedesi “Fazlı Ağa” Alucra’nın önde gelen 

şahsiyetlerindendir. Rahmetli dedem “Dânâ Molla ”Müftü Dursun 
Tosun” Efendinin de arkadaşıdır. Doğan Yakupoğlu, Alucra’da ki her 
derneğin kuruluş yönetiminde bulunmuş, sosyal ve katılımcı bir 
insandır.  

 
Yıllar önce “Polis Niyazi Başyurt”, “Gicoralı Ali Yüksel”, “İsmail 

Bingöl” ve “Aziz Önem” ile birlikte Alucra adına dernek kurma faaliyetini 
gerçekleştirmişlerdir. Yakın zaman önce Alucra’yı kalkındırmak ve 
örgütlemek için kurulan “Çağrı Hareketi”nin de içinde yer alarak başarılı 
bir öncülük yapmıştır.  

 
Doğan Bey’in üyesi ve kurucusu olduğu “Sivil Toplum 

Kuruluşları” kısaca şunlardır: 
 

-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Üyeliği, 
-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı 
Kurucu Üyeliği, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği, 
-Alucra Babapınar Köyü Derneği Kurucu Üyeliği, 
-Alucra Vakfı Kurucu Üyeliği, 
-Alucra Eğitim Derneği Kurucu Üyeliği, 
-Alucra İş Adamları Derneği Kurucu Üyeliği, 
-Karadeniz Vakfı Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 
-Çamlıca Güreş Kulübü Üyeliği, 
-Giresun Vakfı Kurucu Üyeliği, 
-Şebinkarahisar Vakfı Kurucu Üyeliği, 
-Şebinkarahisar Derneği Kurucu Üyeliği, 
-İzmir Atatürk Lisesi Koruma ve Yaşatma Derneği Üyeliği 
-BJK üyeliği ve BJK Divan Kurulu üyeliğidir. 
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Doğan Yakupoğlu Doğruyol Partisi Beyoğlu Başkan Adayı 
 

“Doğan Yakupoğlu” seçim çalışmaları sırasında bir salon toplantısında 
konuşma yaparken görülmektedir. 
 

Uzun yıllar Halkçı Parti ve CHP’de siyaset yaptıktan sonra; 1989 
Seçimleri öncesi gördüğü bir vefasızlık üzerine CHP’den ayrıldı. 1989 
yılında DYP (Doğru Yol Partisi) “Beyoğlu Belediye Başkan Adayı” oldu. O 
seçimde Saadet Partisi’nin adayı da şimdiki Başbakan “Recep Tayyip 
Erdoğan”dı. İkisi arasında oylar bölününce seçimi başka bir partinin 
adayı kazanmıştır.  Doğan Yakupoğlu bu seçimlerde Alucralılardan 
yeterli desteği görememiştir. Ne yazık ki bu hep böyle geldi böyle gider. 
Her nedense Alucralılar kendi çocuklarını desteklemiyorlar. Ne var ki 
Doğan Yakupoğlu “Süleyman Demirel”den büyük övgü almıştır. Bu 
arada Doğan Yakupoğlu o seçimlerde kendi köylüsü “Erilli Ailesi”ne 
müteşekkirdir. Başta “Osman Hoca Efendi” olmak üzere, tüm aile 
tarafsız kalmıştır. Dolayısıyla kendi köylüsüne karşı çıkmamıştır. Bu 
davranış“asil bir davranıştır”. Bu tutumlarından dolayı Erilli Ailesine 
Refah Partisi çevreleri bu asil davranışı hoş görmeyerek haksızlık 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image022.jpg
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yapmıştır. Erdemli insanların gerçek değeri “Allah katında”verilir ve 
yerini bulur. Erdemli insanların değerini ancak erdemli insanlar kabul 
eder. Yukarıdaki bilgileri Doğan Yakupoğlu’nun dilinden yazdım. 
Kendisi “Osman Hoca” ya büyük ve derin bir saygı duyduğunu söyleşimiz 
sırasında devamlı vurgulamıştır. 

 

Doğan Yakupoğlu iş adamı ve sanayici olarak başarılı 
olmuştur 
 

Doğan Yakupoğlu, 1963 yılında askerliğini “Yedek Subay 
Öğretmen” olarak Amasya’da tamamladıktan sonra; “Doğan Muhasebe 
ve Mali Müşavirlik Bürosu”nu kurmuştur. 1983 yılına kadar 20 yıl süreyle 
burayı işletti. Daha sonra 1983 yılında “Gürsan Büro Mobilyaları 
Kollektif Şirketi”ni kurdu. Halen bu işletmesinde iki oğluyla beraber 
çalışmaktadır. İmalat (üretim) yeri Hasköy’de olup, çok sayıda kişi 
burada çalıştırılmaktadır. Türkiye genelinde bayilikleri olmakla beraber, 
Karaköy ve Altunizade’de Showroom (teşhir ve satış) yerleri 
bulunmaktadır. 
 

Doğan Yakupoğlu ve “Alucra Çağrı Hareketi” 

 
Yukarıdaki fotoğrafta “Çağrı Hareketi”nin ilk önderlerinden; 
ortada “İhsan Tekoğlu”, sağında “Doğan Yakupoğlu” ve 
solunda “Hasan Kaptı” görülmektedir. Kendilerini dergisine kapak 
yapan “Giresun Dergisi”nin sahibi ve başyazarı “Remzi Mamaşoğlu”na 
her üçü de bu fotoğrafı yayınlayacağım dediğimde; teşekkür etmiş ve 
onu hayırla yâd etmiştir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image024.jpg
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 “Doğan Yakupoğlu” sosyal etkinlikler ve halkla ilişkiler 
yönünden çok yetenekli ve faal bir insan olarak görünen ve bu 
çalışmaları büyük bir başarıyla yürüten seçkin bir kimsedir. Kendisi son 
zamanda “İhsan Tekoğlu” ve “Hasan Kaptı” ile birlikte “Çağrı 
Hareketi” denilen ve Alucra insanını “Ahlakta ve Kardeşlikte 
Birliğe” çağıran bir hareketin önderlerinden olarak öne çıkmıştır. 
Kendisine:  

 
― M.D.Tosun: Bu hareket nedir? diye sorduğumuzda özetle şunları 
söylemiştir: 
 
― D.Yakupoğlu: “Biz bu hareketi üç kişi bir araya geldikten sonra; 
Alucralı seçkin insanlara da anlattık. Aramıza katılmalarını istedik. En az 
5 veya 7 kişiden oluşmasını düşünüyorduk. Ne var ki sudan sebeplerle 
katılmaktan çekindiler. Bu işin maddi ve manevi sorumlulukları vardı. 
Kimse göze alamadı. Bunlardan bir bölümü “1. Çağrı Bildirisi”nden sonra 
görev aldılar. Her kesimden değişik insanlar zamanla konunun ruhunu 
anladı ve katıldı. Bununla birlikte kabullenmeyip karalayan gruplarda 
oluştu. Yalnız candan ve samimi destekleyen “Alucra İmam Hatip 
Derneği” oldu. Aynı zamanda anlaşıldı ki “Osman Erilli Hoca” gerçek bir 
Alucralıymış. Köy dernekleri büyük oranda destek verdi. Biz bu hareketi 
yalnız Alucra veya İstanbul’da değil, Giresun, Ordu ve Samsun gibi 
yörelere de yaymayı ve dünyaya açmayı düşündük. Yola çıkarken 
Allah’ın şu emrine uygun hareket ediyorduk: “İçinizde; hayra çağıran, 
iyilikleri emreden, kötülükleri men eden bir topluluk bulunsun.” (Âli 
İmran, 3/104) Bizim bu hareketimize ne yazık ki, karşı çıkanlar oldu. İlk 
toplantımızı “Alucra Vakfı”nda yaptık. Sağımıza ve solumuza Vakıf 
Başkanı “İsmail Hasbal”, Eğitim Derneği Başkanı “Prof. Nusret 
Bulutçu”yu, İmam Hatip Derneği Başkanı “Abdurrahman İbil” ve Alucra 
İş Adamları Derneği Kuruluş Çalışmaları Komite Başkanı “Yılmaz 
Demirkıran”ı aldık ve ilk bildiriyi okuduk. Maksadımız Alucra’yı “örgütlü 
toplum” yapmaktı. Rahatsız olanlar olduysa da; büyük çoğunluk 
memnun oldu ve “1. Çağrı Bildirisi”ni imzaladı. “2. Çağrı Bildirisi”ni de 
okuyunca çok büyük bir çoğunluk imzaladı.” Doğan Yakupoğlu sözlerini 
bitirirken şu soruyu sordum:  
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― M.D.Tosun: Alucra’yı örgütlü bir toplum yapma projeniz ne sonuç 
verdi? 
 
― D.Yakupoğlu: “Alucra İş Adamları Derneği”, “Alucra Gençlik Derneği” 
ve “Alucra Kent Meclisi” gibi dernekleri kurduk. “Alucralı Kadınlar 
Derneği” ve “Alucra Köy Dernekleri Federasyonu” gibi kurumların 
kuruluş çalışmaları ne yazık ki gerçekleşemedi. Bu arada “Alucra Eğitim 
Derneği”ne büyük destek verdik. Aslında “Alucra Yüksek Okul Projesi” 
“Çağrı Hareketi”nin eseridir. Bu doğrultuda süreç içerisinde onlarca 
toplantı yaptık. Mali sorunları halletmek adına Taksim’de büyük iştirakle 
yapılan toplantıda taahhütler alınırken Refik Bulutçu söz alarak izin 
verirseniz ben bu okulu tek başıma rahmetli babam Turan Bulutçu adına 
yapmak istiyorum dedi ve bu teklifi kabul gördü. Alucra’da mevcut Kız 
İmam Hatip Okulu binasını Yüksek Okula veren “Osman Erilli Hoca” 
olmak üzere, projeyi yapan ve yaptıran Mehmet Karamustafaoğlu’na, 
ilk temeli atan daha birçok insanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. 
İnsanımız gerçekleri görmüş ve bize: “Alucra Yüksek Okulu’nun 
görünmeyen kurucusu sizsiniz. Çağrı Hareketi takip ve teşvik etmeseydi 
ne okul açılırdı ve ne de proje yapılırdı” demiştir.  
 

Bununla birlikte bu süreçte hizmet ve yardımları dokunan bir çok 
kişiyi de teşekkürle anmıştır. Bunlar: 
 
-Alucra belediye başkanları Kemal Bıyıkçı, Ahmet Erilli ve Eğitimci 
Belediye Başkanı İbrahim Bıyıkçı, Prof.Dr. Zakir Bakıcı, Prof.Dr. Nusret 
Bulutçu, Mümtaz Safi, Muammer Döğenci, Ali Yöre, Mustafa Paça, 
Eczacı Muhlis Akmen, Ahmet Güler, Osman Coruh, Halil Gülal, Yük. Müh. 
Mehmet Karamustafaoğlu, Mustafa Açıkel, Av. Mustafa Taşbaşı, Av. 
Nuray Ekşi, Ömer Demirağ, Enver Süleymanoğlu, Av. Ömer Lütfi Çelik, 
Kasım Yağcıoğlu (Hoca), Hayri Bakıcı, Tahsin Ağca, Remzi Mamaşoğlu, 
Yaşar Ekmen, Hakkı Közleme, İzzet Elal, Ömer Korkmaz, Dr. Ekrem Ton, 
Muhsin Çevirgen, Taner Özgün, Oktay Ergün, Avni İşcan, Dt. Yahya 
Terlemez, Ali Yelek, Arif Başyurt, Aydın Deliktaşlı, Av. Nilgün Yücel, 
Muhittin Gülal, İsmail Tekoğlu, Mustafa Yelek, Av. Hakan Özbal, Ahmet 
Yurtsever, Mustafa Koca, Cem Ekiz, Paşa Bıyıkçı, Polat Sabuncu, Prof.Dr. 
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Yımaz Çamlıtepe, Tülay Dolu, Av. Hüsamettin Demiröz, İsmail Kaptı, 
Hasan Cıbız, Namık Kasımoğlu, İbrahim Çoşkun, İlhami Zerin, Fevzi-
Muhsin Çıtır, Belkıs Kılıçkaya, Mustafa Dolu, Seyfettin Akçin, Şükrü 
Göcen, Sinan Karaveli, Teoman Aydost, Ünal Bingöl, Zafer Döğenci ve 
Galip Karataş’dir. Ancak asıl teşekkürü de Yüksek Okul’un inşasında çok 
büyük maddi katkılar yapan Refik Bulutçu’ya etmiştir. 
 
― M.D.Tosun: “Doğan Bey çok güzel özet yaptınız, her şeyi göz önüne 
getiren ve Alucra’ya hizmet verenleri anan bir konuşmanız oldu. Bir 
Alucralı olarak; sizin gibi değerli ve erdemli insanlarımızla iftihar etmek 
gerekir görüşündeyim” dedim. Bunun üzerine Doğan Bey: 
 
― D.Yakupoğlu: “Murat Bey bu fırsatı bana verdiğiniz için ben de sizi 
tebrik ediyorum” dedi. 
 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image026.jpg
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19 Haziran 2014 Eminönü “Yeni Cami” ana kapısının önünde; “Doğan 
Yakupoğlu”, iki arkadaşı “Hasan Kaptı” ve “İhsan Tekoğlu” öğle 
namazı sonu birlikte görülmektedir. 
 

Bu özet bilgilerden sonra Doğan Yakupoğlu’na: 
 
― M.D.Tosun: “Doğan Bey başka söyleyeceğiniz bir şey var mı ?” diye 
sordum. Kendisi bana iltifat etti ve şöyle söyledi: 
 
― D.Yakupoğlu: “Murat Bey siz iyi bir Alucralısınız. Müslüman bir âlimin 
torunusunuz. Dedelerimiz dost ve arkadaş olarak Alucra’da birlikte 
yaşamışlar. Elhamdülillah benim ailem dini bütün insanlardan 
oluşmaktadır. Bende dinini yaşayan inançlı bir insanım. Birkaç defa 
“Umre”ye gittim. Bunu kimseye duyurmadım. Hatta defalarca hac ve 
umreye giden iki arkadaşım İhsan Tekoğlu ve Hasan Kaptı’nın bile haberi 
olmadı. İnancın Allah ile kul arasında kalması ve gösterişe 
kaçılmamasının evla olduğuna inanıyorum. 
 

Mesela İhsan Tekoğlu çok hac ve umre yapmış, kendisine “Hacı 
Efendi” denilmesini istemiyor. Hasan Kaptı da öyle. Bunlar saf ve temiz 
Müslümanlar. İhsan Tekoğlu yöremizde, İslam Dinini bilimsel yönleri ile 
çok iyi bilen bir insandır. Hasan Kaptı da öyle, ibadetlerini gösterişe 
kaçmadan yaparlar dedi. 

 
Son sözü ise; Alucra Eğitim Derneği’nin sahibi olduğu Beyoğlu 

Tüneldeki iki daire senelerce önce yok pahasına satılmıştır. Bugün 
bakıldığında kayıpların tarifsiz ölçüde çok büyük olduğunu üzülerek 
ifade etmek istiyorum. İnşa-Allah  bundan ders alınır, olmuştur. 
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Yukarıdaki fotoğraf 19 Haziran 2014 gününde öğle namazından sonra 
Eminönü “Yeni Cami” avlusunda çekilmiştir. Bu fotoğrafta 
ortada “Doğan Yakupoğlu” ve iki yanında “İhsan Tekoğlu” ile “Hasan 
Kaptı”görülmektedir. Bu üç Alucra insanı “Çağrı Hareketi”ni başlatan 
çekirdek kadronun liderleridir. 
 

Birinci bölümde “İhsan Tekoğlu”nun söyleşisini bitirmiştim. 
Böylece “Doğan Yakupoğlu”nun söyleşisini de tamamlamış oldum. 
Hayırlara vesile olsun. Bundan sonraki söyleşimiz “Hasan Kaptı” ile 
olacaktır. Bu söyleşileri yapan bir insan olarak;  bu üç önder insanın 
arasında fotoğraf çektirmek istedim. Aşağıdaki fotoğrafı cami 
cemaatinden tanımadığımız birisi çekti:  
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19 Haziran 2014 Eminönü. Fotoğrafta sağdan sola “Murat Dursun 
Tosun”, yanında “İhsan Tekoğlu”, onun yanında “Doğan 
Yakupoğlu” ve onun da yanında “Hasan Kaptı” görülmektedir. 
 
İstanbul-19 Haziran 2014 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/image030.jpg
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MÜFTÜ DURSUN TOSUN (NAMI DİĞER DÂNÂ MOLLA) 
 

 
 

Dursun Efendi 1902 yılında Giresun’un Alucra İlçesine bağlı eski 
ismiyle Eşgüne yeni ismiyle Demirözü köyünde doğmuştur. Babasının 
adı Mehmet (D–1868/Ö–1941) annesinin adı Hatice (D–1877/Ö–
1943)’dir. Diğer taraftan büyük babası Yakup (D–1841/Ö–1909) büyük 
annesi Hanife    (D–1852/Ö-belli değil)’dir. Ata dedesinin adı ise, Recep 
olup, doğumu ve ölümü hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Demirözü 
sülalesine Recep oğulları denilmesinin sebebi de bilinen ata dedesinin 
adının Recep olmasından ileri gelmektedir. Sülalenin Demirözü 
köyündeki kökeni 1800’lü yıllara kadar takip edilebilmektedir. Bununla 
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birlikte nüfus kayıtlarında ailenin nereden geldiğine dair bir bilgi 
bulunamamıştır. Ancak Recep dedenin Horasan kökenli olduğu rivayet 
edilmektedir. 

 
                Dursun Efendi çocukluk yıllarını Demirözü Köyünde geçirdikten 
sonra eski adıyla Davaha yeni adıyla Akçiçek köyünden 
Danalıoğullarından İpek (D–1902/Ö–1943) isimli bayanla evlenmiş ve 
İlçeye yani Alucra’ya yerleşmiştir.  
 
 1 Şevval 1231 (25 Ağustos 1836) tarihinde Erzurum Ahkâm 

Defterinin 172. Sayfasında bulunan kayıdda  Kara Mustafa oğlu ve 

Danalı oğlundan es-Seyyid olarak söz edilmektedir. Bu itibarla İpek 

annenin Seyyide olması durumu söz konusudur. 1835 tarihli nüfus 

Alucra nüfus kayıtlarına göre Danalı oğulları hem Zıhar hem de Davaha 

köyünde görülmektedir.  

 
Divani üslupla yazılmış kaydın ilgili bölümü 

 
“Karahisar-i Şarki muzafatından Alucara nahiyesine tabi Zıhar karyesi 
ahalisinden Kara Mustafa oğlu es-Seyyid Şeyh Ahmed ve Yarlık oğlu 
Şeyh Ali ve Danalı oğlu es-Seyyid Mehmed ve Halil oğlu Molla Ali ve 
Şeyh Molla Osman ve es-Seyyid Şeyh Molla İsmail ve sair ma’lumul-ism 
kimesneler meclis-i şer’a varub” 
 
 Her ne kadar Osmanlı’da bir saygı ifadesi olarak “Efendi” ve 
“Bey” manasına saygın kişilere es-Seyyid denildiği olsa da bilindiği gibi 
Zıhar köyü Çağırgan Baba “es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Baba” nın ve 
onun neslinin yaşadığı bir köydür. Çağırganlı şeyhleri buradan etrafa 
dağılarak İslamı tebliğ vazifesini icra etmişlerdir. Çağırgan Baba’nın 
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Seyyid olduğunda da hiç şüphe yoktur. Bunu Çağırgan Baba’nın hayatını 
incelediğimiz kitapta tüm ayrıntılarıyla incelemiştik.  
 

Dânâ Molla Tepe Mahallede 5–6 yıl ikamet ettikten sonra Kamışlı 
Köyüne göçmüş 15–16 yıl da burada ikamet etmiştir. Bu zaman zarfında 
Kezban (D–1922/Ö–2004), Kemal (D–1926/Ö–1997), Alim (D–1928/Ö–
1995), Emine (D–1929/Ö–1996), Mustafa (D–1931/Ö–1931), Zehra (D–
1934/Ö–1989), Münevver (D–1936/Ö–1948), İhsan (D–1939/Ö–1952), 
Kazım (D–1943/Ö–1956) isimli çocukları olmuştur. Dursun Efendi 
geçimini sağlamak için Alucra’da Bakkallık, Manifaturacılık, Fırıncılık 
hatta bir handa çay evi işletmeciliği yapmıştır. 
 
                Tüm bu zaman zarfında çocukluğundan beri içinde yanan ilim 
ateşini hiç söndürmeden körükleyerek ve sürekli kendini yetiştirerek, 
eğitir ve geliştirir. Bu arada 1934’de Soyadı Kanunu çıkar.  
 

Zamanın âlimlerinden olan Hoca efendiye yakın çevresi zaman, 
zaman takılarak Dânâ Molla (bilgili, âlim) yerine Dânâ Molla daha sonra 
da Dânâ Molla diye hitap ettiklerinden Dursun Efendi diğer aile 
fertlerinden ayrı olarak Demirözü soyadını almaz ve bu Dana hiç 
büyümeyecek mi der ve bir anlamda latife de yaparak Tosun soyadını 
alır. Yıllar bir birini takip eder ve Dursun Efendi ilminin inkişâf ettiğine 
kanaat getirince de idealleri uğruna Alucra’daki işlerini tasfiye ederek 
1943 yılında çoluk çocuk bir kağnı arabası ile Alucra’yı terki diyar 
eylerler.   
 

Yolları Erbaa üzerinden, Lâdik’e uzanır. Burada bir müddet 
konaklarlar. Ancak, zamanın şartlarından dolayı burada sıtma 
hastalığına yakalanırlar. Dursun Efendinin hanımı burada vefat eder. 
Oğullarından Kemal ve Âlim’de ağır hastalanırlar ve uygulanan tedavi 
neticesi iyileşirler. Çocuklarıyla bir başına kalan Dursun Efendi Terme’ye 
yerleşir. Bu arada Giresun Merkezinden Selime isimli bir bayanla ikinci 
evlilik yapmış, bu evlilikten de Mustafa (D–1952/Ö–1977) isimli bir oğlu 
olmuştur. 
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Dursun Efendi nihayet aradığı fırsatı bulur ve o zamanki adıyla 
Diyanet İşleri Reisliğinin açtığı sınava girerek kazanır ve Rüştüye derecesi 
ile Aday Vaiz olarak 1945 yılında vazifeye başlar. İlk görev yeri Ordu’nun 
Ünye ilçesidir. Sonrasında sırasıyla Bulancak, Maçka, Terme, Bafra, 
Merzifon, Niğde Çamardı, Giresun Merkez, Akçaabat ve 
Şebinkarahisar’da Vaiz ve Müftü olarak görev yapar. Her türlü imkânın 
kısıtlı olduğu o yıllarda 6 değişik il ve 9 ilçede görev yaparak halkı irşat 
eder. 

 
50’lı yıllarda eğitimli ve bilgili din âlimlerinin az olduğu 

zamanlarda farklı yerlerde görev yapmak zorunda kalan Hoca Efendi 
bedenen yıpranmıştır. Özellikle Niğde-Çamardı’nın 1700 rakımlara 
varan iklimi kronik bronşit ve astım hastası olan Hoca Efendinin kalbini 
de yormuştur ve sağlık nedenleriyle buradan tayinini istemiştir.  

 
Buradan tayini çıktıktan sonra bir müddet daha değişik yerlerde 

görev yapan Hoca Efendi son görev yeri olan Şebinkarahisar’da 1959’da 
vefat etmiştir. Kabri Şebinkarahisar’ın girişinde bulunan kabristandadır. 
Bu kabristan daha önce mevcut yolun altında olduğundan yol 
genişletme çalışmaları esnasında oğlu Kemal tarafından şimdiki yerine 
naklettirilmiştir.  

 
Yöremizin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden birisi olan Dânâ 

Molla Dursun Efendiyi biraz olsun tanıtabilmek için Diyanet İşleri 
Başkanlığı başta olmak üzere görev yaptığı bütün yerlerle yazışma 
yapılmıştır. Bunlardan Diyanet İşleri Başkanlığından ve Niğde Çamardı 
Müftülüğünden yazılı belge temin edilebilmiştir.  Diyanet İşleri 
Başkanlığındaki şahsi dosyasını inceleyebilmek için ise, şahsen 
müracaatın gerekli olduğu belirtildiğinden şimdilik bu imkân 
bulunamamıştır. 

 
   Bu arada Hoca Efendiyle ilgili olarak anlatılan bir hatıratı da 

burada zikretmek istiyorum. Bu fıkra halen anlatılmakta ve 
bilinmektedir. Hoca Efendinin yolu bir gün Kazıkbeli Yaylasına düşer. O 
günlerde şiddetli bir kuraklık yaşanmaktadır.  
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Yöre halkı Hoca Efendiyi görünce sevinir ve kendi aralarında 

istişare yaparak Hoca Efendiden yağmur duası yapması için istekte 
bulunmaya karar verirler ve bu dileklerini iletirler. Hoca Efendi de 
memnuniyetle ancak namaz vakti yakın namazımızı eda edelim inşallah 
duamızı da yaparız der. Ve namazdan sonra hep birlikte yağmur duasına 
durulur. Hoca Efendi duasını bitirir bitirmez Allah’ın lütfu gerçekleşir ve 
hava bulutlanır, kararır neticesinde şiddetli bir yağmur başlar. Bunun 
üzerine yöre halkı yani Çetmiler çabuk sığınacak yer bulalım Ekinci Hoca 
bizi sele verecek derler ve kaçışırlar. Bu anlatılanlarda Hoca Efendinin 
bi-İznillah duası kabul olunan bir kul olduğunu göstermektedir. 

 
Bilgi Notu: Bilindiği gibi sahil ve sahile yakın oturanlara yöremizde Çetmi 
denilirken onlarda iç kısımda oturanlara Ekinci demektedirler. 
 

 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

69 
 

 
 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

70 
 

 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

71 
 

  

 
  



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

72 
 

 
  
  



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

73 
 

 
  



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

74 
 

 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

75 
 

 
 

ERCİVAN ALTIPARMAK 
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 Ercivan Altıparmak, 1937 yılında Alucra’nın Karaağaç köyünde 
doğmuştur. Babası Temel Bey de 1883 yılında Karaağaç köyünde 
doğmuştur. Babası Alucra’nın ilk berberlerindendir.   
 
 Ercivan Altıparmak ilk ve ortaokulu Alucra’da okuduktan sonra 
1957’de askere gitti. Amasya ve Erzurum’da yaptığı askerlik hizmeti 
sonrası 1959’da 2 sene sonra teskere aldı.  
 
 1960 yılında Görele’de vergi memuru olarak göreve başladı. Kısa 
bir süre sonra aynı görevle Şebinkarahisar’a atandı. 6 sene burada görev 
yaptıktan sonra Alucra’da milli emlak memuru olarak görev başladı. 
Alucra’daki hizmetinin son dört yılında Mal Müdürü Vekilliği yaptı ve 
1985 yılında emekliye ayrıldı. 
 
 2008-2009 tarihleri arasında CHP Alucra ilçe başkanlığı yaptı. 
Seçimlerden sonra kendi isteğiyle görevden ayrıldı. 
 
  Ercivan Altıparmak, yaz kış Alucra Mesudiye mahallesinde 
ikamet etmektedir. Ancak bazen kısa süreliğine Ankara ve İstanbul’a 
giderek çocuklarının yanında da kaldığı olmaktadır. 3 erkek 4 kız çocuğu 
vardır. 
 
 Uzun yıllar Alucra’da memuriyet görevinde bulunmuş olması 
nedeniyle edindiği tecrübe ile Alucra’nın geçmişten günümüze uzanan 
sürecine ilişkin izlenim ve görüşleri de aşağıdaki gibidir. 
 

Eskiden Çamoluk’un da Alucra’ya bağlı olmasıyla nüfusunun 
fazla olması çarşının daha aktif olmasını sağlıyordu. Ancak zamanla 
yaşanan göçlerin de etkisiyle nüfusun azalması Alucra’nın da 
küçülmesine neden oldu. 

 
 Bu nedenle geçmişten günümüze Alucra’da faal bir ikinci cadde 
kazandırılamadı. Ayrıca su ve atık su konusundaki sıkıntılar da devam 
etmektedir. Bunun yanında ilçede ciddi anlamda bir hamam eksikliği 
sorunu vardır. Özellikle Meslek Yüksek Okulu’nun açılmasıyla ilçe 
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dışından gelen yüzlerce gencin varlığı bu sorunu daha çok hissedilir hale 
getirmiştir.  
 
 Giresun ve diğer illerle bağlantımızı sağlayan yolumuz Halil Rıfat 
Paşanın yaptırmış olduğu yolun ıslah edilmesinden ibarettir ve kesinlikle 
yeterli değildir. Alucra’nın yol imkânlarını diğer yerlerle 
karşılaştırdığımızda bu konudaki eksiklik kendini hissettirmektedir. 
Örneğin Gümüşhane-Kelkit-Şiran arasındaki yolla bizim sahip 
olduğumuz yol imkânlarını karşılaştırdığımızda kıyas kabul etmeyecek 
şekilde geride olduğumuz görülecektir. Aynı mesafedeki yol, Alucra-
Gümüşhane arası 1.5 saatte gidilebilirken, Alucra-Giresun arası 3.5 saat 
sürmektedir. Keza Kurtbeli yolu Karayollarına devredilmiş olmasına 
rağmen ciddi bir çalışma yapılmamaktadır. Hatta bu yol üzerinde 
bulunan ve Alucra’nın köyleri olan Arduç, Yeniköy, Tohumluk, Emeksen 
ve Çakrak’ın asfalt yolu dahi yoktur. Koman köyünden sonra stabilize bir 
haldedir. Moran’daki iki köprü ise kesinlikle bu yola uygun standartlarda 
değildir.    

 
Rıdvan Dede’nin kabri başında Ercivan Altıparmak ve Ayhan Koçak 
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Fikri Çıtır, 1938 Alucra doğumludur. Babası Temel Efendi 
(doğumu H-1311/M-1895-ölümü 1978) 7 yaşında iken dedesi Fikri 
Efendi Zıhar’dan Alucra’ya göçmüş. Dedesi Fikri Efendi Alucra’nın ilk 
yerleşimcilerinden ve ev yaptıranlarındandır. Dedesinin Alucra’da 
yaptırdığı bu evde (Zıhar) Fevzi Çakmak köyünde Ruslara karşı karargâh 
kurulduğu dönemde Mareşal Fevzi Çakmak da 1. Dünya Savaşı yıllarında 
yaklaşık 3 yıl kalmıştır. Bu ahşap konak daha sonra yandığı için yerine 
başka bir bina yapılmıştır. (Bu bilgi bir asrı aşkın yaşıyla geçmişle 
günümüz arasında köprü kuran (Gücük) Osman Ekşi’den alınmıştır.) 

 
Dede Fevzi Efendi Alucra’da hayvancılıkla uğraşmıştır. Oğlu 

Temel Efendi ise önce kahvecilik yapmış ardından da ticarethane 
açmıştır. Dükkânında manifatura, kırtasiye, hırdavat fotoğraf 
malzemesi, pamuk, kalay nişadır’a varana kadar birbirinden farklı pek 
çok ürün satılırdı. 

 
Temel Efendi ayıca DP’nin Alucra’daki ilk kurucularındandır. 

Çalışmalarıyla; CHP’den milletvekili seçilen Tevfik Ekmen’den sonra 
Doğan Köymen’in DP’den milletvekili seçilmesine katkıda bulunmuştur. 
Temel Efendi Alucra’nın en varlıklılarından olup, el tutan, ihtiyaç 
sahiplerine yardım eden yönüyle de öne çıkan bir kişiliğe sahipti. 

 
Sattığı malları İstanbul’dan temin etmekte, buradan mavnalarla 

Giresun’a nakledilmekte Giresun’dan da katırlarla Alucra’ya 
getirilmektedir. O dönemde katır ticaretini yapanlardan biri de 
Şebinkarahisarlı Katırcı Kuş Hasan’dı. 

 
O tarihlerde Çerçi denilen ve köy, köy dolaşarak iplik, basma, 

jilet, iğne ve düğme gibi zaruri ihtiyaç malzemeleri satan gezici satıcılar 
vardı. Bunların bazıları yaya olarak sırtlarındaki çantalarıyla gezerken 
bazıları at ve eşeklerle gezerlerdi. Bu şekilde 7-8 tane müşterileri vardı. 
Bunlar genelde veresiye mal alırlar bunları satarlar, mal sattıkları 
yerlerden topladıkları yumurtaları da Alucra’ya getirerek Temel 
Efendiye vererek mahsuplaşırlardı. Aynı şekilde köylüler de yumurta ve 
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benzeri mallarını getirerek yerlerine başka bir ihtiyaçlarını alırlardı. 
Takas ekonomisi geçerliydi. 

 
Aynı şekilde Erzincan taraflarından kalay yapmaya Romanlar 

gelirlerdi. Onlarda kazandıkları parayla alış veriş ederlerdi. Hatta çok 
zaman paraları da yetmeyince veresiye mal aldıkları olurdu. Bir dahaki 
gelişlerinde borçlarını öderlerdi, sözlerine sadıktılar. 

 
Temel Efendi sonraki yıllarda Fhilips, Sana ve Vita yağları 

ile Yokohoma lastiklerinin bayiliklerini de aldı. 
 
Alucra bu anlamda ticaretin de merkezi olma konumu 

kazanmıştı. Cumartesi günleri kurulan pazarında özellikle hayvan alım 
satımı çok canlıydı ve civar yerlerden de hayvan alımı satımı yapmaya 
gelenler olmaktaydı. Keza diğer ihtiyaçlarını gidermek için Alucra’ya 
gelenlerde az sayıda değildi.  Toplam nüfusu 30-35 bin civarındaydı. O 
tarihlerde gurbete gidenler olsa da gurbet çok fazla bilinmiyordu. 

 
Fikri Çıtır askere gidene kadar babasının yanında ticaretle 

uğraşarak işin inceliklerini öğrenmeye gayret etti. 1960 yılının 10. ayında 
teskere alınca da İstanbul’a giderek orada çalıştı. 1968 yılında Alucra’ya 
geldiğinde aradan 8 yıl geçmişti. Alucra’yı çok değişmiş buldu. Üzeri 
çatılı Ahşap köprüsü bile yıkılarak yerine yenisi yapılmıştı. 

 
Alucra’daki işlerini tasfiye ederek İstanbul’a yerleştiler. 1968’den 

1994’e kadar Eminönü Küçükpazar’da kaba nalburiye işiyle uğraştı. Tel, 
çivi ve çember (karyola çemberi) satımıyla uğraştı. Daha sonra kendi 
mülkü olan bu yeri devren kiraya vererek ticareti bıraktı. Daha 
öncesinde Rami’de Galip Zerin’le ortak çivi fabrikası kurdular ve bir süre 
işlettiler. Yine Galip Zerin’le ortak olarak aldıkları Kasımpaşa’daki yere 
bir otel inşa ettirerek ek iş olarak otel işletmeciliği yaptılar. Sonra burayı 
da kiraya verdiler. 

 
50 yıl Fatih’te ikamet ettikten sonra Kısıklı’ya taşındı. Halen 

orada oturmaktadır ve her yaz Alucra’ya gelerek birkaç ay kalmaktadır. 
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GALİP ZERİN 

 
 

1933 Alucra doğumlu olan Galip Zerin, 1960 yılına kadar 
Alucra’da hırdavat ve bakkaliye ürünlerinin ticaretini yapmıştır. Bu 
tarihten sonra İstanbul’a göç etmiştir. İstanbul’a göç etmesinin en 
büyük nedeni bu süre içinde 6 çocuğunun sırayla aniden vefat etmiş 
olmasıdır. İstanbul’a yerleştikten sonra da 3 çocuğu vefat eden Galip 
Zerin’in halen hayatta olan 40 yaşlarında bir oğlu bulunmaktadır. 

 
Galip Zerin, Alucra’da bulunduğu ve ticaret yaptığı zamanlarda 

Şiran’dan ve Çamoluk’dan gelip kendisinden mal alanlar 
bulunmaktaymış. Bu ticaretinde o tarihlerde sahip olduğu BMC ve 
Bedford kamyonlarının avantajını kullanmış, İstanbul, Samsun, Sivas ve 
Kayseri’den hırdavat ve bakkaliye malzemeleri Gaziantep’ten yaş ve 
kuru üzüm, Mersin’den sebze, domates, biber, patlıcan getirerek 
Alucralının ve civar ilçelerin hizmetine sunmuştur. Özellikle İstanbul’dan 
oluklu sac, katran, karasakız, yün getirirken Kütahya Harmancık’dan 
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düven taşı getirmiştir. Alucra’da bulunduğu süre içinde bir dönem Hacı 
Bingöl’le de ortakçılık yapmıştır.  

 
İstanbul’a göç ettikten sonra Kasımpaşa’da Çıtıroğulları ile 

Kasımpaşa Camisinin karşısında bir yer satın alarak buraya otel inşa 
etmiş ve 25 sene süre ile otelcilik yapmıştır. Yine Çıtıroğulları ile Rami’de 
bir çivi fabrikası açarak bir süre işletmiştir. Daha sonra alım satım 
işlerine yeniden yönelmiş, özellikle kapanan iş yerlerinin her türlü malını 
alarak ticaretini yapmıştır.     

 
 Yaklaşık 20 yıl önce Alucra’dan tekrar arsa alarak ev yaptırmış ve 
yazları burada ikâmet etmeye başlamıştır.   Alucra’ya gelirken de 
muhtelif hırdavat ve kullanım eşyası getirerek burada satımını 
yapmaktadır. Bunun yanında yazları Alucra’da el arabasında ufak- tefek 
kullanım eşyaları da satmaktadır. 
 
 Galip Zerin’in babası Ahmet Çavuş, Mareşal Fevzi Çakmak Zıhar 
Köyünde karargâh kurduğunda onun en gözde çavuşlarından birisi 
olmuştur. Ahmet Çavuş, bir süre köyü olan Koman’da Muhtarlıkta 
yapmıştır.  
 
 Galip Zerin, annesi İpek hanımdan dinlediğine göre Mareşal 
Fevzi Çakmak’ın Zıhar’da bulunduğu ve Ruslarla savaşın sürdüğü, halkın 
endişe taşıdığı 1.Dünya Savaşı yıllarında Tepeköy’lü Canga isimli bir 
eşkıya adamlarıyla birlikte köyleri basarak, köylünün maddi değer ifade 
eden her şeyini gasp etmekteymiş. Babası Ahmet Çavuş’un cephede 
olduğu sırada evlerinde olan bir miktar paraları ile bir sığırlarını alıp 
gitmiş. Ahmet Çavuş, durumu komutanına arz edince onun 
öncülüğünde eşkıyanın peşine asker salınmış ve gasp ettiği malların bir 
kısmını bırakarak kaçması sağlanmıştır. 
 
 Diğer taraftan bir ilginç hatırat da 1960’lı yıllarda gerçekleşmiştir. 
Bu tarihte Galip Zerin,  Sivas’tan 1000 tane Gramofon iğnesi satın alarak 
Alucra’ya getirmiş ve bunları toptan esnafa satmıştır. Getirdiği bu 
gramofon iğneleri kısa süre içinde tanesi 200 liraya varan bedelle 
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Alucra’da alıcı bulmuştur. O tarihte Alucra’da bir kısmı köylerde olmak 
üzere çok sayıda Gramofon bulunmakta imiş. Bu da göstermektedir ki 
Alucra kültürel anlamda büyük şehirlerimizden geride değilmiş.  
 
 Görüldüğü gibi güngörmüş büyüklerimizin anlattıkları içinde çok 
ilginç detaylar bulunmaktadır.  
 

DURSUN HACI BİNGÖL 
 

 
 

Dursun Hacı Bingöl, Şerif Bingöl’ün oğlu olup, 1939 doğumludur. 
Kendisi Pirili Köyünden olmakla birlikte, dedeleri Yanus (Subaşı) 
köyünden Pirili’ye göç etmiştir. Sülale ismi Kör Ahmet oğullarıdır. 
Yaklaşık 150 sene önce Kör Ahmet lakaplı dedeleri çocuk iken anne 
babaları tarlada çalıştığı sırada, bir kuş gelip çocuğun gözünü gagalamış 
ve bir gözünü kör etmiş, ailesi de bu olaydan sonra Yanus’dan Kasabaya 
yakın olan Pirili köyüne göç etmiştir. 1920 yapımlı Pirili caminin üst 
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tarafında 15 dönüm bir yer satın almışlar buraya ev ve diğer gereksinim 
duydukları müştemilatı yaptırmışlardır. Bilahare 45 dönüm daha arazi 
alarak yerlerini büyütmüşlerdir. 

 
Ailenin ilk soyadı Başyurt’tur. Ancak Hacı Bingöl’ün babası 

soyadını değiştirerek Bingöl soyadını almıştır. Ailenin Pirili’de yaptırdığı 
evin kapısı öyle gösterişli ve büyükmüş ki sabah namazından sonra 
günün ilk ışıklarıyla kapı açıldığında gıcırtısı yakın köylerden işitilirmiş. 
Öyle ki bu sesi duyan, Kör Ahmet oğullarının kapısı açıldı, çalışmaya 
başlayacaklar dermiş.   

 
 Hacı Bingöl’ün babası Şerif Bingöl 1925’de katırlarla Giresun’a 

giderek mal getirir ve ticarete atılır. Daha sonra Alucra’da bakkaliye 
ürünleri satmaya başlar. Hacı Bingöl’de çocuk yaşında onun yaşında 
ticarete başlar ve ticaretin inceliklerini öğrenir. Bunun semeresini de 
1961 yılında askere giderken alır. 

 
 O tarihte Alucra’dan asker sevki vardır ve çok sayıda genç askere 

gitmek için Alucra’da toplanmıştır. Hacı Bingöl’de bu gençlerden 
birisidir. O tarihte Alucra’da yolcu taşıma işiyle ilgilenen 4 araba vardır 
ve bunların bir kısmı da kamyondur.  Alucra-Sivas arası 15 lira olmasına 
karşın asker yolcuların çokluğunu gören araç sahipleri bunu 30 kuruşa 
çıkarmıştır. Tam sevk zamanı Alucra’ya TMO’dan bir kamyon buğday 
gelmiş ve yükünü boşaltmıştır. Bunu gören genç Hacı Bingöl kamyon 
sahibiyle yaptığı pazarlık sonucu Sivas’a gitmek üzere 400 liraya 
kamyonu kiralar ve asker adaylarının yanına giderek arkadaşlar bende 
sizin gibi askerim Sivas’a kamyon tuttum kişi başı 10 lira alacağım 20 lira 
da benden size harçlık olsun der. Adliye önünde bir hayli yolcu toplar, 
bunu gören diğer araç sahipleri de fiyatlarının 10 lira düzeyine çekmek 
zorunda kalırlar. Yolda topladığı paraları sayan Hacı Bingöl, 780 lira 
toplamış ve bu girişiminden 380 lira kâr etmiştir. Bu demektir ki kamyon 
kasasında 78 asker adayı yolculuk ederek Sivas’a ulaşmış buradan 
dağıtım yerlerine hareket etmiştir. 
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 Kazandığı paradan hariç üzerinde 550 lira harçlığı olan Hacı 
Bingöl, bu paradan 100 lira harçlık ayırarak geri kalanıyla Sivas’tan 
bakkaliye malzemesi alarak BMC kamyonu olan Zıhar’lı kamyoncu Fazlı 
ile bunları babasına yollar. 

 
Kendisi de Sivas’tan tirenle Amasya’ya birliğine hareket eder. 

Amasya’ya geldiğinde bitpazarından eski elbise alarak giyer, yenilerini 
de posta ile Alucra’ya yollar. Yine askerliği sırasında Çorum’dan aldığı 
eğerleri Alucra’ya babasına yollayarak bunların satılmasına aracılık eder. 
Peyderpey alarak yolladığı eğerlerin sayısı 480’e ulaşmış bu eğerler Şiran 
ile Çamoluk da dahi satılmıştır. Hacı Bingöl, 1963 yılında terhis olup 
Alucra’ya geldiğinde tekrar babasının yanında ticarete atılır. 

 
Galip Zerin’le ve kardeşi Talip Zerin’le ortakçık yaptı. Galip 

Zerin’le yaptı ortaklık sırasında Van’dan sayıyla ceviz alıp, kiloyla 
Erzurum’da sattılar. Ceviz alımı için Van’a geldiklerinde cevizin burada 
taneyle alınıp satıldığını görünce bu ticarete akıl erdiremezler ve yörenin 
güngörmüş bir yaşlısına danışarak yardım isterler. O da daha önce ceviz 
alım satımı yapmış bir tanıdığı olan Ferzande isimli bir manifaturacıya 
bunları götürür. Burada öğrenirler ki bir teneke cevizde 550 tane ceviz 
bulunmaktadır. Bu hesapla kamyonu 900 liraya ceviz alarak Erzurum’a 
götürür ve satarlar.  

 
Bu ticareti 5 sefer tekrar eder ve iyi para kazanırlar. 6. seferde 

aldıkları bir kamyon cevizi Alucra’ya getirirler ve burada 30 kadınla 
anlaşarak tokmaklarla bunları kırdırıp ceviz içi haline getirirler. Bu ceviz 
içlerini alıp torbalar halinde İstanbul’a Kasımpaşa’ya getirirler. Ancak bu 
seferki ticaretlerinden bekledikleri sonucu alamazlar ve ceviz içlerini 
satmakta zorlanırlar. Nihayetinde Eminönü Ticaret Odasının yanındaki 
halde bulunan bir gayrimüslimden cevizlerin satımı konusunda yardım 
isterler ve sonuçta zararına bu ceviz içlerini satarlar.  

 
Kendilerine yardımcı olan gayrimüslim vatandaş onlara bir de 

nasihatte bulunur ve der ki: Anlamadığın iş senin değildir.  Altını sarraf, 
ekmeği fırıncı satar. Her işi en iyi ehli yapar.  
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Aldıkları bu nasihatten sonra elde ettikleri para ile Talip Zerin 
kapalı çarşıdan saraciye malzemesi, Hacı Bingöl ise hırdavat alarak 
Alucra’ya dönerler.   

 
Ticaret hayatı boyunca 51 vilayeti gezerek mal alım satımı yapan 

Hacı Bingöl Kayseri’den mal alacağı sırada sanayi çarşısında o zaman 98 
yaşında oluğunu öğrendiği bir amcanın çekiç salladığını görünce yanına 
gidip selam verir ve ona amca maşallah gençlere örnek oluyorsun bu 
yaşında alışıyorsun der.  

 
-Yaşlı amca: sen nerelisin diye sorar. 
-Hacı Bingöl: Alucralıyım der. 
-Yaşlı amca, bak Alucralı evladım: Bugün ölecekmiş gibi ahret için, hiç 
ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışacaksın der ve peşinden nasihatlerini 
sıralar. 
-Sana çalış diyen dostun, çalışma diyeni düşmanın bil. 
-Sana düşmanlık besleyen insan için dua et, Allah ona iş versin, tembellik 
yapamasın, o işiyle uğraşınca fırsat bulup seninle uğraşamaz, sana 
kötülük düşünemez.  
 
 1975 yılında Mardin’den 6 ton peynir getirir Alucra’ya. O tarihte 
Alucra’da peynir bir hayli fiyatlanmış kilosu 8-10 liraya çıkmıştır. Aynı 
tarihte Mardin’de bez torbalarda kilolar halinde hazırlanmış yaş 
peynirler kilosu 2 TL’den satılmaktadır. Sadece peynir getirseler 
kurtarmayacağı için Kızıltepe’den 8 ton’da buğday alırlar ve 1 milyon 
450 bin TL’ye kiraladığı kamyonla bu malları Alucra’ya getirir. 6 ton 
peynir Alucra’ya gelene kadar suyunu atmış ve 4 tona düşmüştür. Ancak 
maliyeti bu haliyle dahi 3 TL’dir. Buğdaydan nakliye masrafını çıkarttığı 
gibi peynir satımından hem kâr eder hem de piyasanın oturmasını 
sağlar.      
 
 Hacı Bingöl 1985 yılında bakkaliye işini kardeşi Durak Bingöl’e 
devir ederek manavlığa başlar. Alucra’daki dükkânından hariç, Alucra, 
Şiran ve Çamoluk pazarlarında da sergi açar. Yanında bulunan iki oğlu da 
bu ticaretinde kendisine yardım etmektedir. Kendilerine ait olan 
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araçlarıyla Mersin, Amasya, Tokat, Bafra ve Çarşamba’dan sebze ve 
meyve getirerek satarlar. 
 
 Beş oğlundan ikisi Alucra’da manavlıkla uğraşırken, bir oğlu 
Alucra Belediyesinde şoförlük yapmaktadır. Diğer oğullarından biri 
İstanbul’da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürüdür. Bir 
oğlu ise, İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü’nde şoför iken 2005 yılında 
Kastamonu’ya götürdükleri cenaze dönüşü geçirdiği kaza neticesi 
yaralanmış ve hastanede vefat etmiştir. Cenazesi Alucra’ya getirilerek 
defin edilmiştir. Cenazesine Ömer Döngeloğlu hoca da katılmış ve 
duasını yapmıştır. 
 
 Görüldüğü gibi Hacı Bingöl’ün yaşamı meşakkatle doludur ve 
renkli bir hayatı vardır. Peygamberimizin sünnetine uygun olarak rızkın 
onda dokuzu ticaret ve cesarettedir, tavsiyesini kendisine rehber 
edinmiştir. Alucra’daki iş yerinde dükkânının açık olduğu her gün sattığı 
mevsim meyvelerinden bir tepsi içerisinde ikramı eksik olmaz. Alan var, 
alamayan var, düşüncesiyle gelip geçene ikram eder. Allah C.C. 
ölmüşlerine rahmet geride kalanlarına selamet versin.  
 

HALİT BODUR 
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Halit Bodur, Alucra Sanayi Camisinin eski imamı şimdi İstanbul 
Kâğıthane Sanayi Mahallesi Beşyol Camisinde görev yapan Salih 
Bıyıkçı ile birlikte. 

Halit Bodur 1949 yılında Alucra’nın Karabörk köyünde doğdu. 13 
yaşında iken İstanbul’a gitti, 42 sene İstanbul’da kaldı. Kasımpaşa’da 
Deniz Kuvvetleri Tersanesi’nde 27 sene çalıştıktan sonra emekli oldu.  

 
Alucra’ya geldikten sonra inşaat işiyle uğraştı. Ortak bir şirket 

kurarak (Mizan İnşaat) kamyon ve kepçe aldılar. Daha sonra bu işi 
ortaklarına devrederek ayrıldı.  

 
Kendisiyle söyleşi yaptığımızda Fikri Çıtır’a ait dükkânda oto 

aksesuarları işiyle uğraşıyodu. Şimdi ise Ekşioğlu Ticaretin karşısına 
taşındı. 2 oğlu bir kızı olan Halit Bodur’un bir oğlu onun yanında aynı 
dükkânda bilgisayar ve telefon tamiri yapıyor, malzeme satıyor. Diğer 
oğlu Bodrum’da yat mobilyacısı olarak çalışıyor.  

 

 
İki dükkân komşusu Şükrü Bayraktar ve Halit Bodur birlikte 
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HALİT ZAVALSIZ 
 

 
 

Halit Zavalsız, 1948 yılında Alucra’nın Keşimbür (Konaklı) 
köyünde doğdu. İlk eğitimini köyünde buraya ders vermeye gelen Zil 
(Aktepe) köyünden Abdurrrahman Hancıoğlu Hoca Efendi ile belden 
aşağısı felçli olduğu için köyde “Top Kız” diye bilinen Ayşe Hoca’dan aldı. 
Abdurrahman Hoca’dan tecvid’i, köyde okul olmadığı için de bilenlerden 
okuyup, yazmayı öğrendi.  

 
1957 yılı sonbaharında Ordu’ya gitti. Ordu’da hafızlık eğitimine 

başladı. 1962’de İstanbul’a geldi. Fatih’te İsmail Ağa’da hafızlığını 
tekâmül ettirdi. Bu arada İmam Hatip Okulunun orta kısmını dışarıdan 
bitirdi. 1967 yılında İmam Hatip Lisesine girdi ve 1970 yılında mezun 
oldu. 

 
1974 yılında Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. 1975’de Ankara 

Polatlı’da yedek subaylığa başladı ve 1976 Ağustosunda Amasya 
Merzifon’da tamamladı. 1976-1977 eğitim döneminde Eskişehir İmam 
Hatip Lisesi’nde; Kur’an-ı Kerim, Arapça, Din Bilgisi ve Siyer konularında 
öğretmenlik yaptı. 
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1977 yılı Nisan ayında Asistanlık sınavına girdi ve kazandı. O 
tarihten beri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev 
yapmaktadır. Branşı Arap Dili ve Edebiyatı’dır. 

 
Halit Zavalsız’ın baba tarafı Anaç oğulları diye bilinmektedir. 

Dedesinin adı Derviş’tir. Annesinden dedesi ise, Süleyman (İbiş)’tir. Halit 
Zavalsız’ın baba tarafından aile seceresi şöyledir: 
 
Dedesinin dedesi Yusuf 1830 doğumlu, 
Dedesinin babası Şakir 1860 doğumlu, 
Dedesi Derviş 1890 doğumlu, 
Babası Yusuf 1921 doğumlu. 
 

Dedesi Süleyman Efendi, Cuma günü köyden çıkar Alucra’ya 
çarşıya gelir ve o akşam yakın dostu Temel Çıtır’ın yanında kalır 
Cumartesi günü de Temel Çıtır’ın dükkânında ona yardım eder, çalışırdı. 
1886 doğumlu olan dedesi 1985 yılında 99 yaşında iken vefat etmiştir. 

 
Halit Zavalsız 9 kardeştir. Bunlar; Şakir, Halit, Rüstem, Gülizar, 

Tayyar, Bahtiyar, Mustafa, derviş ve Hacer’dir. Kardeşlerinden Tayyar 
(1978) ve Derviş (1984) Marmara İlahiyat mezunudur. Tayyar Zavalsız, 
Ordu İmam Hatip Lisesinde, Derviş Zavalsız, Ordu Endüstri Meslek 
Lisesinde öğretmenlik yapmaktadır. Açık öğretim Fakültesi mezunu olan 
Mustafa Zavalsız ise,  Ordu İl Özel İdare Müdürlüğü’nde görev 
yapmaktadır.   

 
             2 çocuk babası olan Halit Zavalsız’ın oğlu Sinan, Mısır’da El-
Ezher’de başladığı ilahiyat eğitimini 1973 yılında Marmara İlahiyat 
Fakültesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Sosyoloji dalında doktora 
yapmıştır. Karabük Üniversitesi Edebiyat ve Sosyoloji Bölümü’nde 
öğretim üyesidir. Kızı Rabia, Anadolu Üniversitesi Ön Lisans mezunudur 
ve Adapazarı’nın Ferizli ilçesinde Kur’an Kursu öğretmenidir. Damadı 
Bayram Demirciğil’de Marmara İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Halit 
Hoca’nın öğrencilerindendir. Yakın zaman öncesine kadar Ferizli 
Müftüsü olan Bayram Demirciğil, Sakarya İlahiyat Fakültesi’nde öğretim 
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görevlisidir ve Ankara İlahiyat Fakültesi’nde “Tefsir” doktorası 
yapmaktadır.  
 

Halit Zavalsız’ın oğlundan 1 kız, 1 erkek, kızından 2 kız, 1 erkek 
torunu vardır. Kendisine hayırlı ve uzun ömürle, akademik hayatında 
başarılar dilerim. 
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HASAN ALTIPARMAK 
 

 
 

 Hasan Altıparmak, 1933 yılında Alucra’nın Karaağaç köyünde 
doğdu. Babası Temel Bey Alucra’nın ilk berberlerindendir. 1957 yılında 
kasabaya yerleştiler ve Mesudiye Mahallesinde büyük caminin 
arkasındaki sokakta oturdular. 
 
 Hasan Altıparmak, İlk ve Ortaokulu Alucra’da okudu. Onun 
Ortaokulda okuduğu dönemin mezunları okulun ilk mezunlarıdır. 
 
 Tevfik Ekmen’in gayretleriyle açılan Alucra Ortaokuluna 36 kişi 
başladı, 11 kişi mezun oldu. Bu ilk mezunlar arasında Alucralı olanlar 
Tahsin Tekoğlu, Doğan Yakupoğlu, Hasan Altıparmak, Yusuf Bıyıkçı, 
Süleyman Bıyıkçı, Tahsin Dikbaş, Abdulmuttalip Demirağ iken, biri 
Gümüşhane merkezden, biri Gümüşhane Şiran’dan, ikisi Sivas’tandır.   
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 Hasan Altıparmak Ortaokulu bitirdikten sonra Alucra’ya Maliye 
Memuru olarak atandı ve 1963 yılına kadar burada görev yaptı. Çıkan 
Yasa gereğince görevli sayılarak 1964-65 döneminde Ankara’da Maliye 
Okulu’nda okudu. Buradan mezun olduktan sonra Elazığ’ın Palu ilçesine 
Malmüdürü olarak atandı.  
 

Burada 3 yıl kaldı. Bu süre içinde 2 yıl da Kaymakamlığa vekâlet 
etti. Oradan Yozgat’ın Sorgun İlçesine geldi, 3 yıl da burada Malmüdürü 
olarak görev yaptı. Daha sonra 3 yıl da Rize’nin Ardeşen ilçesinde görev 
yaptı. En uzun süre görev yaptığı yer 6 yılla Tokat’ın Niksar ilçesi oldu. 
Oradan Bolu’nun Akçakoca İlçesine geldi ve 1981 yılında burada emekli 
oldu.  
 
 Emekli olduktan sonra Niksar’a yerleşti burada 2 yıl serbest 
muhasebecilik yaptı. 2 yıl da CHP İlçe Başkanlığı yaptı. Ziraatla uğraştı, 
arıcılık yaptı. 
 
 1999 yılında Alucra’ya gelerek kesin olarak buraya yerleşti. 
Alucra’da serbest muhasebeci olarak çalışmaya başladı, halen bu işe 
devam ediyor. Alucra’ya geldikten sonra 1 yıl da burada CHP İlçe 
Başkanlığı yaptı.  
 
 Hobileri arasında avcılık, arıcılık, bahçe işleriyle uğraşmak ve 
müzik aletleri yapımı bulunmaktadır. Yaptığı müzik aletleri arasında 
ardıç ve dut ağaçlarından yapılmış saz, kemençe, kabak kemani ve 
keman bulunmaktadır. El sanatlarına da yatkınlığı vardır.  
 
 Evinin yanındaki büyükçe bahçesinde 7-8 metre boyunda 200’e 
yakın çam ağacı bulunmaktadır. Bunun yanında içinde bulunan her türlü 
meyve ağacı, tavukları ve arılarıyla küçük bir çiftlik görünümündeki 
evinde emekliliğini yaşamaktadır.  
 
 Hasan Altıparmak’a Karaağaçlı Rıdvan Dede’yi soruyoruz ve 
Rıdvan Dede’nin onun gerçek dedesi olduğunu ve halk arasında ermiş 
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olduğu kabul edilen, bu anlamda Karaağaç da türbesi de bulunan Rıdvan 
Dedeyle ilgili bazı yaşanmışlıkları da öğreniyoruz. Buna göre; 
 
 Rıdvan Dede köyünde ekinleri biçer, sapları getirir ve harmana 
dökermiş. Gece olunca da Geyikleri koşar harmanını sürer, herkesten 
önce de işini bitirirmiş. Köylülerin içinde Osman isimli bir zatın bu durum 
dikkatini çeker ve kendi kendine söylenerek, Rıdvan Dede’nin Öküzü 
yok, nasıl oluyor da bu kadar çabuk işini bitiriyor der. Ve ben gece 
bekleyip bunu anlayacağım der.  
 
 Dediğini de yapar, gece Rıdvan Dede’nin harmanının yanına 
gelerek saklanır ve beklemeye başlar. Birde görür ki, Geyikler geliyor, 
Rıdvan Dede de onlara boyunduruk takarak harmanının sürmeye 
başlıyor. 
 
 Durumu öğrenen Osman isimli zat da ortaya çıkarak Rıdvan 
Hoca’ya hitaben: Harman sürmek senin yiğitliğin değil, Geyiklerin 
yiğitliğiymiş der.  O sırada Geyikler boyunduruklarındaki Sam’ı kırarak 
kaçarlar. 
 
 Rıdvan Dede de Osman’a hitaben başkasının sırrını öğrenmeye 
çalışmak iyi bir huy değildir, Allah gözlerini kör etsin der. Rıdvan 
Dede’nin bedduası tutar ve Osman’ın gözleri o anda kör olur. O olaydan 
sonra da Osman’ın sülalesinin ismi Kör Osman Oğulları olarak anılmaya 
başlar. 
 
 Yine bir hasat zamanı Rıdvan Dede sabah kalkmış ki oldukça çok 
buğday çeçi yığını oluşmuş. Bunun üzerine oğullarına buğdayı eve 
taşımalarını söyler. Fakat oğulları tembellik yapar ve buğdayı eve taşıma 
işini savsaklarlar.  
 
 Bu duruma kızan Rıdvan Dede de kıbleye dönerek Yarabbi 
benden başka Rıdvan kulun yok mu, biraz da onlara ver diye yakarışta 
bulunur. O anda gök gürleyip, şimşek çakmış ve şiddetli bir yağmur, 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

96 
 

peşinden dolu yağmış. Peşinden oluşan sel de harmandaki buğdayı 
dağıtarak dereye taşımış. Geriye kalan buğdayı da köylüler toplamış. 
  
 Rıdvan Dede’nin bedduası da uzun yıllar evlatlarına tesir etmiş 
ve ne zaman harman yapacak olsalar hemen hava kapatır yağmur 
yağmaya başlarmış.      
 
 Hasan Altıparmak’tan öğrendiğimiz önemli bir durum ise, Tren 
yolu etüdüyle ilgilidir. Amcası Zeki Altıparmak Ortaokul mezunu olduğu 
için kendisine bir görev verilir. O da bu görevin gereği olarak Alucra’dan 
itibaren Karaağaç’taki köprünün oraya kadar güzergâh etüdü yapar ve 
tespit edilen yerlere kazıklar çakarak numaralandırır.  
 

Buradan da anlıyoruz ki o yıllarda Alucra’dan da geçmesi 
planlanan bir Tren yolu yapımı düşünülmekteymiş. Ancak 2. Dünya 
Savaşının çıkmasıyla savaş tedirginliği yaşandığından bu proje 
uygulanamamış. Ne şanstır ki 1910 yılında Giresun ile Şebinkarahisar 
arasında yapımı düşünülen ve keşfi dahi yapılan proje 1. Dünya 
Savaşının çıkmasıyla akim kalmış ve arazi oldukça arızalı denilerek 
uygulamadan vazgeçilmiştir.     
 
 Son olarak anlattığı hikâye ise oldukça ilginçtir. Bunu ona anlatan 
kişi ise rahmetli Mehmet Tekoğlu’dur. Mehmet Tekoğlu olayın 
kahramanının ismini vermiş ama Hasan Altıparmak bu ismi 
hatırlayamadı. 
 
 Vaktiyle Keşimbür (konaklı) köyünde varlıklı bir zat varmış. Bu zat 
tütün ve kahve müptelasıymış. Öyle ki hangi tütünü veya kahveyi içse 
bunu anlarmış. Bu yüzden de namı oldukça yayılmış ve o tarihlerde 
Alucra’nın da bağlı olduğu Trabzon Vilayeti Valisine kadar ulaşmış. Bunu 
duyan Vali de Keşimbürlü zatı davet etmiş.  
 
 Davete icabet eden Keşimbürlü Valilin yanına varınca buyur 
edilmiş ve kendisine önce bir sarma sigara ikram edilmiş. İkram edilen 
sigarayı içen Keşimbürlü Bafra’dan hareket ettik Akçabat’a geldik demiş. 
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İkram edilen sigaranın içime yakılan yeri Bafra tütünü dip kısmı ise 
Akçabat tütünü imiş.  
 
 Akabinde de kendisine bir kahve ikram edilmiş. Kahveyi içtikten 
sonra da ayağa kalkmış aksayarak yürümeye başlamış. Ne oldu diye 
sorulunca da: Arpaladık demiş. Atlar arpayı çok yerse topallamaya 
başlarmış ve buna da arpaladı denilirmiş. Meğer kahve kavrulmadan 
önce içine bir arpa tanesi konulmuş, arpaladık demesinin sebebi de 
oymuş.  
 
 Duruma vakıf olan Vali de dediklerinden daha fazlaymışsın 
diyerek Keşimbürlü’ye hediyeler vererek onu taltif etmiş ve uğurlamış.  
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HASAN KAPTI 
 

 
 

“Çağrı Hareketi”nin üç önemli önderi; ortada “Hasan Kaptı”, sağında 

“İhsan Tekoğlu”, solunda “Doğan Yakupoğlu” bir arada görülmektedir. 

Çağrı Hareketi, Alucra ve yöresini “Çağdaş bir anlayışla örgütlü bir 

toplum düzenine kavuşturmak için” başlatılmıştır. Sosyal, kültürel ve 

ekonomik yönüyle düşünülürse, büyük bir projedir. Her ne kadar bu 

hareket engellenmişse de; karşıtları tarafından bile yer yer örnek 
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alınmıştır. Röportajımızın gelecek bölümlerinde bu çağdaş hareket ; 

Eğitimci “Hasan Kaptı”nın dilinden anlatılacaktır.  

Giriş: 19 Haziran 2014 Perşembe günü önceden sözleştiğimiz 

üzere öğle namazını Eminönü Yeni Cami’de kılıp, namazdan sonra uygun 

bir mekâna geçerek Sayın “Hasan Kaptı” ve “Doğan Yakupoğlu” ile bir 

söyleşi yaptık. Ulaşabildiğim ve uygun zaman içinde bir araya 

gelebildiğim büyüklerimle söyleşi yaparak zamana tanık olması için bu 

söyleşileri biyografi formatında yayınlıyorum. Bu kapsamda Sayın 

“Hasan Kaptı”yı tanıyacağız. Hasan Kaptı 1937 yılında Alucra’nın Zıhar 

(Fevzi Çakmak) köyünde doğdu. 1949 yılında ilkokulu bitirene kadar 

köyde kaldı. Hasan Kaptı’nın zamanında köyde 1930 yılında açılmış bir 

bölge okulu bulunmaktaydı. (Bu okul yakın köylerden gelen öğrencilerle 

birlikte karma eğitim veren ilk mekteplerden birisidir.)  
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Muhtelit (karma) İlk Mekteb: Şarki Karahisar Vilayeti Alucra 
Kazası (Şarki Karahisar uzun yıllar Sancak olduktan sonra 1923 yılında 
vilayet olmuş, 1933 yılına kadar da vilayet olarak kalmıştır. 1933 
yılında vilayet konumundan çıkarılarak ilçeliğe düşürülmüş ve vilayet 
yapılan Giresun’a bağlanmıştır.)  

 

 
 

Hasan Kaptı’nın ilk öğrenim gördüğü bu okul ; tabelada görüldüğü gibi 

1930 yılında açılmış olup, “Bölge Okulu” olarak düşünülmüştür. Hasan 

Kaptı, köyünde ilkokulu okurken, aynı zamanda köydeki “Kur’an 

Kursu”na da devam etmiş ve genç yaşta Kur’an okumayı öğrenmiştir. 

İnanç sahibi bir aileye mensuptur. 

Hasan Kaptı’nın okul hayatı 

Hasan Kaptı ilkokuldan sonra 1952 yılında “Öğretmen 
Okulu”nun orta bölümüne başlamış, ancak bunun öncesinde kefil 

bulamadığı için bir yıl beklemek zorunda kalmış. Daha sonra “Postacı 
Ali Bal” kendisine kefil olunca okula başlayabilmiş. Hazırlık sınıfı ile 

beraber 5 yıl olan okulun 3 yılını “Sivas Pamukpınar”da okumuş. 

Romatizma olduğu için rapor almış ve “Balıkesir Savaştepe”ye 
kendisini naklettirmiş, geri kalan 2 yılı orada tamamlamış ve birincilikle 
mezun olmuştur. Birincilik ödülü olarak hediye edilen Samoka marka 
fotoğraf makinesi ile bir süre fotoğrafçılık yapmıştır. (Okul Diploması 
aşağıdadır.) 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

101 
 

 

Hasan Kaptı eğitim hayatındaki başarılar zincirinin ilk halkasını 

yukarıdaki “Birincilik Diploması” ile başlatmış ve birçok başarılar elde 

etmiştir. Seksen yaşına merdiven dayamış bir insan olarak hâlâ 

okuyup yazmaktadır. Son çalışmaları “Kur’an” üzerinedir. Kendisinin 

bu çalışmaları “www.ihsantekoglu.com” sitesindeki özel sayfasında 

yayınlanmaktadır. 

Okul bittikten sonra kısa bir süre Suşehri’nin Görede bucağında 

“İlkokul Öğretmenliği” yaptı. Daha sonra Yüksek Öğrenim için girdiği 

yazılı sınavları kazanarak “Gazi Eğitim Enstitüsü”ne girdi. 1959-1960 

eğitim-öğretim yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. 

(Böylece yüksek öğrenim görerek “Lise Öğretmeni” olma diplomasını 

aldı.) 

http://www.ihsantekoglu.com/
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Hasan Kaptı’nın memuriyet hayatı 

 

Mezuniyetini müteakip ataması “Denizli Sanat Enstitüsü”ne 

yapıldı ise de becayişle (karşılıklı değişimle) “Alucra Ortaokulu Müdürü” 

oldu. Aynı yıl evlendi. Ertesi sene de askere gitti. Kocaeli-Gölcük 

Donanma Komutanlığı’na bağlı Bekirdere’de “Cephane Bölük 

Komutanlığı” yaptı. Askerden sonra “Şebinkarahisar Lisesi 

Müdürlüğü”ne atandı. Burada Fizik-Kimya Öğretmeni, Müdür Yardımcısı 

ve Müdür olarak dokuz yıl görev yaptı. Şebinkarahisar Lisesi 1966 yılında 

üniversiteye öğrenci yerleştiren liseler arasında Türkiye genelinde 6. 

sırada yer aldı.  

 

1972 yılında kendi isteğiyle İstanbul’a geldi ve “Fatih Kız 

Lisesi”nde göreve başladı. 1972 yılında Şebinkarahisar’dan ayrılırken 

930 öğrencisi, 32 öğretmeni vardı. 1987 yılı Mart’ında emekliye ayrıldı. 

Çok iyi bir Kimyacı olarak bilinmektedir. Çok sayıda başarı belgesi vardır. 

Aynı zamanda çok sosyal bir insandır. Alucra ile ilgili çalışmalar içinde 

uzun yıllar yer almış, fedakârca çalışmıştır. İkisi erkek birisi kız üç çocuğu 

vardır. Büyük oğlu Elektrik Mühendisidir. Küçük oğlu Sakarya 

Üniversitesi Makine Bölümünde Doçenttir. Kızı ise Çocuk Doktorudur. 

Damadı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yönetim Kurulu 

Başkanıdır. Hasan Kaptı, görev yaptığı dönemde “Şebinkarahisar 

Lisesi”ni ve “Öğrenci Yurdu”nu yaptırdı. 1989 yılında “Klasik Eğitim”den 

“Modern Eğitim”e geçen 89 liseden biri oldular. Bunun öncesinde eğitim 

programına katıldılar. 1965-1966 yılında Şebinkarahisar Lisesi, 

Üniversite kazanan öğrenciler arasında Türkiye 6. oldu. (Hasan Kaptı’nın 

öğrencilik yıllarında başlayan ve memuriyet dönemlerinde süren ilim, 

kültür ve uzmanlık çalışmaları aşağıdaki belgelerden anlaşılmaktadır.) 

 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

103 
 

 

Hasan Kaptı “Modern Eğitime Geçiş” kursuna katılmış, Ayvalık 

Lisesi’nde açılan “İdarecilik Kursu Başarı Belgesi” almıştır. Yukarıdaki 

belge kendisine Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Birimi Müdürlüğü 

tarafından verilmiştir. 

 

Hasan Kaptı 1971 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde açılan “Modern Fen 

Bilgisi Kursu”na devam etmiş ve kursu başarıyla bitirmiştir. Kendisine 

yukarıdaki başarı belgesini Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Birimi 

Müdürlüğü vermiştir. 
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Hasan Kaptı, kimya öğretmenliği yanında fizik bilimleriyle de ilgilenmiş 

ve 1966 yılında Ankara Fen Fakültesi’nde açılan “Modern Fizik Kursu”na 

da katılmıştır. Bu kursu da başarıyla bitirmiştir. Yukarıdaki kurs belgesi 

Milli Eğitim Bakanlığı Fen Öğretimini Geliştirme Bilimsel Komisyonu 

tarafından verilmiştir. 

 

Hasan Kaptı, Şebinkarahisar Lisesi Müdürlüğü döneminde Ankara Fen 

Lisesi’nde 1966 yılında açılan “Modern Fen Eğitimi ve Öğretimi 

Kursu”na katılmış, kursu derece ile bitirdiği için “Amerikan Ford Vakfı” 

aracılığıyla ödül olarak adına ; “Kimya Laboratuarı Takımı” 

gönderilmiştir. Hasan Kaptı bu takımı Şebinkarahisar Lisesi’ne hediye 

etmiştir. 
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Hasan Kaptı, 1972 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü’nün düzenlediği 

“Modern Fen Eğitimi Kursu”nu başarı ile bitirmiştir. Yukarıdaki başarı 

belgesi kendisine verilmiştir. 

 

Hasan Kaptı, 249 kişiden oluşan “Yedek Subay Okulu”nu 23. olarak 

bitirdi ve İzmit Bekirdere’de bulunan Cephane Depolarına Bölük 

Komutanı olarak atandı. 6 ay okul, 1,5 sene bölük komutanı olarak 

teğmen rütbesiyle askerlik yaptı. Askerlik görevi döneminde de değişik 

kurslara katılmış ve başarı belgeleri alarak ödüllendirilmiştir. Yukarıdaki 

belgede Yedek Subay Okulu’nu bitirdiğinde aldığı diploma 

görülmektedir. 
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Hasan Kaptı’nın yukarıdaki belgeden de anlaşılacağı gibi ; okul, 

memuriyet ve yedek subaylık hayatında katılmadığı kurs kalmamıştır. 

Yukarıdaki belge yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı kendisine verilen 

rozet armağanını göstermektedir. Kendisi “kanser konusu”nda yaptığı 

çalışmalarından dolayı “Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu” 

tarafından kurum rozeti verilerek şerefle tebrik edilmiştir.   
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Hasan Kaptı, 1971 yılında “Türk Kanser Araştırma ve Savaş 

Kurumu”nun düzenlediği “Milletlerarası Kanser Haftası” çalışmalarına 

da katılmış ; rozet ve şükran belgesi verilerek kutlanmıştır. 

 
Hasan Kaptı, memuriyet hayatının sonlarına doğru 1985-1986 Öğretim 

ve Eğitim yılında “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğü” tarafından düzenlenen “Ders Denetim Raporu”na göre 

“Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri”nde başarılı olduğu için “Teşekkür 

Belgesi” ile ödüllendirilmiştir. 
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Hasan Kaptı ve “Alucra Çağrı Hareketi” 

 
 
Yukarıdaki fotoğraf tarihi büyük bir belgedir. Geri kalmış ve fakir düşüp 

gurbete dağılmış, birbirinden kopuk ve habersiz yaşayan bir toplumu (bir 

yöre insanlarını) buluşturup birleştirerek ; yeniden örgütleyip “Çağdaş 

Bir Toplum” hâline getirmek için yapılan çalışmaların hatırası olarak 

tarihe geçmiştir. “Hasan Kaptı”, “İhsan Tekoğlu” ve “Doğan Yakupoğlu” 

ile birlikte ; hazırladıkları çağdaş projeleri uygulamak ve hemşehrileri 

haberdar etmek için “Alucra Çağrı Hareketi” adı altında bir “Çağrı 

Grubu” kurmuştur. İşte bu fotoğraf Çağrı Hareketi’ni unutturmayacak 

tarihi bir belgedir. 

Çağrı Hareketi büyük bir projeydi 

 

Hasan Kaptı “Çağrı Hareketi”nin amaçlarını şu şekilde 

açıklamıştır : Çağrı grubu olarak bizler köy dernekleri ile diğer Alucra 

derneklerinin birlik ve beraberlik içinde federatif bir yapı içinde 

toplanmasını önermiştik. Daha sonra da Giresun dernekleri ile 

konfederasyon çatısı altında birleşerek güçlenmelerini ve seslerini 

ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmalarını tavsiye etmiştik. Yöre 

insanı ekonomik olarak güçlendikten sonra, toplumsal birlikteliğin 

önemini anlayacaktır. O zaman “Çağrı Hareketi”nin öngörüleri daha çok 
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anlam kazanacaktır. Bizler bunu sağlayabilmek için başta “İhsan 

Tekoğlu” ve “Doğan Yakupoğlu”nun çalışmaları olmak üzere sonradan 

katılan ve destek verenlerin katkılarıyla bu yapıyı olgunlaştırmaya 

çalıştık. Bunun için ilk olarak 23 Nisan 2005 tarihinde Alucra Vakfı’nın 

salonunda toplanılarak 103 imza ile 21 maddelik bir bildiri 

yayınlanmıştır. İkinci olarak 21 Mayıs 2005 günü Köklüce Köyü 

Derneğine ait salonda toplanılmıştır. Burada da 24 maddeden oluşan 

“Ahlak ve Kardeşliğe Dayalı Alucra Birliği” bildirisi yayınlanmıştır. Bu 

bildiriye 213 kanaat önderi imzalarıyla destek vermiştir. Son olarak Fevzi 

Çakmak (Zıhar) Köyü Derneği salonunda bir toplantı daha yapılmıştır. Bu 

toplantıya 385 Alucra’lı insanımız katılmıştır. Bu toplantıda Çağrı 

Hareketi’nin amaçları; köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, 

hacısından hocasına ve diğer sivil toplum mensuplarına anlatılmıştır. Ne 

var ki yine fitne kazanı kaynatılmış, yörelerini ve hatta her şeylerini 

siyasete âlet edenler ile onların yandaşları ne yapıp yapıp bu hareketi 

engellemiştir. Biz umuyorduk ki; Yüce Allah’ın buyurduğu: “İçinizde ; 

hayra çağıran, iyilikleri emreden, kötülükleri men eden bir topluluk 

bulunsun.” (Âl-i imran, 3/104) gibi bir topluluk olacağız ve yöre 

insanımızı örgütleyerek çağdaş ve başarılı bir toplum hâline getirecektik. 

Ancak her nedense bu hareket engellendi, Alucra insanı gurbette 

dağınık ve birbirinden habersiz yaşamaya devam etti. İstenilen düzeyde 

toplumsal destek bulunamadığından bu girişim şimdilik beklemeye 

alınmıştır. Sürecin bu hali almasında iyi niyetli olmayan bazı kesimlerin 

yanlış tavır ve düşünceleri de etkin olmuştur. İnsanlar fânidir ama fikirler 

kalıcıdır. Bu nedenle gün geldiğinde yapılmak istenilen girişimin kıymeti 

anlaşılacaktır. Böyle bir hareketi gelecek kuşaklar kaldığı yerden tutup 

kaldıracak ve başarıya ulaşacaktır. Çağrı Hareketi konusunda “Giresun 

Dergisi”nde Sayın “Remzi Mamaşoğlu” ile yaptığımız söyleşinin bir 

bölümünü burada dile getirmek istiyorum. Çünkü bu hareket gerçekten 

de önemli bir hareketti. Ne yazık ki, uyuyan / uyutulan beyinlere oksijen 
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zehirlenmesi gibi geldi. Bizim bu hareketimizi çevre il ve ilçeler örnek 

aldı. Projemizdeki “Kent Meclisi” veya “Kent Konseyi” düşüncemizi 

herkes alıp uyguladı. Ne acıdır ki kurduğumuz “Alucra Kent Meclisi” ilk 

kurucu başkandan sonra yürütülemeyip akamete uğratıldı. Konunun 

özü ve özeti budur. (Çağrı Hareketi konusundaki görüşlerimi daha önce 

“Giresun Dergisi” sahip ve başyazarı “Remzi Mamaşoğlu”na benimle 

yaptığı bir söyleşide şöyle anlatmıştım. Bu söyleşinin bir bölümü aşağıya 

çıkarılmıştır.)  

 

Giresunlular Çağrı Hareketini beğendi ve örnek aldı 

 

Evet, Alucralı hemşehrilerimizin sözde beğenmediği ve 

bölücülük saydığı bu çağdaş hareketi “Giresun İlimiz” insanları ile basın 

yayın organları, büyük bir ilgi göstererek yayınladılar ve bizi tebrik 

ettiler. Bu konudaki değerli hemşehrimiz “Remzi Mamaşoğlu Bey”in 

büyük ilgi ve desteğini gördük. Kendisine yeniden teşekkür ediyorum. 

Benimle yaptığı röportajdan bir bölüm şudur :  

▬ Giresun Dergisi:  “İstanbul’da Alucra adına kurulmuş kaç 

tane dernek ve vakıf var ? Bir sayı verebilir misiniz?  

▬ Hasan Kaptı: İstanbul’da bildiğim kadarı ile 40 civarında 

köy derneği vardır. Ayrıca, Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı, Alucra 

Eğitim ve Kültür Derneği, Alucra Çevresi İmam-Hatip Lisesi Mezun ve 

Mensupları Derneği, Alucra İş Adamları Derneği ve Alucra Kent Meclisi 

gibi sivil toplum kuruluşları çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlardan 

başka çeşitli sosyal yardım dernekleri, yapı kooperatifleri, cami 

yaptırma dernekleri, gençlik dernekleri ve spor dernekleri gibi daha 

birçok dernek bulunduğunu biliyorum. Bazı ailelere ve şahıslara ait 

vakıflar da kurulmuştur. 

▬ Giresun Dergisi:  Alucra derneklerinin kendi ilçesinin 

dışındaki dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimi var mı? İlimiz 
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adına kurulmuş derneklerle bir diyalogu söz konusu mu? Bu konuda 

gözlemleriniz oldu mu? 

▬ Hasan Kaptı: Biz “Çağrı Grubu” olarak; köy dernekleri ile 

diğer Alucra derneklerinin birlik ve beraberlik içinde federatif bir 

yapıda toplamasını önermiştik. Bundan sonra da Giresun Dernekleri 

ile konfederasyon çatısı altında birleşerek güçlenmelerini, seslerini 

yurtiçi ve yurtdışı platformlarda duyurmalarını tavsiye etmiştik. 

Bugüne kadar gözle görülür ve elle tutulur yeterli bir çalışma 

yapılmamıştır. Ancak zamanla bu birleşmeler mutlaka sağlanacaktır. 

Yöre insanı ekonomik entegrasyonunu tamamladıktan sonra, 

toplumsal entegrasyonun önemini anlayacak ve “Çağrı Hareketi”nin 

tavsiye ettiği fikirleri hayata geçirecektir. Biz görmesek de, gençlerimiz 

görecektir.  

▬ Giresun Dergisi:  Sayın hocam, siz Sayın “İhsan Tekoğlu” ve 

Sayın “Doğan Yakupoğlu” ile birlikte Alucra dernekleri ve sivil toplum 

kuruluşları arasında bir koordinasyonun sağlanması için “Çağrı Grubu” 

hareketini başlattınız. Bize buna neden ihtiyaç duyduğunuzu ve 

yaptığınız çalışmaların bir özetini sunar mısınız ? “Çağrı Hareketi” 

hangi görev alanlarını kapsıyordu ? Neyi amaçlamıştınız ? Bugünkü 

geldiğiniz nokta nedir ? Çağrı Grubu’nun görevi bitti mi ? Keza Alucra 

Meslek Yüksek Okulu ile ilgili yapılan bir toplantının sonucunda böyle 

bir cümle sarf etmiştiniz. Konuya açıklık getirebilir misiniz ? 

▬ Hasan Kaptı: Alucralıların çok büyük bir kısmı İstanbul’un 

değişik bölgelerinde yaşamaktadır. Yaşam şartları aramızdaki sıcak 

ilgilerin ve insani münasebetlerin zamanla azalmasına sebep 

olmuştur. Bu kopukluğu gidermek, İstanbul’da, Alucra’da, yurtiçi ve 

yurtdışında yaşayan tüm Alucralıları kaynaştırmak, Alucra’ya sahip 

çıkmak, ekonomik birikimlerimizi olabildiğince birleştirerek kapalı 

Alucra havzasını dışa açmak suretiyle “Alucra İnsanı”nı 

kalkındırabilmek, geri kalmışlık çemberini kırmak için; Sayın “İhsan 
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Tekoğlu”, Sayın “Doğan Yakupoğlu” ve bendeniz “Çağrı Hareketi”ni 

başlatmaya karar verdik. Birçok küçük çaplı toplantılar yaptıktan 

sonra, Alucra sivil toplum kuruluşları, köy dernekleri ve bürokratlarla 

birlikte tüm Alucra insanını kapsayan : “Birlik, beraberlik ve uzlaşıp 

anlaşma” toplantıları düzenlemeye başladık. İlk genişletilmiş 

toplantımız 23 Nisan 2005 tarihinde 103 toplum önderinin katılımı ile 

Alucra Vakfı salonunda yapılmış ve 21 maddeden oluşan bildiri 

yayınlanmıştır. Bildirinin özünde ; Alucra ve Alucralılar için faydalı 

olacağı düşünülen ve “Ahlakta ve Kardeşlikte Birlik” tavsiyeleri içeren 

görüşler ileri sürülmüştür. Daha sonra genişletilmiş ikinci toplantımız, 

21 Mayıs 2005 günü Köklüce Köyü Derneği salonunda “Ahlak ve 

Kardeşliğe Dayalı Alucra Birliği” bildirisi yayınlanmıştır. Bu bildiri 213 

toplum önderi ve seçkin insan tarafından imzalanarak yöre insanına 

ulaştırılmıştır. Birinci toplantıda alınan kararlara ilave olarak 24 

maddelik sonuç bildirisi “Alucra Toplumu” tarafından bir avuç yandaş 

insan hariç, büyük kabul görmüştür. Bu çalışmalarımız ; “Alucra İş 

Adamları Derneği”, “Alucra Kent Meclisi” ve “Gençliğin Örgütlenmesi” 

sonuçlarını doğurmuştur. En önemli başarımız ise; “Alucra Meslek 

Yüksek Okulu”nun öğretime açılmasını sağlamak olmuştur. 

Toplantılarımızda tamamen tarafsız hareket edilmiştir. “Alucra 

hepimizindir ve Alucralılar kardeştir” fikri işlenerek Yüce Allah’ın (cc) 

buyurduğu gibi: “Müminler ancak ve ancak kardeştir. Öyleyse 

kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin 

ki esirgenesiniz” (Hucurat, 49/10) emrine uygun hareket edilmiştir. 

Böylece kardeşlik meşalesi yakılmıştır. Bu çalışmalar meyvelerini 

vermiş, “Fevzi Çakmak Köyü” dernek salonunda çok geniş katılımlı ve 

yemekli bir toplantı daha yapılarak birçok toplumsal harekete ışık 

tutulmuştur. Her ne kadar bir kısım insan bu harekete karşı çıkmış ise 

de, Alucra tarihinde ilk defa görülen çok büyük bir topluluk bu 

hareketimizi zamanla anlamış ve desteklemiştir. İyi biliyoruz ki, bu 
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meşale devamlı yanacak ve “Çağrı Hareketi’nin fikirleri Alucralılar 

arasında sonsuza kadar yaşayacaktır”. Yeni kuşaklar bu hareketimizi 

daha iyi anlayacak ve Alucra’nın geleceği aydınlık olacaktır. “İnsanlar 

ölür, fikirler ve eserler yaşar” diyerek sorunuzu cevaplamış oluyorum.  

▬ Giresun Dergisi:  Sayın Kaptı, bir eğitimci olarak Giresun 

Üniversitesi’ne bağlı Alucra Meslek Yüksek Okulu’nun yöreye 

sağlayabileceği katma değerden söz eder misiniz? Neler yapılmalı? 

Hangi bölümler açılmalı ki yöreye katkısı olsun? Bu okulları sadece 

öğrencilerin ekonomik girdilerinin ilçeye sağlayacağı fayda olarak 

değerlendirmemek lâzım. Kaliteli bir eğitim için yeterli altyapının 

hazırlanması gerekmiyor mu? 

▬ Hasan Kaptı: Alucra Meslek Yüksek Okulu’nun öğretime 

başlaması, Alucra ve yöresinin kalkınmasında milat kabul edilmelidir. 

Hem ekonomik bakımdan ve hem de kültür altyapısının oluşması 

bakımından, yörenin tanıtımı ve turizm bakımlarından bu olayı çok 

önemsiyorum. Başta duayen başkan “Osman Erilli Hoca” olmak üzere 

İmam-Hatip Derneği’nin büyük bir anlayışla ve “Çağrı Grubu”nun 

çabaları ile Meslek Yüksek Okulu’na belli bir süre için tahsis ettiği okul 

binası gelecek yıldan itibaren yetersiz kalacaktır. Bu itibarla Alucra 

Meslek Yüksek Okulu yönetim kurulumuzca Başkan “Mehmet 

Karamustafaoğlu”nun önderliğinde plan ve projeleri çizdirilerek yeni 

yönetime devredilen, zemin etütleri de yaptırılarak temel atma 

konumuna getirilmiş olan okul binalarının projelerine uygun bir 

şekilde acilen yapılıp öğretim yılına yetiştirilmesi gerekmektedir. 

Alucralı iş adamı ve öğrencim olan Sayın “Refik Bulutçu”nun yapımını 

üstlendiği A1 blokunun bu sene tamamlanarak (2009-2010) öğretim 

yılına hazır hâle getirilmesinde zorunluluk vardır. Yeri gelmişken A2 

blokunun yapımını da rezerve eden Refik Bulutçu’yu en içten 

duygularımla tebrik ediyorum. “Tekoğlu Vakfı” tarafından hibe edilen 

230 dönüm arsanın da yeni yönetimce değerlendirilmesini bekliyoruz. 
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B1 ve B2 blokları ile öğrenci yurdunun da bir an önce yapılmasında 

büyük yararlar vardır. Alucra’nın eğitim-kültür ve turizm cennetine 

dönüştürülmesi düşüncemizin gerçekleşmesi için geniş katılımlı 

ekipler, kurumlaşmalar ve kampanyalar başlatılmalıdır. Alucra Meslek 

Yüksek Okulu’nda mevcut altı bölüme ilave olarak ; çevremizi 

ilgilendiren ormancılık, mobilya sanayiciliği, kara balıkçılığı, 

hayvancılık, arıcılık, turizm, madencilik ve el sanatları gibi bölümlere 

öncelik verilmelidir. Alucra, Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulları ile 

Çamoluk İlçesi’nde açılacak olan Meslek Yüksek Okulları’nın birlikte 

gelecekte üniversiteye dönüştürülmesi şimdiden planlanarak 

çalışmaların buna göre yürütülmeye başlanması yararlı olur. Kapalı 

havzada geri kalmış bulunan bu üç ilçe her yönüyle altyapı olarak 

yeterli potansiyele sahiptir.” Remzi Mamaşoğlu Bey’le yaptığım 

röportajın bir bölümünü burada yeniden dile getirdim. Sayın Murat 

Dursun Tosun sözlerimi böylece bağlıyorum. Hayatımdan bazı kesitleri 

size kısaca anlattım. Belgelendirdiniz ve çok güzel bir söyleşiye vesile 

oldunuz. Size teşekkür ediyorum dedi ve “son bir sorunuz var mı ?” 

diyerek sözlerini bitirdi. (Ben de kendisine teşekkür ediyorum. 23 

Haziran 2014 tarihinde Eminönü Yeni Cami avlusunda başlayan ve 25 

Haziran 2014 tarihinde Merkezefendi’de biten röportajımızın son 

sorularını aşağıdaki bölümde sordum ve kendisi cevap verdi.) 

Son Sözlerimiz 

Değerli Hasan Kaptı Hoca ile yaptığımız söyleşinin sonunda 

son sorumu şöyle sordum:  

▬ Murat Dursun Tosun: Değerli hocam son sorunuz var mı ? 

dediniz. Bu kısa söyleşimizde, sizin çok çalışkan bir insan olduğunuz 

gün gibi ortaya çıktı. Küçük bir yaşta başladığınız ilim ve kültür 

hayatınız ; dolu, kapsamlı ve bal arısı gibi hep üretmekle geçmiş. Fen 

derslerinde, özellikle de kimya dalında ileri derecede uzman 

olmuşsunuz. ABD’ye kimya dalında eğitim ve öğrenim görmek üzere 
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davet edilmişsiniz. Fakat gitmemişsiniz. Bu özelliklerinizi çok kısa 

olarak anlattınız. “Mado Bayiliğinizi” ve “Kırtasiye” dükkânı açtığınızı 

anlatmadınız. Siz çalışmadan duramayan bir eğitim insanısınız. Şimdi 

soruyorum; en son hangi konular üzerinde çalışma yapıyorsunuz?  

▬ Hasan Kaptı: Murat Bey, aslında bu son sorunuz yerinde bir 

soru oldu. Çok başarılı olduğum kırtasiye dükkânını beni çok yorduğu 

için kapattım. Mado Bayiliğimi de ortaklara bırakarak ayrıldım. Yeni 

çalışmalarım ilahiyat konularıdır. “Kur’an’ı anlamak ve anlatmak” 

yolunu seçtim. Evimde çalışıyorum, günümün yarısından fazlasını 

Kur’an ile baş başa geçiriyorum. Çocukluk yıllarında tanıştığım 

Kur’an’ın şimdi içini anlamaya ve tanımaya çalışıyorum. Bu 

çalışmalarım bir çeşit tefsir çalışmalarıdır. Bu çalışmalarımı “Dua” 

yazıları olarak bastırıp ; umre ziyaretlerimde “Kabe”de müslüman 

kardeşlerimize dağıtıyorum. Dua yazılarımı Kabe’de yüksek sesle 

okudum. Türkçe bilenlerin yanında, Türkçe bilmeyenler de dinledi, 

gözyaşlarını tutamadılar. Benim yeni işim budur. Bu konularda 

yazdığım makalelerim, başta “İhsan Tekoğlu”nun özel sitesi: 

“www.ihsantekoglu.com” web sitesinde: “Bir Eğitimcinin Dilinden / 

Hasan Kaptı” sayfasında ve daha birçok internet sitesinde 

yayınlanmaktadır. Çocuk yaşlarda başladığım ve içini anlamadan 

okuduğum Kur’an’ı şimdi daha iyi anlıyorum. Kur’an’ı anladığım için ; 

öyle hissediyorum ki, Kur’an sanki bana indiriliyor. Kur’an bir 

hazinedir. Kim Kur’an’a sarılırsa kurtuluşa erer. Kur’an Allah’ın 

insanlığa kurtuluş için gökten sarkıtılan bir iptir. Bu konuda Yüce Allah 

şöyle buyuruyor: “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın ve 

birbirinizden ayrılmayın!” (Âl-i İmran, 3/103)  Kim bu ipe sımsıkı sarılır, 

var gücünü çağın gerçeklerine uygun olarak harcarsa, ilim ve 

teknolojiye ayak uydurup, çağdaş bir bakışla yola çıkarsa; Allah onun 

için başarı ve kurtuluş yolları açar. Bu konuda Yüce Allah şöyle 

buyuruyor : “Ama dâvâmız uğrunda var gücünü harcayanları, elbette 

http://www.ihsantekoglu.com/
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kendi yollarımıza yönelteceğiz ve şüphesiz Allah iyi ve erdemli 

olanların yanındadır.” (Ankebut, 29/69) Onun yönelttiği yollarda 

yürüyenler iki cihan saadetine (mutluluğuna) kavuşur. Yeter ki gerçek 

iman ehli olsun. Yeter ki Mehmet Akif’in: “Doğrudan doğruya 

Kur’an’dan alıp ilhâmı, / Asrın anlayışına söyletmeli İslâmı” dediği gibi 

düşünelim. (“Son sözlerim budur, size teşekkür ediyorum Murat Bey” 

dedi ve sözlerini bağladı.)  

▬ Murat Dursun Tosun: Değerli hocam, ben de size teşekkür ederim.  

25.06.2014 - Topkapı Merkezefendi. 

 

 
Yukarıdaki fotoğrafta “Çağrı Hareketi”nin üç önderi “İhsan Tekoğlu”, 

“Hasan Kaptı” ve “Doğan Yakupoğlu” Yeni Cami avlusunda birlikte 

görülmektedir. 23 Haziran 2014 
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Murat Dursun Tosun, İhsan Tekoğlu, Doğan Yakupoğlu ve Hasan Kaptı 
(23 Haziran 2014 Pazartesi) 
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Soldan sağa doğru: Murat Dursun Tosun, Mehmet Karamustafaoğlu, 
Doğan Yakupoğlu, Ramazan Tosun, İhsan Tekoğlu ve Hasan Kaptı 
25.6.2014 Topkapı Merkez Efendi 
 

 
Ocak 2015’de Aksaray Kul Sofrasında çekilmiş bir fotoğraf 
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HASAN ŞİMŞEK 

 
Hasan Şimşek oğlu Şeref ve torunu Hasan’la birlikte 

 
 Hasan Şimşek 1938 Alucra’nın Karabörk köyünde doğdu. Babası 
Muharrem usta (1323) 1907, annesi Ayşe hanım (1326) 1910 
doğumludur.  
 
 Ailesi 1954’e kadar Karabörk köyünde kalmış, bu süre içinde 
tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır. Ancak babası Muharrem usta 1925 
yılından itibaren kasabada kalaycılıkla başladığı çalışma hayatına 
bakırcılık mesleğini de katarak devam etmiştir. Muharrem usta 1975 
yılında vefat ettikten sonra 1983 yılına kadar çocukları ve bu arada 
Hasan Şimşek bu işi devam ettirdi. İş yerinde kalaycılığın yanında bir ev 
için gerekli olan tabak, tencere, kazan, ibrik, leğen vb. gibi bakır 
eşyaların imalatı yapılıyordu. Dükkânları bugün Alucra Eczanesinin 
bulunduğu yerdeydi. 1983’den sonra burası yıkılarak şimdiki haliyle 
yeniden inşa edildi.  
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 Hasan Şimşek, bakırcılığı bıraktıktan sonra 1983-1988 yılları 
arasında bir dönem Mesudiye mahallesinde muhtarlık yaptı. 1983’den 
önce de abisi Cemal Şimşek 3 dönem Mesudiye mahallesinde muhtarlık 
yapmıştı.  
 
 Hasan Şimşek’in diğer bir özelliği de Alucra’nın ilk 
müteahhitlerinden olmasıdır. 1975’lerde Paşa Köymen’le birlikte 
inşaatçılığa başlamıştır. Alucra ve civarında pek çok yerde yol, köprü 
menfez vb. gibi çok sayıda taahhüt gerçekleştirmiştir. Yaptığı işlerden 
bazıları şunlardır. 
 
Çamoluk merkezinde köy konağı, 
Alucra öğrenci yurdu, 
Alucra Kanuni ilköğretim okulu, 
Alucra Postane binası, 
Alucra köprübaşından itibaren Hanzar’a doğru dere menfezi yapımı ve 
üstünün kapatıması, 
Karabörk köyü içme suyu şebekesi (Gevur dağından itibaren 40 km), 
Alucra-Arda köprüsünden Çamoluk – Zağpa (Sarpkaya)’ya kadar yol, 
menfez ve alt yapı inşaatları, 
Çamoluk Pazar tepesinden Yeniköy’e kadar yol, menfez ve alt yapı 
inşaatları, 
Çamoluk-Kurukol köyü su şebekesi inşaatı, 
Çamoluk-Fındıklı köyü okul inşaatı, 
 

Şebinkarahisar-Güvercinlik köyü okul inşaatı vb. gibi muhtelif 
pek çok inşaat işi yapmıştır. 
 
 Hasan Şimşek şimdi tamamen emekli hayatı yaşamaktadır. Dört 
oğlu bulunmaktadır. Oğullarından Şeref Şimşek, Alucra’da zücaciyecilik 
yapmaktadır. Diğer oğulları Muharrem, Hüseyin ve Arif, İstanbul’da 
müteahhitlik ve nalbur işiyle uğraşmaktadır.   
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 Hasan Şimşek, özellikle muhtarlık yaptığı günlerle Alucra’nın 
bugünkü durumunu kıyaslarken değişen çok şey olmadığını aksine 
geriye gidiş olduğunu söylemesi düşündürücü bir o kadar da üzücüdür.  
 

 
Rahmetli Muharrem Usta torunları Şeref ve Muharrem’le birlikte 
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Soldan sağa: Terzi Mesut Paça, Alişar’dan Şakir Aslantürk (Zabıt 
Katibi), Sobacı Nuri Bekçi, Pirili’den Veteriner memuru Sururi Çevirgen 
ve Hasan Şimşek 
 

HASAN TÜTÜNCÜ 
 

 Hasan Tütüncü 1952 yılında Alucra merkezinde doğdu. Aslen 
Yanus (Subaşı)’lıdır. Babası 1335 (1919) Yanus doğumlu marangoz 
Dursun Tütüncüdür. Dursun usta küçük camiinin minaresini inşa eden 
ustadır. 1967-1974 yılları arasında dokuma tarak fabrikasında çalıştı. 
Orada çalışırken İstanbul Teknik Eğitim’de elektronik kursuna katıldı ve 
sertifika aldı. 1975 yılından beri de bütün elektronik cihazların tamiratını 
yapmaya başladı. 1980 yılında Alucra’da resmi olarak dükkânını açtı.  
 
 Alucra’daki çalışmasının yanında yaklaşık 25 senedir Pazartesi 
günleri Çamoluk’a da giderek oradaki dükkânında hizmet vermektedir.  
 
 Alucra Belediyesi aldığı karar gereği belediye dükkânlarını 
yıkınca, uzun yıllar çalıştığı diş yerini taşımak zorunda kaldı. İlk dükkânı 
Hasan Kınık’ın yanındaki lokantanın olduğu yerdeydi. Daha sonra 
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Çakmanus (Yeşilyurt)’lu Umut’un yerinde, Abdurrahman Yelek’in 
binasının altında, Türkcell bayisinin olduğu yerde ve belediye 
dükkânlarında dükkân işletti. Yeni yeri bir zamanlar terzi Sait’in, sonra 
sobacı Hacı’nın da durduğu yer olan Karaçayır Caddesi başlangıcındaki 
eski binanın altındadır. Bu binanın üst katını bir zamanlar Keşaplı dişçi 
İsmail’de kullanmıştı. 
 

 
 

 3 erkek 2 kız çocuğu olan Hasan Tütüncü çocuklarının hepsine 
okuma imkânı sunmuştur. Büyük oğlu İşletme Fakültesi mezunudur ve 
reklam sektöründe çalışmaktadır. Kızlarından büyüğü İmam Hatip 
mezunudur ve evlidir. Diğer oğlu Uluslar arası ilişkiler mezunudur ve 
kamu görevlisidir. Diğer kızı İlahiyat Fakültesi mezunudur ve İstanbul’da 
Kreş işletmeciliği yapmaktadır. Küçük oğlu ise Uluslar arası Ticaret 
okumaktadır. 
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HÜSEYİN AYRILMAZ (TAMİRCİ HÜSEYİN) 
 

 Hüseyin Ayrılmaz 1950 yılında Alucra’nın Aktepe (Zile) köyünde 
doğdu. Yaklaşık 55 senedir merkezde ikamet etmektedir. Babası Osman 
Ayrılmaz köyde terzilik yapmıştır. Osman Delice ile birlikte ilk İstanbul’a 
gidenlerdendir. Zeytinburnu, Azapkapı’da Bakırcılık, karyolacılık, 
kantarcılık yapmış, oto tamirciliğini öğrenmiştir. Alucra’ya geldiğinde bir 
süre Kemah’tan tuz getirerek satmıştır. 
 
 Hüseyin Ayrılmaz’dan başka 3 0ğlu daha olan Osman Ayrılmaz’ın 
oğlu Ömer 1967’de küçük yaşta vefat etmiştir. Diğer oğullarından Arif 
ve Kemal ise daha sonraki yıllarda Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Arif 
Ayrılmaz’ın Harun, Hakkı ve Halit, kemal Ayrılmaz’ın Ömer, Orhan, 
Kenan ve Mehmet isimli oğulları bulunmaktadır. 
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Osman Ayrılmaz Tevfik Ekmen’den satın aldığı bu yere 1980’de 
görülen dükkânları inşa ettirmiştir. Şimdi burada beyaz eşya tamircisi, 
kuru temizlemeci ve mobilya imalatı teşhir mağazası bulunmaktadır. 

 

 
Arka planda görünen sarı binayı da tek katlı olarak Demirci 

Çetmi Hüseyin’den almış daha sonra 1976 yılında üst katına ev inşa 
ettirmiştir. Hüseyin Ayrılmaz da babasıyla birlikte bu dükkânda 
yıllarca çalışmıştır.  
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Altında dükkânın bulunduğu bu yeri Hüseyin Ayrılmaz’ın abisi 
Arif Ayrılmaz Hanzarlı (Topçam) Mustafa Maşacı’dan 1986’da aldı ve 
dada sonra 1990 yılında görülen bina inşa edildi. Tamirhane ve yedek 
parça satışı yapılan yer o tarihten beri faaliyettedir. 

 
 Babasına yardımcı olmak gayesiyle, fakülte mezunu bankacı oğlu 
Murat Bilgili ücretsiz izne ayrılarak kendisiyle birlikte çalışmaya 
başlamıştır. Bu zamana kadar pek çok eleman yetiştiren Hüseyin 
Ayrılmaz’ın yanında yetişenlerden bazıları halen Alucra’da kendi 
dükkânını açmış ve ustalık yapmaktadır. Hüseyin Ayrılmaz’ın yetiştirdiği 
veya yanında çalışmış isimlerden bazıları şunlardır. 
 

Recep Ekşi ve kardeşi Halis Ekşi, Mustafa Eker, Harun Urgaç, 
Giresun’lu elektrikçi Hasan Deniz, yeğenleri Ömer, Harun ve Hayrettin 
Ayrılmaz, Şaban Ortatepe, Zeki Yağcıoğlu’dur. Yeğenlerinden abisi 
Arif’in oğulları Harun ve Hayrettin ile abisi Kemal’in oğlu Kenan Ayrılmaz 
üstte görünen binanın altındaki diğer 2 dükkânda tamircilik 
yapmaktadır. Bunun haricinde Harun Urgaç sanayide oto elektrikçisi 
olarak kendi işyerini işletmektedir. 

 
Hüseyin Ayrılmaz yetiştirdiğim elemanlardan bir tanesi bile bana 

Allah (C.C.) razı olsun dese bana yeter demektedir. Bildiğimle mezara 
gitmeyeyim diye eleman yetiştirmeye gayret etmiştir. 

 
Hüseyin Ayrılmaz’ın son sözleri ise şöyledir: Bir ara define 

aramaya merak sardığım için işimi boşladım. Neticede bir çiviye bile rast 
gelmedim. Ne varsa çalışmakta var. Kimse buraya nankörlük etmesin. 
Allah (C.C.) memleketin taşına toprağına bereket versin. Burada çalışana 
ekmek var. Gidene uğurlar olsun, Allah (C.C.) sağlık sıhhat versin. 
Herkese saygı ve sevgilerimi sunarım.   

 
Ben de, bu yıl Hacca gitmeye hazırlanan Hüseyin Ayrılmaz’a 

şimdiden mebrur bir hac ve geride kalan yaşamında sağlık ve esenlikler 
dilerim. 
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HÜSEYİN HANCIOĞLU 
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 Hüseyin Hancıoğlu, 1933 yılında Alucra’nın Aktepe köyünde 
doğdu.  Çok okuyarak kendi kendini eğitti. Bir süre de İstanbul 
Kasımpaşa’da dini eğitim aldı. Şebinkarahisar’da imtihana girerek 
İlkokul diploması aldı.   
 

Bu arada önce kış aylarında ve Ramazan’da Şebinkarahisar’ın 
Çileder ve Dedelü köylerinde sıbyan okulunda çocuk okuttu. 1954’de 
askere gitti.1956’da terhis olduktan sonra Alucra’da ikamet etmeye 
başladı.   

 
 Alucra Müftülüğü’nün açtığı sınavı kazanarak 1963 yılında 
müezzin olarak göreve başladı. İlk ve son görev yeri Alucra küçük 
camiidir. Burada kesintisiz 30 yıl 5 ay 10 gün görev yaptıktan sonra 1992 
yılında emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra İstanbul’da ikamet 
etmeye, yazları ise Alucra’ya gelmeye başladı. Emekli olduktan sonra 
İstanbul Ferhatpaşa’da bir camiide 2 yıl fahri imamlık yaptı.  
 
 Görev yaptığı süre içinde herkesi kucaklamaya ve manevi 
yönden onlara yardımcı olmaya çalıştı. Şimdi oğlu Ahmet Hoca küçük 
camide imamlık yapmaktadır.   
 
 Hüseyin Hancıoğlu Hoca, Şebinkarahisar’ın Çileder köyünde 
çocuk okuttuğu sırada köyün yetişkinlerinden biri tarafından kendisine 
fıkhı bir soru sorulur. O da tecrübesine dayanarak o konuda cevap verir. 
Ancak konu Müftüye yansır ve Müftülüğe yansır.  
 
 Müftü kendisine senin eğitimin ne neye göre fetva verdin diye 
sorar. Hüseyin Hoca da ben çantadan-çekirdekten yetiştim. Verdiğim 
cevabı ise, kabri Fatih Sultan Mehmet’in türbesi yanında bulunan Oflu 
Hacı Mehmet Efendi’nin kitabında belirttiği hususa göre verdim der.  
 
 O anda Müftünün yanında bulunan Şebinkarahisar vaizi Alucra, 
Eşküne’li Dânâ Molla Dursun Efendi, gördün mü bak bizim bile 
zorlanacağımız hususta nasıl da hüküm vermiş der ve ilave eder. Nereli 
olduğunu sorsana… 
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 Yine Hüseyin Hoca’nın Şebinkarahisar’ın Çileder köyünde görev 
yaptığı ve Cuma namazı için çarşıya geldiği bir günde kürsüde bulunan 
Dânâ Molla Dursun Efendi konuşmasının bir yerinde bir âlimin vadesi 
yaklaşınca ya bir han, ya da bir kahve kiralarmış, ben de Düz Kahveyi 
(Şebinkarahisar) kiralamaya niyetlendim, benim de günüm-vadem 
yaklaştı herhalde dediğini duyduğunu nakleder. 
 
 Akabinde aradan birkaç gün geçtikten sonra Salı günü pazara 
gelen köylüler döndüklerinde, Cuma günü vaaz veren hoca efendinin 
yani Danemolla’nın vefat etmiş olduğunu ve defnedildiğini haberini 
getirirler.     
 

NOT: Küçük Cami 1956 yılında inşa edilmiştir. Bu camii inşa 
edildiğinde Alucra Merkez Ulu Camii’nin yerinde ahşap bir camii 
bulunmaktadır. Bu ahşap camii 1969’da yıkılarak yerine şimdiki camii 
inşa edilmiştir.     

 

 
Namaz öncesinde küçük caminin bahçesinde namazı beklerken yapılan 
sohbet 
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HÜSEYİN KARAÇAYIR (HAYTAOĞLU HÜSEYİN) 
 

 
 

Hüseyin Karaçayır, (1325) 1909 yılında Alucra’da doğmuştur. 
Alucra’da memur olarak ziraat teknisyenliği yapmıştır. 7 kızı bir oğlu 
olmuştur. 7 Mart 1977 yılında Alucra’da vefat etmiştir. Lakabı 
Haytaoğlu’dur. 
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Hayta sözü genelde mecâzi olarak kullanılan; haytalık, hayta 

olma durumu, serserilik, başıboşluk, külhanbeylik, kabadayılık anlamıyla 

bilinde de aslında bu olumsuz anlamından çok farklı bir anlamı-tanımı 

daha bulunmaktadır. Hayta, Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet 

askerlerinin uç boylarında görevli sınıflardan birini ifade etmektedir. 

 

Buradan hareketle, Hayta bir askeri sınıf görevlisi olup, 

cengâverliği, cesareti ile ön plana çıkmış bir akıncı grubu ifade 

etmektedir. Dolayısıyla Haytaoğlu da vaktiyle bu görevde bulunmuş 

köklü bir şahsiyet veya aileden gelen soyu-boyu ifade etmek için alınmış 

bir lakabı ifade etmekte olsa gerektir.  

 

Zira Haytaoğlu lakabı sadece Alucra ve yakın çevresinde bilinen 

kullanılan bir lakap değildir. Alucra’da Mezmek (İğdecik) ve Eşküne 

(Demirözü) köyü ile Çamoluk’un (Mindeval) Fındıklı köyünde Haytaoğlu 

lakabıyla bilinen aileler bulunmaktadır. Bunlardan Eşküne’de olanların 

nüfus kayıtları kapanmıştır, yani nesli devam etmemiştir. Ancak Alucra 

ve Çamoluk’ta olanlar devam etmektedir. Hatta Alucra’da olandan bir 

kol da vaktiyle Ordu-Ünye’ye giderek yerleşmiş, mutavattın (vatan 

edinmiş) olmuştur. 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi aslında Haytaoğulları sadece Alucra 

ve yakın civarında kullanılan bir tanımlama değildir. Aksine Türkiye’nin 

farklı bölgelerinde kullanılan bir isimdir. Bunun en büyük kanıtı Milli 

Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanmış olan ve çeşitli 

savaşlarda şehit düşmüş olanların listesi taranarak Haytaoğullarına ait 

olarak tespit edilebilenlerdir. Buna göre Haytaoğulları’nın farklı illerde 

ikamet ettikleri anlaşılmaktadır. 
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Konya gezisi sırasında şehitlik müzesi içinde bulunan kitabede de 

savaşta şehit düşmüş Haytaoğullarına ilişkin dört satır bulunmaktadır. 

Buna göre aşağıdaki tabloda Aksaray ve Niğde nüfusuna kayıtlı 

Haytaoğullarına yer verilmiştir. 

 

Bunun haricinde Erzurum, Eskişehir, Kayseri ve Denizli’de de 

Haytaoğlu Lakaplı veya soy isimli olanlar bulunmaktadır. Eğer tüm 

Haytaoğullarının bir kaynaktan dağıldığını düşünürsek bu kadar dağınık 

olmalarının bir izahı olması gerekmektedir. Bunu bir kaç nedene 

dayandırabiliriz.  

 

Birincisi, Haytaoğulları bir oğuz boyudur ve değişik dönemlerde 

gelerek Anadolu’nun değişik yerlerinde yerleşmişlerdir. 

 

İkincisi, Haytaoğlu lakabının bir askeri sınıftan geldiğini 

düşünürsek kendilerine ve hizmetlerine çok güvenildiği için değişik 

yerlerde görevlendirilmişler ve oralarda kalmışlardır. 

 

Üçüncüsü, zamanla çok güçlendiklerinden bu güçlerinden endişe 

edilerek dağıtılmışlardır. 

 

Dördüncüsü de zamanla bozularak düzensizleşmeleri nedeniyle 

dağıtılmışlardır.     

 

 Karahisar-i Şarki Sancağı Alucra kazasına ait olan 1835 yılı nüfus 

kayıtlarında Mezmek köyünde Haytaoğlu olarak değil de Kara Veysel 

Oğulları olarak kayıtlı olan aileye Kara Veyis-Üveys Oğulları dendiği de 

vakidir. Bu da Veyisoğulları ile Haytaoğullarının bir kabile olduğunun 

göstergesidir. Bu nedenle aslen Halep Türkmeni olmaları da söz 

konusudur.  Hayta Yörüklerinin Gazi Antep, Adana, Kahraman Maraş ve 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

137 
 

Konya’da yerleşmiş olanları bulunmaktadır. Bunun haricinde Burdur, 

Denizli, Muğla, Fethiye (Ortaköy-İnlice), Aydın (Yenice-Karasu, Çine), 

Manisa, Hatay, Afyon Karahisar, Amasya ve Tokat olmak üzere 

yurdumuzun büyük bir bölümünde yerleşmiş bulunmaktadırlar.1  

 

 Hilmi Göktürk’ün “Anadolu’da Oğuz Boyları”, Cengiz 

T.Asiltürk’ün “Sırlanmış Zamanın Gölgesinde” isimli kitaplarında da 

Haytaoğullarıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca KAYSERİ Temettuat 

Defterlerinde de (H.1250-M.1834 1.Cilt) Haytaoğullarına yer 

verilmektedir.  

 

 Sonuç olarak Haytaoğullarının Oğuzların Bayad Boyuna mensup 

bir oymak olması ihtimal dâhilindedir. Ancak, tam tespiti için daha 

derinlemesine araştırma yapılması gerekmektedir. Dulkadirlilerle ilişkisi 

de göz ardı edilmemelidir.  

 

 Faruk Sümer’e göre Boz-Ulus ve Halep Türkmenleri gibi 

topluluklarda bir Oğuz buyuna mensup bir oymakta başka bir oğuz 

boyunun adını taşıyan şahıslar görülmektedir. Meselâ Boz-Ulus ve Yeni-

İl’deki Avşar oymakları arasında Bayad, Salur adlarını taşıyan şahıslar 

olduğu gibi Çavundur oymağı arasında da Bayad adlı kimseler 

bulunmaktadır. Timur’un Yozgat ve ona komşu bölgelerdeki Kara-

Tatarların mühim bir kısmını Türkistan’a götürmesi üzerine Kuzey 

Suriye’deki bu Bayadların bir bölüğü de Dulkadirli oymakları ile birlikte 

Boz-Ok’da yurt tutmuştur. Halep Türkmenlerinin ve Boz-Ulus 

Türkmenlerinin de Bayad kolu olduğu anlaşılmaktadır. Alucra’nın da 

                                                           
1 Prof.Dr.Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) tarihleri-Boy Teşkilâtı-Destanları, Ankara 
Üniversitesi Dil tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları 170 1972 Ankara  
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Dulkadirlilerle ilişkisi bilindiğinden en azından Alucra’daki 

Haytaoğullarının Dulkadirlilerle de bir bağı olduğu söylenilebilir.2 

 

 II. Selim devrinde yazılmış Boz-Ulus defterine göre, asıl Boz-Ulus 

kolunda bulunan Bayad oymağı 206 vergi nüfusuna sahipken Boz-

Ulus’un Dulkadirli kolunda bulunan ve Şam Bayadı adını taşıyan 

oymağın ise 341 vergi nüfusu vardır. 

 

Anne tarafından dedem olan Haytaoğlu Hüseyin Karaçayır’ın 

yaşamıyla ilgili bir kesiti de burada paylaşalım. Kendisi tam anlamıyla bir 

Allah dostu, Peygamber aşığı bir zattı. Aynı zamanda diğer dedem olan 

Danemolla Müftü Dursun Efendi (Tosun) ile de dünürdü.  

 

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 Haytaoğlu 

Hüseyin diye cevap verilince endişe ve korku son bulur ve kapı açılarak 

ne oldu derdin nedir? diye sorulur. 

 

Haytaoğlu Hüseyin: Ben bu gece bir rüya gördüm. Acaba neye 

yormak (nasıl anlamak) gerekmektedir diye sormaya geldim der. 

Haytaoğlu Hüseyin, orada olanları tanımakta, bilmekte ve onların 

söyleyeceklerine itibar etmektedir. Zira içeride olanlar Terzi Hüseyin 

                                                           
2http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-
arasinda-bir-iliski-olabilir-mi/ 
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/
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/
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(evliya mertebesindedir), Allulu İbrahim (tayyibi mekân yapabilen zat), 

Çivrişonlu Abdullah Efendi, Şeyh Abidin Tokaç, Zunlu Kâzım Ayrıç 

(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)’dır. 

 

Haytaoğlu 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. 

 

Haytaoğlu Hüseyin, o tarihlerde Kaymakamlıkta ziraat 

teknisyenliği yapmaktadır. Buna karşın okur-yazarlığı yoktur, maaşını 

mühür basarak almaktadır. Zaman gelir Haytaoğlu Hüseyin tövbekâr 

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 

çıkaramaz. Bir gün büyük camide ikindi namazını kılarken beyin 

kanaması geçirir ve ruhunu Hakka teslim eder. Rüyası gerçekleşir. 
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HÜSEYİN TOKAÇ 
 

 
 

 Hüseyin Tokaç, 1934 yılında Alucra’nın Koman köyünde doğdu. 
Babası Süleyman Bey çiftçi, annesi Gülsüm hanım ev hanımıdır. Hüseyin 
Tokaç 9 yaşında iken abisi Hacı Yunis Tokaç’ın yanına gelerek çarşıya 
yerleşti.  İlk mektebi burada okudu. Dada sonra lokantacılık yapan 
abisinin yanında çalışmaya başladı. 1958 ile 1970 yılları arasında abisinin 
yanında çalıştı. Abisi Hacı Yunis daha sonra dükkânını satarak parasını 
Alucra Büyük camisine bağışladı.  
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 Hüseyin Tokaç, 1970’den sonra kamyonculuk yaptı, esnafa ve 
orman idaresine çalıştı. 1990 yılında Alucra’nın Meğri (Çağlıyayla) 
köyünde kömür madeni ocağı açtı. Bu ocağı daha sonra Kayserili bir 
işadamına (Aslan Tokoğlu) devretti. Madeni o da çalıştıramayarak 
kapattı. Akabinde Şebinkarahisar’ın Ordut (Doğanyuva) köyünde 180 
metre galeri açtı. Burada 18 işçi çalıştırdı. Linyit rezervi yetersiz olunca 
burayı işi bıraktı. Daha sonra Balıkesir Gönen’de ocak açtı. Onu da 
Kayserili işadamına devretti.  
 
 Hüseyin Tokaç 2 erkek 3 kız çocuğu sahibidir. Oğullarından 
Mahmut Alucra Elektrik işletmesinde çalışırken genç yaşında vefat etti. 
Diğer oğlu Süleyman Koman köyünde çiftçilik ve arıcılık yapmaktadır. 
Halen kendisi de arıcılık yapmaktadır ve 40 kadar arısı vardır.     
 
 Hüseyin Tokaç bir dönem abisinin yerini kiralayarak kendi adına 
da Alucra’da lokantacılık yapmıştır. 
 
 Abisi Hacı Yunis 2 defa hacca gitmiş dini bütün birisiydi, 
hayırseverdi. Alucra Büyük Caminin ve İmam Hatip Lisesinin yapımında 
çok emekleri vardır. Ahşap caminin yıkımına karar verilirken 17 kişinin 
arasındaydı. Herkes para bağışlarken o dükkânını bağışladı. Hüseyin 
Tokaç’ta cipiyle inşaat bitene kadar götür-getir işlerini yaptı. Yatsı 
namazını kıldıktan sonra sokağa çıkarak garip var mı diye bakardı. 
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HÜSEYİN YIRTMAZ (HÜSEYİN HOCA) 
 

 
 

Hüseyin Yırtmaz 1932 Alucra Topçam Köyü (mahallesi) 
doğumludur. Hüseyin Yırtmaz çabaları ve gayretiyle kendini eğitti, okur-
yazar oldu. Özellikle marangozluk mesleğini el yatkınlığıyla öğrenerek 
askerde marangoz olarak seçildi. Ayrıca atış eğitiminde gösterdiği başarı 
nedeniyle diğer askerlere atış eğitimi verdi. Birbirine çok yakın isabet 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image00210.jpg
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ettirecek kadar nişancıydı. Atışlarda ilk 3’e girdi. Tevafuk olarak 
neredeyse aynı delikten kurşunu geçirecek kadar isabetli atışlar yaptı. 
 

1955 yılında Alucra’da Hafız Selahattin’den 3 ay Kur’an dersleri 
aldı. 1958’de köyünde orman davasından hapse düştü. Şebinkarahisar 
cezaevinde 16 ay 6 gün hapis yattıktan sonra beraat etti. Bu süre içinde 
burada hapis yatan Suşehri’nin Aydoğdu köyünden Hoca Durmuş 
Bekgöz’den tecvit öğrendi. Hapiste bulunduğu süre içinde teravih 
namazlarını kıldırdı. 

 
İstanbul’a gelerek Harbiye’de bulunan Radyo Evinin karşısında 

Moderno Mobilya’da 7 ay koltuk iskeleti işinde çalıştı. 1960 İhtilalinden 
sonra Haliç tersanesine ince marangoz olarak girdi. 

 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0043.jpg
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Zamanla orada posta başı oldu. 21 sene burada çalıştıktan sonra 
emekli oldu. Çalıştığı süre içinde Haliç Tersanesinin mescidinde 10 sene 
müezzinlik yaptı. 
 

 
 

1962’de tersanede çalışırken Okmeydanı’nda neredeyse hiç yapı 
yoktu. 1975’e kadar gecekondu yapıldı. Burada da 6 sene teravih namazı 
kıldırdı. Konak caminin yerinin alınmasında ve inşasında öncülük etti. İlk 
etapta o zaman 20.000 lira para topladılar ve bir senede ilk katı yapıldı, 
namaz kılınır duruma getirildi. Bir sene de orada ezan okudu namaz 
kıldırdı. 
 

1990’da Alucra’ya geldi. Burada Köyünün camisinin inşasıyla 
ilgilendi. Belediye eski reislerinden Kemal Bıyıkçı’nın verdiği arsada cami 
inşa ettirdi. Cami inşaatı için 35 metre ağaç biçtirdi. 2.5 metre 
yüksekliğinde ilk katı şimdi dernek lokali vs. için kullanılmaktadır.  

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image006.jpg
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Hüseyin Yırtmaz’ı Alucra’ya en çok tanıtan başarısı ise Alucra 
Ulu Caminin giriş bölümünün yapımında gösterdiği çabalar ve tavan 
süslemelerinin ahşap işçiliğini üstlenmesidir. 

 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image008.jpg


ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

146 
 

Alucra kış memleketi olması nedeniyle caminin dışarıda bulunan 
merdivenleri karda ve buzda düşme ve yaralanmalara neden oluyordu. 
Bunun önüne geçebilmek için giriş merdivenlerinin üzerinin 
kapatılmasına öncülük etti.  

 
Eski merdivenler söktürülerek altına şadırvan ve wc yaptırıldı, 

üzeri de görüldüğü gibi kapatıldı. Yüzbinlirayı aşan masrafın 
toplanmasında da hayırseverleri teşvik etti. Ali Karslıoğlu (Tabanca) en 
iyi cins tavan döşemesi ağaçlarını verdi.  

 
Alucra’da bulunduğu sırada yapılan çalışmayı gören Kasım 

Yağcıoğlu Hoca da bağışta bulundu.  Hüseyin Yırtmaz’ın marangozluk 
becerisini bilmediğinden sen bu işi yapamazsın diyeler mahcubiyet 
yaşadılar.  

 
Bunlardan Erdem Ekşi ben yanılmışım kusuruma bakma ne 

malzeme lazım olursa gel nalbur dükkânımdan al dedi. Yapılan yerin üst 
tarafının kurşun altı malzemesi için mebranları (P 3000) ve uygulanma 
ustalarını hayırsever Ali Yöre İstanbul’dan gönderdi. 

 
Yapılan bu masraflara caminin diğer yanında yapılan kazı ve 

izalasyon çalışmaları için harcanan paralar dâhil değildir. Onlar daha 
sonra bilahare yapıldığından Hüseyin Yırtmaz’ın katkısı olmamış, başka 
hayırseverler tarafından karşılanmıştır. 
 

3 oğlu olan Hüseyin Hoca’nın oğullarından ikisi marangoz birisi 
konfeksiyoncudur. 1956 yılında babası köyde vefat ettiğinde ne 
yapacağız nasıl defnettireceğiz telaşına düşüldüğü bir sırada Dane Molla 
Müftü-Vaiz Dursun Tosun Efendinin (o sırada Şebinkarahisar vaizidir) 
Alucra’da olduğu haber alınınca kendisine ulaşılır ve atla köye çıkarılır. 
Hoca Efendi burada mevtayı yıkar ve cenaze namazını kıldırarak 
defneder. 
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İBRAHİM BEKÇİ 
 

 
 

 1938 yılında Alucra’nın Hanzar köyünde doğmuştur. 5 erkek 4 kız 
çocuğu vardır. Çocuk yaşında iken çarşıya taşınmışlardır. Çarşıya 
taşındıklarında Süleyman EKŞİ’ye ait olan binanın olduğu yerde bulunan 
ve üst katında Maliyenin bulunduğu binanın alt katında 1 sene 
oturdular. Bu bina daha sonra yıkılarak yeni inşaat yapıldı. Aynı yerde 
şimdi Ekşioğlu Nalburiye ve Bayraktar Market bulunmaktadır.  
 
 Keza şimdilerde Bayramoğulları’na ait olan fırının yanındaki 
boşlukta bir zamanlar bulunan yapıda da Adliye bulunmakta idi. Daha 
sonra Adliye şimdilerde otopark inşaatı yapılan yerin köşesinde bulunan 
ve yıkılan taş yapıda da Adliye bir süre faaliyet gösterdi. 
 
 İbrahim Bekçi, sobacılığı Belediye’de suculuk da yapan amcası 
Nuri Bekçi’nin yanında öğrendi. 50 yılı aşkın bir süredir bu mesleği icra 
etmektedir. Vaktiyle Alucra’da bu işi yapanlar arasında rahmetli Hüseyin 
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Koç (Zıhar’lı), yine rahmetli Hüseyin Tepe (Hanzar’lı) ve köprü başına 
doğru dükkânı olan İbrahim Ünal (Gelvaris’li) bulunmaktadır. 
 
 İbrahim Bekçi, 50 yılı aşkın süredir icra ettiği mesleğinin ilk 20 
yılını, daha önce Yaşar Ekmen’e ait olan şimdilerde ise Hasan Tiryaki’ye 
ait olan, Belediye Otelinin karşısında köşede bulunan binanın yerinde 
bulunan eski yapının altında icra etmiştir. Daha sonraki 30 yılı aşkın 
dönemi ise şimdiki mevcut yerindedir. Çocuklarından Orhan ve Ayhan 
kendisiyle birlikte çalışmaktadır. Son yıllarda sobacılığın dışında çeşitli 
hırdavat malzemelerinin satışını yapmaktadır. 
 
 İmal ettikleri yufka sobalarını Şebinkarahisar’a da satmaktadır. 
Daha önceleri bu sobalar İstanbul’da satılmaktaydı. Son yıllarda soba 
satışları azalırken hırdavat malzemelerinin satışında belirgin bir artış 
oldu. 
 
 Soba satışlarının azalmasında eskiden yaşanan kışların azalması 
ile ilçeye dışarıdan çok çeşitli özelliklerde sobaların getirilerek satılıyor 
olmasının etkisi de bulunmaktadır. Eskiden yaşanan kışa örnek vermek 
gerekirse; 1-2 metre yüksekliğinde kar olurdu. Bir gün Kamışlı Köyünden 
Züftü Kılıçkaya, iddia üzerine mezarlık başından Vali Yusuf Yakupoğlu 
köprüsüne kadar (Parak Köprüsü) karı yararak 1 günde gidip gelebildi.   
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İBRAHİM CANİKLİOĞLU 
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İbrahim Caniklioğlu, 1946 yılında Alucra’nın Eşgüne (Demirözü) 
köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. O tarihte köy okulu caminin 
yanındaki Kur’an Kursunda geçici olarak hizmet veriyordu. Daha sonra 
Orta Mahalleye yapılan kendi yerine taşındı. 

 
Orta Okula Tirebolu’da devam etti. 2. sınıfta iken ayrılarak 

gurbete İstanbul’a geldi.  
 
Eminönü Mahmutpaşa’da Demiray Han’da kadın kumaşı imalatı 

ve satışı yapılan dükkânda tezgâhtarlığa başladı. 17 sene burada 
çalıştıktan sonra ayrılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 
Taşkızak Tersanesi’ne ait motor fabrikasında meydancı olarak işbaşı 
yaptı. 

 
Bir süre burada çalıştıktan sonra yüksek vasıflı hava 

kompresörleri onarım bölümüne geçti. Burada yetişerek usta ve uzman 
hava kompresörcüsü oldu. 1988 yılında da emekli oldu. 

 
1988’den beri de Kasımpaşa Büyük Camii’nin yanında dini 

kitaplar satmaktadır. Ancak son gittiğimde tezgâhını orada göremedim.     
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İbrahim Caniklioğlu’nun tezgâhı kendisiyle röportaj yaptığımız 
gün cenaze olması nedeniyle kapalıdır. Ancak hemen bu esnafın 
bitişiğinde faaliyet göstermektedir. 

 
İbrahim Caniklioğlu, 6’sı kız 1’i erkek 7 çocuk babasıdır. Oğlu 

mobilya imalathanesinde çalışmaktadır. 
 
Köye ait sorduğumuz anılarında çocukluğunda köyün yaklaşık 

200 hanede tahmini 800-1000 nüfusu olduğunu, yine o zamanda sadece 
kendi evlerinde 1500 civarında koyun ve keçi olduğunu, hayvancılığın 
yaygın bir geçim olduğunu belirtti. 

 
Atalarının Eşgüne’ye yerleşme hikâyesi ise çok ilginçtir. Şöyle ki; 

Büyük dedeleri tahmini 250 sene önce Tokat’ın Erbaa ilçesinde 
yerleşiklermiş. Erbaa ayanı (Bey’i) dedelerinin kız kardeşine sarkıntılık 
etmek isteyince bir gece ani bir kararla 3 erkek kardeş ailelerini 
yanlarına alıp, her şeylerini bırakıp bulundukları yeri terk etmişler ve 
Samsun’un Kavak ilçesine gelmişler. Oradan da Espiye’nin Ağluca 
köyüne gelmişler. Burada bir geçimsizlik olunca doğruca Sivas’a 
gelmişler. Ancak Ağluca da kalanlar da olmuş.  

 
Sivas’ta namaz bir vakti camiye girerlerken küçük kardeşlerini 

dışarıda bırakmışlar. Fakat namaz sonrası kardeşlerini caminin dışında 
göremiş, bütün aramalara sorup soruşturmalara rağmen de 
bulamamışlar.  

 
Çaresizlik içinde iki kardeş Alucra’nın Demirözü köyüne gelerek 

yerleşmişler, yer edinmişler ve Eşgünoğullarının yanında çalışmaya 
başlamışlar. 

 
Ancak kardeşlerden biri daha sonra Eşgüne’yi terk ederek Yanus 

(Subaşı) köyünde bulunan Yani Ağa’nın yanında Seyis olarak gelmiş. 
Buradan da göçerek Allu (Günügüzel) köyüne gelmiş ve yerleşmiş. Halen 
bu kol Allu köyünde bulunmaktadır. Mezmek (İğdecik) köyünde bulunan 
Canikli sülalesi ise ayrı bir kabiledir. 
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Kendisi Sivas’ta yerleşmiş bulunan bir tanıdığım (Ahmet 
Caniklioğlu) da Caniklioğulları ile ilgili araştırma yapmaktadır. Bu 
nedenle bu söyleşinin onun da ilgisini çekeceğini umuyorum. 

 
İbrahim Caniklioğlu ata dedelerini de biliyor. Buna göre 

babasının babası Ali Osman, Onun babası İsmail, Onun babası Halil, 
onun babası da Ali’dir.  

 

 
 

İBRAHİM GÜLAL (NAM-I DİĞER DERİCİ İBRAHİM) 
 

Kendisini yakinen tanıyanların bileceği gibi 80’i aşkın yaşına 
rağmen halen çalışmaya devam etmektedir. İbrahim Gülal 1930 Gicora 
(Doludere) doğumlu olup, ailesiyle birlikte Kasabaya yerleşmiştir. 
Rahmetli abisi geçtiğimiz yıl vefat eden Postacı (Şıh) Ömer’dir. Kardeşi 
ise Bursa’da ikâmet eden Doktor Mehmet Gülal’dır. 
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İbrahim Gülal yaklaşık 60 senedir dericilik yapmaktadır. Ancak 
bunun evveliyatında baba mesleği olarak 1946-1955 arasında 
topladıkları derileri işleyerek aile bireyleriyle birlikte 7-8 kişilik 
personelle Çarık imalatı yapmışlar ve bu imalatlarını Alucra, Çamoluk ve 
Şiran’da satmışlardır.    

 
Önce Derby sonra Tor Lastiğinden yapılmış ayakkabıların imal 

edilmesiyle birlikte piyasada bunların satılmaya başlanması üstelik 
bunların uzun ömürlü olması nedeniyle çarıkçılık son bulmuştur. Bunun 
üzerine tabakhaneye önem vermişler usta getirttirerek dericilik işini 
geliştirmişlerdir. Burada Keçi, Koyun ve Sığır derisini işleyerek sahtiye, 
meşin ve glesi gibi ürünlerin imalatını gerçekleştirerek ürünlerini 
özellikle Karahisar’da faaliyet gösteren 20’ye yakın semerci ve 10-15’e 
yakın ayakkabı imalatçısına satmışlardır. Bunun yanında Giresun, 
Erzincan ve Bayburt’taki ayakkabı imalatçıları ile Sivas’ta yoğun olarak 
faaliyet gösteren Yemeni imalatçılarına da satılmaktaydı.  
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Zamanla dericilik de fabrikalaşınca atölye imalatı gerek kalite 
gerekse fiyat yönünden rekabette zorlaşınca 1955-1970 arasında 
yapılan deri imalatına da son verilmek zorunda kalınmıştır. Bu tarihten 
sonra toplanan deriler tuzlanıp depolanmış yeterli ekonomik büyüklüğe 
ulaşınca da kamyonla İstanbul’daki deri fabrikalarına nakledilerek 
satılmıştır. Bu iş halen devam etse de köyde yaşayan nüfusun şehirlere 
taşınmasına bağlı olarak hayvancılıkla uğraşan nüfusun azalması yörede 
bu işi de bitme noktasına getirmiştir.      

 
Dericiliğin yanında yün de toplanmış ve köylülerin yorgan, yatak 

ve yastık ihtiyaçları için ticareti yapılmıştır. Ancak son yıllarda sünger 
ağırlıklı çekyat, koltuk benzeri ürünlerin yaygınlaşması buna bağlı olarak 
suni elyaf gibi petrol türevi ürünlerin kullanımının yaygınlaşması 
yüncülük sektörünü de olumsuz adeta etkileyerek sonunu getirmiştir.   

 
Son yıllarda Cennet Çiçeği, Altın Çiçeği (Altın Başak) ve Sarı 

Kantaron gibi endemik bazı bitkiler ile özellikle dondurma sektörünün 
ana hammaddesi olan Salep’in ve Kuzu Göbeği Mantarının 
toplanmasına ve pazarlanmasına da aracılık ederek yörede köylüler için 
bir gelir kaynağı oluşumuna da zemin oluşturmuştur. 

 
Toplanan endemik bitkiler kilosu 3-4 liradan tüccara satılmakta 

iken Salep’in kilosu yaş olarak 20TL, kuru olarak 120-130TL’den alıcı 
bulabilmektedir. Bunların içinde Mayıs ve Haziran aylarında toplanan 
Kuzu Göbeği Mantarının yaşı 35-40 TL, kurusu ise 250-300TL 
edebilmektedir. Mantarın alıcısı olan tüccar bu ürünü Erzincan-İstanbul 
üzerinden hava yoluyla 24 saat içinde Fransa, İtalya, İspanya, Almanya 
gibi ülkelere yollamaktadır.  

 
İbrahim Gülal, kendisine yardımcı olan oğlu ile birlikte Kelkit, 

Şiran, Refahiye, Suşehri, Koyulhisar, Karahisar ve Alucra’dan mantar 
toplamaktadır. Belirttiğine göre geçtiğimiz yıl bölgede 25 ton olan 
rekolte bu yıl 2 ton civarında kalmıştır. 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

155 
 

İbrahim Gülal, 1987’de karayoluyla 8 günlük gidiş 7 günlük geliş 
yolculuğuyla hacca giderek bu vazifesini ifa etmiştir. Bu sene ise umreye 
gitmesi nasip olmuştur.  

 

İBRAHİM (HACI) ÜNAL 
 

 
 

 İbrahim Ünal, 1934 yılında Alucra’nın Gelvaris (Hacı Hasan) 
köyünde doğdu. Mesleği 1952 yılında Amasyalı bir ustanın yanında 4 ay 
çalışarak öğrendi. Askerden sonra köyüne gelerek 1957’de 
kesmüklük’ün üstünü (harman yeri) dükkân gibi düzenleyerek tamirat 
işleri yaptı, burada soba imalatına başladı. 1989’da kasabaya yerleşti.   
 

İhsan Dikbaş’a ait bir dükkânda 2 sene çalıştı. Oradan Haculu’lu 
(Hacılı) Kara Mustafa’nın yerine geçti. 2 sene fotoğrafçı Yunis’in yanında 
kaldı. Şimdi o dükkânda Hasan Tütüncü elektronik eşya tamirciliği 
yapmaktadır. 37 senedir ise, Karabök’lü Osman Gündüz’ün dükkânında 
çalışmaktadır.    
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4-5 sene atık şişeleri toplayarak bunlardan şişe feneri (fiske 
lambası) yaptı ve geçindi. Samsun ve İstanbul’dan kova, leğen, saç vb. 
getirerek sattı. Su kazanı imalatı yaptı. Cami, kahve sobası yaparak Şiran, 
Çamoluk Refahiye, Gölova’ya sattı. Halen de muhtelif zamanlarda 
buralara mal yollamaktadır. Bu yıl Kazıkbeli yayla şenliklerinin yapıldığı 
gün de burada tezgâh açtı. Oğlu Mustafa’yı da yetiştirmiş, mesleği 
öğretmiştir. Yaklaşık 20 yıldır da beraber çalışmaktadırlar. 

 
İbrahim Ünal amca köyüyle de ilgili bilgiler vermiştir. Buna göre 

Hacı Hasan köyü yazın 300 haneye kadar çıkmakta buna karşın kışın 7 
hane kalmaktadır. Fevzi Çakmak Çeşmesi’nin orada bulunan çatıları 
hartama (ince çam tahtası) ve çamurla kaplı iki uzun askeri kışla binası 
korunamadığı için zaman içinde yıkılmıştır.  

 
Hacı Hasan Efendi ile ilgili anlattığı rivayet bilgiler ise şöyledir: 

Hacı Hasan Efendi keramet sahibi hak dostu Allah (C.C.)’nün izni ile 
zaman, zaman keramet gösteren bir zatmış. 63 tane öğrencisi olduğu 
Refahiye, Avganus, Çamoluk, Zara’dan müritlerinin bulunduğu 
anlatılmaktadır. 

 
-Oğlu Hacı Ahmed Hoca Hac vazifesi için gittiği seyahatten gemi ile 
dönerken tehlike içinde olduğu Hacı Hasan Efendiye malum olur. 
Hemen hanımına seslenerek çabuk ibrikle leğeni getir abdest alacağım 
der. Hanımı ne oldu niye birden telaşlandın deyince sen çabuk ol 
Hüseyin tehlikede der. Ve abdest alarak eline yabayı alır ve bir takım 
hareketler yapar. Bunu görenlerden yanında bulunan diğer oğlu Molla 
Hüseyin eyvah babam Hacı Hasan Efendi rahatsızlandı diye söylenir. 
Nice sonra oğlu Hacı Hüseyin Hoca köye geldiğinde ne oldu neler gördün 
diye kendisine sorulduğunda Kızıldeniz’de iken bir ara hava bozdu 
neredeyse alabora olacaktık ki bir yaba uzandı ve bizi dengede tuttu diye 
anlatır. O zaman köylü Hacı Hasan Efendinin keramet gösterdiğini anlar. 
-Hacı Hasan Efendi bir gün talebelerini alarak Tepesidelik Obruğundaki 
Mağarada bulunan hazinenin yanına götürür ve müritlerine istediğiniz 
kadar alabilirsiniz der. Müritleri de ceplerini atınla doldurarak dışarı 
doğru yönelirler fakat suizanda bulunarak biz bu kadar aldık acaba hoca 
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efendi ne kadar aldı diye düşünürler. Dışarı çıktıklarında erini ceplerine 
uzatırlar ki cepleri bomboştur. 
 
- Bölgede kuraklık yaşanmaktadır ve köylüler Hacı Hasan Efendiye 
gelerek yağmur duasına çıkmalarını rica ederler. O da kabul eder ve bir 
çuval taş toplayarak dere kenarına giderler. Orada yanındakilere uyarıda 
bulunarak içinizde arı söndüren, hakka tecavüz eden varsa aramızdan 
ayrılsın birazdan Alah’ın izni ile birazdan yağmur yağacak demiş, çuvalı 
dereye bırakarak dua etmiş. Bir süre sonra kara bir bulut ortaya çıkmış, 
gittikçe büyümüş çok şiddetli bir yağmur yaşamış. Ta ki çuvalı dereden 
çekinceye kadar yağmur devam etmiş, sonra yağmur dinmiş. Hacı Hasan 
Efendi de o yıl dünyasını değiştirmiş. Allah (C.C.) rahmet etsin, sevdiği 
ve şefaat izni vereceği kullarının şefaatinden bizleri mahrum etmesin. 
-Hacı Hasan Efendinin vefatından sonra oğlu Hacı Ahmet Hoca da vefat 
eder. Köyü onu defnederken kabristanlar ile Könger Tepesi ve Burga 
Baba’dan top sesleri duyulur. Köylü bu durumu Hacı Hasan Efendinin 
oğlunu karşıladığı şeklinde yorumlar.    
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İHSAN TEKOĞLU 

 
“İhsan Tekoğlu” 7 den 77 sine okumuş ve yazmış bir insandır. Tevafuka 
bakın, kalem “İhsan Tek.”yazarken fotoğrafı çekmişiz.  

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image00212.jpg
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Giriş: Sayın İhsan Tekoğlu Bey’le yaptığımız sohbetin içeriğine 
geçmeden önce kısaca bu söyleşinin hikâyesini de yazmak istiyorum. 
Bundan önce İhsan Bey pek çok kez beni misafir etti, özel 
arkadaşlarımızla ve grup olarak değişik mekânlarda ağırladı. Hepsinde 
de misafirperverliğin en güzelini gösterdi. Bu kez de ben kendisini 
misafir etmek ve bu sırada söyleşide bulunmak istediğimi kendisine 
ilettim. Sağ olsun beni kırmadı ve kabul etti. 
 

Buluşma mekânı olarak 21 Mayıs 2014 “Merkez Efendi Camisi”ni 
seçtik. Burada hem öğle namazını eda edecek, namazdan sonra da bu 
civarda bulunan ve isim yapmış köftecide yemek yiyecektik. Kendisine 
sürpriz olarak benim özel dostum 33 yıllık arkadaşım Elektrik Yüksek 
Mühendisi Sayın “Doğan Loğlaroğlu”da bizimle olacaktı. Fakat son anda 
onun önemli bir işi çıkması üzerine o katılamadı. Oğlum “Ramazan”la 
birlikte İhsan Bey’le buluştuk. Namaza kadar zamanımız olduğu 
için “Merkez Efendi Türbesi”ni ve kabristanlığını ziyaret ettik. Burada 
Erzurumlu bir amcamızla da sohbetimiz oldu. Bir ara hadi 
rahmetli “Erbakan”ın kabrini ziyaret edelim demesi üzerine Erbakan’ın 
kabrini de ziyaret ettik. 

 

 
“İhsan Tekoğlu” “Erbakan Hoca”nın ruhuna Fatiha okuyor. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image0046.jpg
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Öğlen namazından sonra da köfteciye gittik. Mekân kalabalık 
olduğu için bir kişinin oturduğu masaya müsaade isteyerek biz de 
oturduk. Doğal olarak kendisiyle tanıştık. Trabzon’un Of kazasından 
olan “Mustafa Turan” ile ortak tanıdıklarımız da çıktı. Rahmetli halamın 
eşinin Of’lu Meşhur “Cemal (Seyhan) Hoca” olması ve yeğenleriyle 
Haznedar’da komşu olması muhabbetimizi artırdı. Yemek sonunda biz 
üç kişiyiz sen teksin bizim misafirimizsin dedikse de kabul etmedi ve “Siz 
benim masama geldiniz kesinlikle olmaz” dedi. Ben, “İhsan Bey benim 
misafirim, sözleşerek geldik” dedimse de kabul etmedi ve bize ödeme 
yaptırmadı. İhsan Bey’i ağırlamak da bana nasip olmadı, kısmetse bir 
başka zamana kaldı. Allah’ın dediği olur. Mustafa Bey’e teşekkür ederek 
ayrıldıktan sonra bir başka mekâna geçerek İhsan Bey’le olan 
söyleşimize başladık. Ancak, bir görüşmede sohbetimizin bitmeyeceğini 
anlayınca bir hafta sonra tekrar buluşmak için sözleştik. 

 

 
“İhsan Tekoğlu” ve “Murat Dursun Tosun” Merkez Efendi 
bahçesinde. (21 Mayıs 2014) 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image0064.jpg
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Verilen söz üzerine bir hafta sonra 28.05.2014 tarihinde tekrar 
aynı yerde bir araya geldik. Bu kez Doğan Loğlaroğlu da bizimle birlikte 
oldu ve ikisini birlikte ağırlamak bana nasip oldu. Yemek sırasında İhsan 
Bey ve Doğan Bey ile tarihi ve bilimsel sohbet yaptık. Doğan Bey işi 
nedeniyle biraz erken ayrıldı. Bundan sonra biz de kalan röportajımıza 
devam ettik. Buna göre röportajımızın ilk bölümünde İhsan Bey’in genel 
hayat hikâyesiyle ilgili konuları, ikinci bölümünde sosyal ve siyasal 
hayatını ve üçüncü bölümünde ise ilmi ve araştırmacı yönüyle ilgili 
konuları değerlendirdik. Çünkü İhsan Tekoğlu’nun ilim, araştırma ve fikir 
dünyası çok geniş ve çok ilginçtir. Bundan sonraki bölümde söyleşimiz 
soru cevap şeklinde değil biyografi formatında anlatılacaktır: 
 

 
“Doğan Loğlaroğlu”, “İhsan Tekoğlu” ve “Murat Dursun Tosun” bir 
arada. / Merkez Efendi – İstanbul / 28.05.2014 

 
 
 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image0083.jpg
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İhsan Tekoğlu kimdir? 
 

“İhsan Tekoğlu”, 5 Ekim 1938 yılında Alucra’nın Pirili Köyünde 
doğdu. İlk ve Orta Okulu Alucra’da bitirdikten sonra Meslek Lisesi 
düzeyinde eğitim veren “Ankara Sağlık Memurları Okulu”na devam etti. 
Bu okul Türkiye’de dalında tek olma özelliği taşıyan, lise müfredatı 
yanında tıp fakültesinin yarı müfredatını da ders olarak okutan bir 
okuldur. Aynı zamanda hastanelerde poliklinik ve klinik çalışmalarıyla da 
uygulamalı bir çeşit tıp eğitimi veren özel bir okul olarak tek örnek 
olmuştur. (İhsan Tekoğlu, 700 talebesi ile yatılı eğitim veren bu okulu, 
okul altıncısı olarak Haziran 1957 yılında bitirdi ve tayini Mardin ili 
valiliği emrine çıkarıldı.) 

 

İhsan Tekoğlu Mardin Hastanesi’nde eğitim görüyor 
 

Mezun olduktan sonra “Mardin”in “İdil” İlçesi’nin “Trahom 
Tabibliği’ emrine tayin oldu. Trahom hastalığı o yıllarda o bölgede 
önemli bir hastalıktı ve önü alınmaya çalışılıyordu. Türkiye çapında 
Güney Doğu başta olmak üzere “Trahom ile Savaş” kampanyası 
başlatılmıştı ve İhsan Tekoğlu bu savaşta yer almış, Mardin 
Hastanesi’nde dört buçuk ay kadar eğitim almış ve göz kapağına 
operasyon yapacak uzmanlık düzeyine ulaşmıştır. Buraları köy köy 
gezmiş ve trahom hastalarına hizmet vermiştir. İdil, Cizre ve Midyat 
yörelerinde aldığı eğitimin uygulamalarını yapmıştır.3 Bu bölgede 
ikibuçuk yıl çalışmış ve yedek subay olarak askere gitmek üzere 
ayrılmıştır. (Gençlik yıllarında tanıştığı arkadaşları ile kurduğu 
arkadaşlıklar halen devam etmektedir. “Mahmut Oktay” , “Hamit 

                                                           
3 Trahom, konjonktivayı, korneayı ve gözkapaklarını saran, genellikle süreğen bir çeşit 
göz hastalığıdır; gözde kesecikler ve bir kornea yastıkçığının oluşmasına ve 
tipik nedbesellezyonlara sebep olur. Bu hastalığa neden olan mikrop Chlamidya 
trochomatis’tir. Hastalık göz konjunktivasını kaplayan yaygın folliküler tarzda 
konjuktuvit ve skar oluşumuyla karakterize olur. Zamanla kornea ülserasyonları ve 
pannus denilen lezyonla körlük oluşur. Granüler konjuktivit adıylada bilinen trahom, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sağlık sorunudur. Trahomun en fazla 
bulaşıcı olduğu zamanlar erken dönemleridir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Trahom 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Konjonktiva&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kornea
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6z
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nedbesel&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Skar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Trahom
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Kutlu” ve “Mehmet Ziya Oktay” ile arkadaşlıkları kesintisiz devam 
etmektedir.) 
 

İhsan Tekoğlu askere gidiyor 
 

1959 yılı sonunda ise, “Yedek Subay” olarak “İzmir Narlıdere 
Sıhhiye Yedek Subay Okulu”na gitti. Burada da doktor, diş tabibi ve 
sağlık memurlarıyla birlikte beş buçuk ay eğitim aldı. Bu eğitimini de 
üçüncülükle bitirdi. (Alucra’da sürgün olarak Askerlik Şube Başkanlığı 
yapan“ Tuğgeneral Necati Toydemir” ile karşılaştı. Paşa Yedek Subay 
Okulu’nun Komutanı idi. Paşa aynı zamanda İhsan Tekoğlu’nun babası 
Mehmet Tekoğlu ile yakın dost ve arkadaş idi. Hafta sonları Pirili 
Köyü’ndeki evlerine misafir olan Paşa İhsan Tekoğlu’nu tanıdı. İhsan 
Tekoğlu babasından Paşa’ya yazılan mektubu kendisine verdi. Paşa çok 
mutlu oldu. İhsan Tekoğlu Komutanı tanıdığı için arkadaşları arasında 
okulun popüler talebesi olarak öne çıktı.) 
 

Kurrada İstanbul Topkapı 66 Piyade Tümeni Sıhhiye Taburu 
Komutanlığı’na tayini çıktı. Burada komutan vekilliği görevinde bulundu, 
kendisini geliştirdi. İhsan Tekoğlu askerlik döneminde Motorlu Sıhhiye 
Bölüğü komutan vekilliği de yaptı. Kendisini aynı zamanda oto tamir 
kademeleri kurarak ordonat konularında başarılı çalışmalar yaptı. Yıllık 
iznini askerlik sonu almak ve Tıp Fakültesi imtihanlarına hazırlamak 
düşüncesindeyken acı ve sürpriz bir durumla karşılaştı. (Yıllık iznini 
alarak birliğinden ayrıldı ve onu uğurlayan askerler gözyaşlarını 
tutamadı. Kendisini halen Tokat İli’nde yaşayan onbaşı “Osman 
Özyer”, Urfa’da yaşayan bölük yazıcısı “Eyüp Özçınar” ve Sivas’ta 
yaşayan “Remzi Eroğlu” aramaktadır. ― “Dr. Erdoğan Alpay” ve “İhsan 
Tekoğlu”66. Piyade Tümeni Kışlasında birlikte görülmektedir.)   
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27 Mayıs 1960 İhtilali oldu 
 

6 Haziran 1960 yılında yedek subay askerken bir haber aldı 
ve “Alucra”da “Belediye Başkanı”olan babası “Mehmet Tekoğlu”nun 
tutuklandığını öğrendi. Bunun üzerine izin alarak Ankara’ya gitti.  
 

Burada yedek subay arkadaşı “Dr. Erdoğan Alpay”ın dayısı olan 
Ankara Garnizon Komutanı“Tuğgeneral Necdet Koçak Paşa” ile görüştü. 
Onun aracılığıyla da “Orgeneral Fahri Özdilek” ile görüştü. Ona 
babasının haksız yere tutuklandığını anlattı ise de, istediği sonucu 
alamadı. Fahri Özdilek Paşa kendisine; “Oğlum, iş bizden çıkmış, hukuka 
intikal etmiş, adalete güvenin, baban haklıysa hapisten çıkar” deyince; 
 

Bunun üzerine Alucra’ya gitti. Tutuklanma nedenini anlamaya 
çalıştı. O dönem Alucra’da görevli bir hâkimin edep dışı bir davranışına 
erdemli bir tavır göstererek karşı çıkan “Mehmet Tekoğlu”ve Başkan 
Vekili “Ahmet Bıyıkçı” başta olmak üzere; adı geçen hâkimin intikam 
almak için, Alucra Belediye kadrosundan birçok görevliyi tutukladığını 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image010.png
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öğrendi. Hâkim suç olarak “görevi kötüye kullanmak ve 
zimmet” suçlarını gerekçe göstermişti. 
 

Babası Mehmet Tekoğlu Alucra’da dava vekilliği yapmış, medeni 
hukuku ve Osmanlı hukukunu çok iyi bilen kültürlü bir insandı. 
Demokrat Parti Alucra İlçe Kurucu Başkanlığı yapmış ve daha sonra 
Belediye Başkanı seçilmişti. 
 

27 Mayıs 1960 İhtilali olunca dönemin siyasi gerginliği ile 
Demokrat Partili olanlar baskı altına alınmıştı. Bu durumu rahmetli 
Osman Ekşi ile yaptığımız sohbette de dinlemiş ve yayınlamıştık.4 Buna 
göre;  

 
Alucra’da Demokrat Partinin ilk 

kurucuları “Temel Çıtıroğlu”, “Mehmet Tekoğlu”, “Gücük Osman 
Ekşi”, “Hasan Kınık”, “Ahmet Anaç”, “İskender Zerin”, “Bayram 
Köymen” ve “Hasan Topkara”dır. 1960 ihtilalinden sonra bu kişilerden 
kaçmayanlar içeri alınarak bir süre gözetim altında tutulmuştur. İlk önce 
Belediye Başkanı Mehmet Tekoğlu hâkimin garazından dolayı 
tutuklanmış, birkaç gün sonra da diğer belediye görevlileri toptan 
tutuklanmıştır.5 

                                                           
4https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/alucranin-emektar-

sahsiyetleri-gucuk-osman-eksi/ 
5Benzer bir olay 1930’larda da olmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduktan sonra 

Kemallı Köyünden Molla oğlu Durmuş Ağa, Merkezden Salih Bulutçu, Zıhar Köyünden 

Ekşi oğlu Osman Ağa, Pirili Köyünden Kör Ahmet oğlu Zülif Ağa ve Hanzar Köyünden 

Bıyıkoğlu Mehmet Efendi’nin çabalarıyla Alucra’da da teşkilatlanır ve her yerde olduğu 

gibi Alucra’da da halkın büyük teveccühüne mazhar olur. Tabi bu durum CHP’li olan 

devlet erkânı tarafından hoş karşılanmaz. Bir süre sonra parti kapatılınca da Belediye 

Başkanı Tevfik Bey’le araları iyi olan Salih Bulutçu ve Bıyık oğlu Mehmet Efendi bu 

durumdan çok etkilenmezlerse de Molla oğlu Durmuş Ağa, Kör Ahmet oğlu Zülif Ağa 

ve Ekşi oğlu Osman Ağa kasabada yerleri olmasına rağmen yaklaşık bir sene çarşıya 

inememişler. 
 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/alucranin-emektar-sahsiyetleri-gucuk-osman-eksi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/alucranin-emektar-sahsiyetleri-gucuk-osman-eksi/
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Alucra Belediyesi eski başkanlarından “Kemal Bıyıkçı” ile 
yaptığımız sohbette Mehmet Tekoğlu’nun o dönem yaşadıklarını 
aşağıdaki gibi anlatmıştı : 
 

“1960 ihtilâlinde Mehmet Tekoğlu Belediye Başkanı iken Babam 
Ahmet Bıyıkçı’da DP’den Encümen Azası idi. İhtilal olur olmaz şikâyet 
edildiler. Bunun üzerine belediye başkanı, 2 encümen üyesi,1 belediye 
memuru, muhasebe müdürü ve 1 zabıta tevkif edilmişler. Özellikle 
Tekoğlu hakkındaki suçlama “zimmetine para geçirdiği” şeklinde olmuş. 
O günlerde baskı o kadar şiddetliymiş ki Tekoğlu “Yassı Ada”ya gider 
diye yorumlar dahi yapılmakta imiş”. 
 

Bu nedenle avukatlar dahi savunmayı üstlenmek istememişler. 
Güç bela Şebinkarahisar’dan bir avukatla temas kurmuşlar ve avukat 
dosyayı inceledikten sonra, “suç unsuru yoktur; bu dava 
siyasidir” diyerek davayı üstlenmeyi kabul etmiş. 2 ay sonra Tekoğlu 
hariç tutuklananların tamamı tahliye olmuş. Kemal Bıyıkçı’nın babası 
Ahmet Bıyıkçı tahliye olmuş ama bu tahliyeyi içine sindiremeyerek; 
mahkeme başkanına “Reis Bey Tekoğlu rahatsız, onu tahliye edin, ben 
içeride kalayım” demiş, demiş ama doğal olarak talebi kabul 
görmemiş. (Ne yazık ki böyle erdemli ve değerli insanlara günümüzde 
rastlanılmamaktadır.) 
 

Yargılama sonunda Tekoğlu’nun da suçsuzluğu anlaşılmış ve o da 
tahliye edilmiş. Üstelik“bırakın zimmetine para geçirmeyi, cebinden 
belediyeye para harcadığı ve yirmi yedi bin lira alacaklı olduğu anlaşılmış 
ve paranın kendisine ödenmesine” karar verilmiş. Bunun üzerine 
belediye kamyonu satılarak Tekoğlu’na olan borcu ödenmiştir.6 Bu 
konuda İhsan Bey’in açıklaması ise şu şekildedir: “Babam Mehmet 
Tekoğlu Belediye Başkanlığı döneminde 17 ay maaş almamıştır. Bu 
durum, o tarihlerde yayınlanan Milliyet Gazetesi’nde haber yapılmıştır. 

                                                           
6https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/24/alucranin-emektar-

sahsiyetleri-kemal-biyikci/ 
 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/24/alucranin-emektar-sahsiyetleri-kemal-biyikci/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/24/alucranin-emektar-sahsiyetleri-kemal-biyikci/
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Belediyeden alacağı 27 bin TL’den (o dönemin parası) çok fazladır. 
Cebinden ve borçlanarak yaptığı birçok imar işleri yer altında kaldığı için 
ölçümlenememiş ve bedelleri alınamamıştır. Bu nedenle asıl alacağı 
aldığının iki-üç katıdır. Alucra’ya helal olsun. 
 

 
 

27 Mayıs 1960 İhtilali’nde keyfi olarak tutuklanan “Alucra Belediye 
Başkanı Mehmet Tekoğlu” Alucra Ceza ve Tutukevi’nde 
görülmektedir. Bir bakıma 27 Mayıs İhtilali’nde tutuklanan Mehmet 
Tekoğlu ve tüm Belediye Üyeleri tarihe demokrasi gazisi olarak 
geçmiştir.  
 

İhsan Tekoğlu Sason İlçesi’nde görev yapıyor 
 

İhsan Tekoğlu, yedek subay asker iken ikinci lise olarak da “Marif 
Gece Lisesi”ni bitirdi. Teskere aldıktan sonra Tıbbiyeye devam 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image012.jpg
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edecekken, bu olaylar sonrasında mecburen memuriyete 
döndü.7 Siirt’in “Sason” İlçesi’ne tayini çıktı. Burada üç buçuk yıl 
hükümet tabibi vekilliği yaptı. Sason İlçesi’ni, bir ebe ve bir odacı ile 
yönetti. Sağlık Bakanlığından üç defa “takdirname” aldı. Bu görevi 
sırasında “Elazığ Cüzzam Hastanesi”nde 4 ay uygulamalı kurs gördü. 
Daha sonra görev yerindeki cüzzam hastalarını toplayarak tedavileri için 
Elazığ Cüzzam Hastanesi’ne götürdü. “Trahom Savaşı” gibi “Cüzzam 
Savaşı” da İhsan Tekoğlu’na çok başarılı olduğu için takdirname 
kazandırdı. 

 
Eczanesi olmayan Sason’da kendi parası ile kredili olarak aldığı 

ilaçlarla “Ecza Dolabı” açmış, eczane gibi hizmet vermiş; bu hizmeti 
sırasında fakirlerden ve askerlerden para almamıştır. Hizmet yaptığı 
süre içinde halkla öyle güçlü bir bağ kurdu ki, Sason’dan ayrılırken birkaç 
bin kişi onu uğurlamak için toplandı. (İhsan Tekoğlu Tıp Fakültesini 
bitiremedi ama; Yüce Allah’ın takdiri olarak, o tarihlerde doktor açığı 
olduğu için; fiilen ve vekaleten doktorluk yaptı. Mardin ve Siirtli birçok 
dostu halen kendisini aramakta, ziyaret etmekte ve karşılıklı ilişkileri 
devam etmektedir.) 

 
Sağlık Kurumları İş Yönetimi Kursuna katıldı, daha sonra kendisi 

de buralarda ders verdi. İyice pişerek ve kendisini geliştirerek hayat 
mücadelesi verdi. (Kendisinin hayatını özet olarak yazarken gördüğüm 
gerçek şudur: İhsan Tekoğlu gerçekten de Allah’ın ilk 
emri “İkra!” yâni, “Oku!” emrini yerine getirmiş bir insandır. Kendisi 

                                                           
7 O tarihlerde de Meslek Lisesi mezunları Üniversiteye devam edemiyordu. Bu nedenle 
düz liseye de devam etmişti. Ancak yaşadığı sorunlar eğitimine ara vermesine neden 
oldu. Bu durumu ben kendi yaşamımdan da biliyorum. Yüksek Lisansımı 77 ortalama 
ile tamamlamış ve Doktora için LES’e (Lisansüstü Eğitim Sınavı) girecek iken babam 
memlekette hastalanmış ve Trabzon Farabi Hastanesine kaldırılmıştı. Bu haberi alınca 
sınavı bir tarafa bırakarak Trabzon’a gittim. Sınav günü de babam orada vefat etti. 
Seneye girerim diye düşünürken bu kez 28 Şubat’ın etkisiyle tenzil-i rütbe ile görevden 
alındım, mahkeme kararı ile görevime iade edildim bu kez aynı gün geçici görevle 
tayinim çıkarıldı. Tekrar mahkeme kararı ile görevime geri iade edildim ise de bir süre 
görev vermediler. Yaklaşık bir yılı aşkın bir zaman sonra da Panik Atak Hastası oldum. 
Doktora falan hayal oldu. 
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akademik düzeyde eğitim almadığı halde; kamu yönetimi, sağlık (tıp), 
ticaret ve sanayi, pazarlama, tekstil, inşaat, ilahiyat, tarih, edebiyat ve 
sosyoloji dallarında üst düzey bir uzman konumundadır.  

 

İhsan Tekoğlu İstanbul’a tayin oluyor 
 

1963 Ekim Ayında Giresun Millet Vekili merhum “Ali Köymen”in 
aracılığıyla Sason’dan“Üsküdar Cankurtaran Tabibliği”ne yönetici olarak 
atandı. Buranın Baş Tabibi “Dr. Niyazi Uşaklıgil” Alucra’da hükümet 
tabibliği yapmış, babasının arkadaşlarından birisi çıktı. Buradaki görevi 
ayda 15 gece bu kurumu yönetmek olmuştur. (Gündüzleri boş olduğu 
için, ikinci bir iş olarak ilaç pazarlamacılığı yapmış ve başarılı olmuştur.  
 

İhsan Tekoğlu ilaç pazarlamacılığı yapıyor 
 

Bir süre Üsküdar Cankurtaran Tabipliği’nde geceleri yöneticilik 
yaptıktan sonra, 1964 yılı Şubat ayında “Han İlaç Fabrikası” İstanbul 
Bölge Pazarlama Müdürü oldu. Bu görevde başarı sağlayınca Türkiye 
genelinde iş yapma teklifi aldı. 1 ay izin alarak Adana’da işe başladı. Çok 
başarılı olunca istifa ederek ilaç fabrikasında yüksek maaş ve primle işe 
başladı. Başarılı çalışmaları sonucu yüksek oranlarda para kazandı, 
ailenin borçlarını ödedi. Yaklaşık 2 sene bu işe devam etti. Tüm 
Türkiye’yi üç defa adım adım dolaştı. Pazarlamanın yanında gezilerinde 
Türkiye’yi yakından tanıdı. Sosyolojik, tarihi, demografik (halk bilimi) ve 
kültürel araştırmalar yaptı. (Kendisinin Türkiye’nin bir çok yerinde halen 
50-60 yıllık dostları vardır.) 
 

İhsan Tekoğlu tekstil işi yapıyor 
 

Babası ben yaşlandım ailece İstanbul’a gelelim çocuklar okusun, 
elbirliği yapalım dediğinden Cağaloğlu’nda imalathanesi bulunan, 
Bakırköy Kuleli mevkiinde fabrikası yapılıyor olan; ilaç şirketinin fabrika 
sahibi “Ahmet Ayhan Attaroğlu”nun : “Oğlum gitme % 49’una seni ortak 
yapayım” teklifini geri çevirdi ve aile birliği için işten ayrıldı. (Kazandığı 
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paralarla dokuma tezgahı alarak kumaşçılık yapmış ve ana-baba ve 
kardeşlerine bakıp; onları okutmuştur.) 
 

O tarihte iki yaş büyük kardeşi Tahsin Tekoğlu bir tekstil 
şirketinde çalışıyor ve iş ortaklığı bulunuyordu. İhsan Tekoğlu ilaç 
fabrikasını bıraktıktan sonra, birlikte “Teknik Mensucat Kollektif Şirketi 
– İhsan Tekoğlu ve Ortakları” şirketini kurdular. 1966’dan 1976’ya kadar 
beraber çalıştılar. Sefaköy’deki kumaş fabrikasında yöneticilik yaptı. 
İhsan Tekoğlu bu süre içinde fabrikada 50 işçiyi yatırdı ve üç öğün yemek 
verdi. Ne var ki o dönem Rusçu ve Çinci sendikalar işçilere; topluma ve 
düzene isyan etmeyi aşılıyorlar ve çalışma düzenini bozuyorlardı. Sol bir 
sendika toplu sözleşme çağrısı yaptı. Buna karşı çıkan İhsan Tekoğlu, bu 
süre içinde işyerinde işçilerin kendi isteğiyle sendika kurdu. İşçilerle 
toplu sözleşme yaptı. O dönem hiçbir tekstil fabrikasında bulunmayan 
mevcut hakları daha da geliştirerek toplu sözleşmede kayda geçirdi. 10 
Şubat 1976’da İhsan Tekoğlu istemeyerek şirketten ayrıldı. (Solcu 
sendika kendisini arayarak İhsan Tekoğlu’na : “Bizimle iş tutsaydın daha 
ucuz olurdu”demiştir. Ne yazık ki sendikal hayatımız dünya 
standartlarında değildir. İhsan Tekoğlu kendi işyerinde dinimize ve 
milletimize örnek olacak sendikal düzenlemeleri gerçekleştirmiştir. 
Kendisi bu fabrikadan ayrıldığında işçilerle helâllaşmış ve işçiler onu 
ağlayarak uğurlamıştır.) 

 

İhsan Tekoğlu’nun siyasete giriyor 
 

Kendisi aynı zamanda 1973-1977 arası MHP’nın İstanbul 2. 
Başkanlığını, Başkan Vekilliği ve Genel Sekreterliği’ni yaptı. İhsan Bey’in 
siyasetçiliği kişisel beklentilerinden değil, o günün şartlarında 
memleketin içinde bulunduğu duruma katkı yapabilmek içindir. 
Gerektiğinde maddi katkı da sağlamıştır. (Kendisi siyaset hayatı için 
şöyle söylüyor : “Biz o dönemde ne siyaset yaptık, ne de politika yaptık. 
Biz sadece “Vatan Savunması” yaptık. Aslında ben MHP İstanbul 
Yöneticiliğini ve partide görev almayı hiçbir zaman istemedim. Beni İl 
Kongresine davet ettiler, davete icabet ettim. Seçim için liste 
dağıtıldığında ; rahmetli şehit “Recep Haşatlı”nın yanında beni de listeye 
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aldıklarını gördüm. Bir an için kongre divan başkanlığına aday 
olmadığımı bildirmek istedimse de, iş işten geçmiş, bu görev bir bakıma 
bana kader olmuş diyerek kadere razı oldum. O günlerde eski 
cumhurbaşkanlarından “Celal Bayar” eğer bu kış Türkiye Sovyetlerin 
eline geçmezse, bir daha geçmez” demiştir. Bu nedenle o dönemde biz 
politika ve siyaseti, aslında “Vatan Savunması için yaptık” demiştir. Ve 
bu konuda şu sözleri söylemiştir: “Çok partili demokratik hayata 
geçtikten sonra, birçok parti gelip geçmiş ve iktidar olmuştur. MHP ise 
tek başına iktidar olup kendi fikirlerini uygulama fırsatı bulamamıştır. 
MHP’nin gerçek ekonomik, sosyal ve siyasal görüşü bu coğrafyada 
milletimizin ayakta kalması ve yok olmaması için en iyi reçetedir. Aynı 
zamanda etnik gruplar üstü ; milletin kardeşliğini esas alan, mezhepler 
üstü; Kur’an kaynaklı gerçek İslam’ı günümüze söyleten bir anlayış “Türk 
– İslam Ülküsü” olarak bu topraklar için en hayırlı çıkış yoludur. 
Türklükten maksat ırkçılık olmayıp bütün vatandaşları kaplayan 
“Kültürel bir yapı” olarak anlaşılmalıdır. Hiç kimse ırkını, nerede ve 
kimden , hangi etnik gruptan doğacağını bilemez ve karar veremez. 
İnsan için ancak kendisini yaratan Allah’a olan imanını ve imana dayanan 
ahlakını seçmek ve bunlardan sorumlu tutulmak vardır. Dolayısıyla 
etnik, mezhep ve siyasal görüşler bu milletin kardeşliğini 
bozmamalıdır.”) 
 

İhsan Tekoğlu inşaat işine giriyor 
 

Tekstil şirketinden ayrıldıktan sonra “İstek İnşaat Kollektif 
Şirketi”ni kurdu, taahhüt işine girdi. Yozgat İli, Çekerek İlçesi’nde sosyal 
konut inşaatları ile Şefaatli İlçesi’nde Zirai Donanım’a ait depo, lojman, 
yol, elektrik hatları ve diğer inşaatları yaptı, bitirdi ve başarı ile teslim 
etti. 1978 yılında inşaat işini de bıraktı. (İhsan Tekoğlu’nun çok özel şu 
anısından ders almak gerekir: 150 haneli, cami, okul, spor sahası, su 
tesisatları, çeşme, ahır ve yol gibi komple yeni bir köy inşaatlarını ihale 
olarak İmar ve İskan Bakanlığı Yozgat Valiliği’ni yetkili kılmıştı. Bu 
ihaleye İhsan Tekoğlu’nun şirketi İstek İnşaat Şirketi’nden başka hiçbir 
şirket girmemiştir. Aslında İhsan Tekoğlu bu köy yapım ihalesini kendisi 
Yozgat Valiliği’ne taşımıştır. Ne var ki, dosyayı iyi inceleyip içindeki 
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tutarsızlıkları gördüğünde, ihaleyi almaktan vazgeçmiştir. İhale 
komisyonu toplanmış ve Yozgat Valisi toplantıyı açarak şöyle demiştir : 

 
―Yozgat Valisi :“Müteahhit Bey, ihalede yalnız sizin şirketiniz var. 
Sembolik bir indirim yapın, bu işi bitirelim.” 
―İhsan Tekoğlu :“Yapmam Vali Bey.” 
―Yozgat Valisi :“Beyefendi usuldendir, indirim yapmazsanız hakkımızda 
şaibe (şüphe) oluşur. Çok az da olsa indirim yapmanızda sizin için de, 
bizim için de yarar var.” 
―İhsan Tekoğlu :“Vali Bey, işi almıyorum ki indirim yapayım. Bu proje 
150 hanelik komple bütün alt ve üst yapılarıyla birlikte büyük bir 
projedir. Dosyayı inceledim. Birim fiyatları enflasyonun çok altındadır. 
Bu enflasyonist dönemde her gün fiyatlar hızla yükseliyor. Her ne kadar 
Bakanlık fiyat ayarlaması yapsa da, şirketler zarar ediyor, işi bırakıp 
kaçıyor. Bu işi kim alırsa alsın, bu şartlarda bu projeyi uygulayamaz. 
Çalsa da çırpsa da bitiremez. Yarım bırakır kaçar. Devlete ve millete yazık 
olur. Ben Çekerek ve Şefaatli’deki inşaatlarımı bile zararla bitirip teslim 
ettim. Ben hayatımda hırsızlık nedir bilmem. Bundan sonra da hırsız 
olmam. Şahsınızdan özür diliyorum, bu işi almak istemiyorum” demiş. 
 
―Yozgat Valisi :“Arkadaş sana helâl olsun! Seni tebrik ederim. Bu 
konuyu bir tutanakla olduğu gibi Bakanlığa bildireceğim ve dosyayı iade 
edeceğim.”(Sözün bittiği yer burasıdır. Ben de Murat Dursun Tosun 
olarak; bu röportajı gerçekleştirirken, zamanın valisini ve zamanın 
müteahhidi İhsan Tekoğlu’nu tebrik ediyorum. Örnek alınması için bu 
hatırayı özellikle yazdım.) 
 

İhsan Tekoğlu yeniden tekstil işine dönüyor 
 

İstanbul’a döndü ve “İp-teks A.Ş.”ni kurarak, yeniden tekstil işine 
başladı. İhsan Tekoğlu’nun 1978’den sonra kurduğu şirketler sırası ile 
şöyledir; 
 

İp-Teks A.Ş. (İplik Üretim ve Pazarlama) , Yün-Tek A.Ş. (Yünlü 
Kumaş Üretimi), Tur-Tek (Turizm), Yapı-Tek (İnşaat ve Yapı Elemanları), 
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Kon-Tek (Konut İnşaatları), Çorlu İplik A.Ş. (İplik ve Kumaş Üretimi), Ya-
Pa (Yatırım ve Pazarlama) gibi birçok şirket kurdu. Özcan Teks A.Ş. 
(Döşemelik Kumaş) şirketine de ortak oldu. Ortakları yüzünden 
çoğundan zarar etti. 2011’de işlerini tasfiye etti ve ticari faaliyeti bıraktı. 
Kendisi bu dönemlerde doğduğu Pirili Köyü ve Alucra’ya birçok hayır 
işlerinde yardım ettiği gibi; Türkiye’nin başka yerlerinde de yardım 
işlerine el uzatmıştır. ABD’ye kendi ve çevresinden finanse ederek 
birçok hasta göndermiştir. (İstanbul’da tekstil (kumaş, döşemelik kumaş 
ve iplik) sektöründe İstanbul Ticaret Odası’nda duayen bilirkişilik 
yapmıştır.) 

 

İhsan Tekoğlu’nun fikri ve ilmi yönü 
 

İhsan Tekoğlu, ilaç pazarlama döneminde yaptığı geziler 
sırasında Anadolu’da sosyal, kültürel, etnik, etnografik ve tarihi 
araştırmalar yaptı. Kendisi ilaç (eczacılık), pazarlama, tekstil, tekstil 
makineleri ve inşaat alanında uzmanlık derecesinde bilgi sahibidir. 
Ayrıca tarih, sosyoloji ve ilahiyat konularında uzmandır. İslam ilahiyatı 
konusunda; tefsir, hadis ve fıkıh gibi dallarda 17 yıl ders almış 
ve “icazet” sahibi olmuştur. “Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı”nın 17 yıllık 
talebesidir. Akabe Vakfı’nda “Tefsir Dersleri”, “Huzur Dersleri”, “Ahlak 
Dersleri” ve “Esma-i Hüsna” derslerini tamamlamıştır. Halen “Envaru’l 
Kur’an” derslerine devam etmekte ve Kur’an Tefsirini ilerletmeye 
çalışmaktadır. En önemli Hocaları “Mustafa İslamoğlu” ve “Prof. Dr. 
Mehmet Okuyan”dır. İhsan Tekoğlu ayrıca Musevi ve Hıristiyan 
ilahiyatlarını da incelemiş ve ana hatlarıyla kavramış bir insandır. 
Bununla birlikte en önemli düsturu “Bütün kitaplar, kâinat, yer, gök, 
yazılı ve sözlü ne varsa hepsi benim hocamdır” yaklaşımıdır. 

 
Hz. Peygamber Efendimizin “Hikmet (gerçek bilgi)”mü’minin 

yitik malıdır, Çin’de de olsa gidip bulmalıdır (almalıdır) ” Hadis-i Şerifini 
en büyük yol gösterici olarak benimsemiştir. Ayrıca Hz. Ali’nin “Bilgi 
maldan üstündür, malı sen korursun, bilgi seni korur” sözünden de çok 
etkilenmiştir. Çağdaş ve büyük müfessir “Mustafa 
İslamoğlu”nun “Bilmediğimizin talebesi (öğrencisi), bildiğimizin hocası 
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(öğretmeni) olmalıyız” özdeyişini de rehber edinmiştir. Evinde binlerce 
kaynak kitap ve seçkin eserlerle dolu kütüphaneleri vardır. Kendi 
ifadesine göre Alucra ve köylerinde hediye olarak binlerce kitap 
dağıtmıştır. Kendi köyü olan Pirili Köyü Derneği’ne ve Alucra Vakfı’na 
150-200’er kitap bağışlamıştır. 

 
Şimdilerde kurduğu www.ihsantekoglu.com internet sitesinde 

yılların tecrübesi, deneyimi ve kültürel birikimi ile elde ettiği kazanımları 
halkla paylaşmakta ve birbirinden değerli, eğitici yazılarla irşat 
çalışmalarını sürdürmektedir. Sitesi Türkiye’de büyük oranda takip 
edilmektedir. Ayrıca sitesinde yer açtığı konuk yazarlar bölümü ile de 
diğer yazarların yazılarının da toplumla buluşmasına katkı 
sağlamaktadır. (“Murat Dursun Tosun”  olarak benim araştırma 
yazılarım bu sitede yayınlanmaktadır.) 

 

 

http://www.ihsantekoglu.com/
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image013.png
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İhsan Tekoğlu’nun birçok konuda yazdığı yüzlerce makalesi “Batı 

Trakya Dergisi”, “Turan Dergisi”, “Giresun Degisi”, “Yesevi 
Dergisi”, “İstoç Dergisi”, “Alucra Dergisi”, “Yöre Gazetesi”ve “Vadi 
Gazetesi” gibi yayın organlarında yayınlanmıştır. Yazıları birçok kitapta 
da yer almıştır. Halen birçok İnternet sitesinde yazıları 
yayınlanmaktadır. Bu arada kitap çıkarma hazırlıkları devam etmekte 
ve “Münâfıklar” isimli kitabı tamamlanmak üzeredir. Kur’an’ın 
anlaşılması ve hayata geçirilip yaşanması için “Kitabı (Kur’an’ı) 
Anlamak” ismini verdiği bir çalışmayı da devam ettirmektedir. Ayrıca 
Allah ömür verirse Alucra için “Bizim Kelimelerimiz” isimli bir derleme 
ve araştırma kitabı yayınlamayı düşündüğünü söylemektedir. 

 

 
 

“İhsan Tekoğlu” evindeki çalışma salonunda kitaplar arasında, 
gözleri hastalandığı halde devamlı çalışmaktadır. Kendi deyişiyle : “Bilgi 
dağ başında da olsa çık al, kuyunun dibinde de olsa in al, internette de 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image015.jpg


ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

176 
 

olsa gir al, kitapta da olsa aç al” felsefesini yürütmektedir. İlim ve bilgi 
aşkı, Allah ve Peygamber aşkından sonra gelen en büyük aşktır. Hiçbir 
tutku bunların yerini tutamaz. 77 yaşında olan İhsan Tekoğlu gecenin 
yalnızlığında, kitaplar arasında bilgi peşinde koşmakta ve elde ettiği 
bilgileri insanlara ulaştırmak için göz nuru dökmektedir.Bu sevgiyi 
tanıyan birisi olarak kendisini tebrik ediyorum.  

 

 
 
İhsan Tekoğlu, evindeki bilgisayar odasında kitap okuyor. Kendisinin 
40 yıldır oturduğu ev tıka basa kitap doludur. 
 

İhsan Tekoğlu hayırsever bir insandır 
 

Kendisi aynı zamanda hayırseverliği ile de bilinmektedir. Yalova 
Çiftlikköy’de bulunan çok değerli bir binasını dini eğitim hizmetlerinde 
kullanılmak üzere“AKABE VAKFI”na bağlayıp vakfetmiştir.“Akabe Vakfı 
– İhsan Tekoğlu Eğitim ve Kültür Merkezi” ismi verilen yerde halen 
eğitime devam edilmektedir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image017.jpg
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Akabe Vakfı Onursal Başkanı Mustafa İslamoğlu Hoca tarafından 
İhsan Tekoğlu’na ödül verilirken. 
 

 
İhsan Tekoğlu’nun Yalova Çiftlikköy’de Akabe Vakfı’na bağışladığı 
bina 
 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image020.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image021.jpg
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Yukarıdaki bina 1991 yılında tamamlanmıştır. Türk-İslam 
Mimarisi’nin günümüze uyarlanmış bir eseridir. İç mimarisi tarihi 
kültürümüzü yansıtan tezyinatlarla süslenmiş çok değerli bir yapıttır. 
İhsan Tekoğlu bu binada daha önce ilim ve kültür çevrelerinden birçok 
dostunu ağırlamış ve kültürel etkinliklere zemin hazırlamıştır. Yapılan 
bilimsel sohbetlerde İstanbul’un birçok maruf ilim ve din adamları 
bulunmuştur. Çevrede “Beyaz Köşk” olarak bilinen, giriş 
kapısındaki“Kelime-i Şehadet” ve “Besmele” yazıları ile dikkat çeken ve 
saygı uyandıran bu bina “Akabe Vakfı – İhsan Tekoğlu Eğitim ve Kültür 
Merkezi” olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Bu bağış ve vakfiye 
işini niçin Alucra ile ilgili bir kurum ile yapmadınız diye sorduğumda 
verdiği cevap şöyle oldu : “Kendi köyüme ve kasabama daha önce birçok 
hayır ve hasenat yatırımları planlayıp yapmaya çalıştım. Ne var ki, ne 
köylülerim ve ne de Alucra’nın diğer kurum ve kuruluşlarının yöneticileri 
bir türlü ilgi duymadılar. Muhtelif sebeplerle sabote edip yapmak 
istediğim işleri engellediler.” (İhsan Tekoğlu ile yaptığımız röportaj ve 
sohbet sırasında bu konudan yeni haberdar oldum. Bir hemşehrim ve 
dostum olarak kendisinin böyle bir vakfiyede bulunması, dini ve milli 
kültürümüze hizmet etmesi beni fazlasıyla memnun etti. Bu güzel ve 
örnek iş “Sadaka-i Cariye”dir. Böyle eserlere “Salihat” denilir. İslam 
Dini’nin en önemli özelliği bu güzel hareketlerle ortaya çıkar. Kendisini 
tebrik ederim.) 
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İhsan Tekoğlu, Akabe Vakfına bağışladığı binanın girişi önünde 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image024.jpg
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Akabe Vakfı Onursal Başkanı Mustafa İslamoğlu Hoca’nın 
İhsan Tekoğlu ve Ailesi adına verdiği “Berat” yukarıdadır. Beratı 
incelediğimizde çok önemli bir nokta gözümden kaçmadı. Şöyle ki: 
“Tekoğlu Ailesi’nin bekâ yurduna göçmüş olan büyüklerine, 
Rabbimizden ecr-i cemil niyaz ediyoruz. Sadaka-i cariye’nin Son Saat’e 
kadar amel defterlerine ecir olarak kaydedilmesini Yüce Mevla’mızdan 
niyaz ediyoruz. “Akabe” camiası olarak biz şahidiz. Rabbimiz de şahit 
olsun!” – Akabe Vakfı Onursal Başkanı ve Kur’an Talebesi – Mustafa 
İslamoğlu” Anlaşılan o dur ki; İhsan Tekoğlu bu vakfiye ile bütün 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image025.jpg
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geçmişleri adına sadaka-i cariye olarak hayır yapmış. Doğrusu örnek 
ve güzel bir amel. 

 
İhsan Tekoğlu’nun Akabe Vakfı’nda çocuklara ders verdiği günün 
sonrasında çekilmiş bir fotoğraf 

 
İhsan Tekoğlu’nun Akabe Vakfı’nda bayanlara verdiği konferans 
sırasında çekilmiş bir fotoğraf 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image028.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image029.jpg
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İhsan Tekoğlu kendi köyüne de el uzatmıştır 
 

İhsan Tekoğlu ne memleketi olan çocukluğunun geçtiği Alucra’yı 
ne de Pirili Köyünü hiçbir zaman unutmamıştır. Geçmişte kendi köyünde 
uygulamak istediği; içinde cami, imamevi, müezzin evi, muhtar odası, 
köy odası ve halıcılık kursu gibi üniteleri barındıran “ÖrnekKöy Projesi”, 
köylüler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle uygulanamamıştır. İhsan 
Tekoğlu daha sonra İstanbul Bayrampaşa Yeni Camisi’nin mimarı “Fazıl 
Konuksever”i ve inşaat ekibini alarak bizzat köye gitmiştir. Yanında 
emekli imam “Mustafa Bilmen”, kendi akrabalarından “Osman 
Abbasoğlu”, merhum Pirili Köyü Dernek Başkanı “Mehmet Çevirgen” ile 
müteahhit “Metin Pala”bulunduğu halde, köylülerle imzalanan ikinci 
projenin protokolu, köylülerin sonradan vazgeçmeleri nedeniyle 
uygulanamamıştır. Bu durum karşısında İhsan Tekoğlu babası Mehmet 
Tekoğlu’nun : “Oğlum, Dedem İsmail Efendi’nin yaptırdığı camiyi restore 
et, yıkılmasın. Senden tek isteğim budur” vasiyeti üzerine; köyündeki 
(Pirili’deki) “Büyük Dedesi Karamollaoğlu İsmail Efendi”nin yaptırdığı 
tarihi camiyi iki defa restore ettirmiştir. Aynı camiye İkizler Tepesi’nden 
su getirtmiş ve annesi “Saliha Hanım” adına şadırvan yaptırmıştır. 
 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image032.jpg
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İhsan Tekoğlu, Babası Mehmet Tekoğlu’nun sağlığında “Örnek Köy 
Projesi” hakkında babasına bilgi veriyor. Ne yazık ki köylüler 
aralarındaki çekememezlik yüzünden, protokol imzaladıkları halde bu 
projenin uygulanmasına karşı çıkmışlardır. Bu büyük Örnek Köy 
Proje’sini zamanın Giresun Valisi :“Bu projeyi Pirili Köyü’ne ve 
Alucra’ya yapmayın. Bu proje Giresun’a yakışır.” diyerek ironi yapmış 
ve kendisini tebrik etmiştir. 

 
İhsan Tekoğlu’nun Babası Mehmet Tekoğlu’nun vasiyeti üzerine, iki 
defa restore ettirdiği, Büyük Dedesi “Karamollaoğlu İsmail Efendi 
Camisi” nin tarihi eser olan mihrabından bir görünüm. ― Murat 
Dursun Tosun’un Arşivinden 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image033.jpg
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(İhsan Tekoğlu köylülerle Kur’an okuyor ve dua ediyor. – 1990)

 
İhsan Tekoğlu 1990 yılında Pirili Köyü’nde köylüleri barıştırıp 
kaynaştırmak için topluca yemek vermiş ve köylüleri bir araya 
getirmiştir. Gaye köyün birliğini sağlamak ve“Örnek Köy Projesi”ni 
uygulamak olmuştur. Ne yazık ki dualarla barışan ve birleşen köylüler 
daha sonra İhsan Tekoğlu’nun bütün projelerine ; aralarındaki 
çekememezlik sebebiyle karşı çıkmıştır. İki defa külliye ve cami 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image036.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image037.jpg
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projesini istememişler ve bunun üzerine İhsan Tekoğlu ; ancak “Babası 
Mehmet Tekoğlu”nun vasiyeti üzerine,“Büyük Dedesi Karamollaoğlu 
İsmail Efendi”nin Camisi’ni restore edebilmiştir. Yukardaki fotoğraf, 
toplu yemeğin sofralarından yaşlıların sofrasıdır. 
 

İhsan Tekoğlu ve Alucra “Çağrı Hareketi” 
 

 
 
Alucra  “Çağrı Hareketi”nin üç önderi : “Doğan Yakupoğlu”, “İhsan 
Tekoğlu” ve “Hasan Kaptı” bir arada görülmektedir. Bu tarihi 
fotoğraf “Giresun Dergisi”nde kapak olmuştur. Bu tarihi fotoğrafı 
röportajımızın içine almakla tarihe ışık tutmaya çalıştım. 
 

“Çağrı Hareketi”Alucra tarihinin en önemli toplumsal olayıdır. 
İhsan Tekoğlu, Doğan Yakupoğlu ve Hasan Kaptı bir araya gelerek; 23 
Nisan 2005 günü büyük bir toplantı yapmış ve“Ahlakta ve Kardeşlikte 
Alucra Birliği”çağrısını yapmıştır. Bu çağrı çok büyük ilgi görmüş ve 
İstanbul dışından birçok Alucralı katılmıştır.“Çağrı Grubu”olarak üç 
arkadaş, niçin böyle bir çağrı yaptıklarını şöyle açıklamıştır :“İstanbul’da 
ve Marmara Bölgesi’nde takriben yüz bini aşkın Alucralı yaşamaktadır. 
Bunlar örgütlü toplum olamamış ve kendilerini gün ışığına 
çıkaramamıştır. Çağrı Hareketi’nin düşüncesi, gurbetteki Alucralılar’ı 
örgütlemek ve güçlü bir yapı haline getirmektir. “Alucra İş Adamları”, 
“Alucra Gençlik Derneği”, “Alucra Kent Meclisi”, “Alucra Köy Dernekleri 
Federasyonu” gibi yeni yapılanmalar kurarak; mevcut “Alucra Vakfı” ve 
“Alucra ve Yöresi İmam Hatip Okulu Derneği” ile birlikte yöre insanını 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image040.jpg
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örgütlü bir toplum haline getirmek, Çağrı Hareketi’nin tek hedefiydi. Ne 
var ki, Alucra İmam Hatip Derneği hariç, bir kısım siyasiler ve Alucra Vakfı 
bu hareketi kendilerine karşı bir hareket olarak düşünüp baltalamıştır. 
Çağrı Hareketi’nin en büyük başarısı, yöre insanına örgütlenmeyi ve 
böylece değil Türkiye’de, Dünya’da bile sesini duyuracağını anlatmak 
olmuştur. Somut olarak yaptığı en önemli iş ise; Alucra’ya Sivas 
Üniversitesi’ne bağlı Yüksek Okul açılmasını gerçekleştirmek olmuştur.” 
diyerek sözlerini tamamlamıştır. Bu konuda ayrıca şunları da eklemiştir 
: “Biz, çağdaş, ahlaki, insani, bilimsel, sosyal ve ekonomik projelerle dolu 
fikrimizi; ne yazık ki bir kısım bozguncular yüzünden uygulama fırsatı 
bulamadık.”diye ekledi. (Murat Dursun Tosun olarak ben de ; kendi 
memleketine ve kendi insanına hizmet etmeyi kendilerine amaç edinen 
bu insanları tebrik edip kutluyorum.) 

 

İhsan Tekoğlu’nun  son sözleri 
 

İhsan Tekoğlu son sözleri olarak şunları söylemiştir :“Ben Kur’an 
talebesiyim, son nefesime kadar bu talebelik devam edecek. Başka bir 
işim yok.”Kendime hoca diyemiyorum. O kadar çok hoca var ki, bize sıra 
gelmez. Aslında hocalık bir hırka ve bir sarığa indirgenmiş şekilden 
ibarettir. Bazı hocalar din diye hikâye anlatıyor ve altınla tartılıyor. Bana 
herkes soru soruyor, bilirsem cevap veriyorum, bilmezsem daha sonra 
araştırıp cevap veriyorum. İnsanları yanıltmamak lazım. Bilip bilmeden 
din hükümleri hakkında konuşmak, fetva vermek ve insanları yanıltmak 
Allah katında cezayı gerektirir. Bu konularla ilgili olarak Kur’an’da 
ayetler vardır.  

 
Benim verdiğim cevaplar “Kur’an” ve “Hadis” kaynaklarına 

dayanır. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’a hamd olsun ki, O bizi 
yarattı ve bize “akıl”, “irade” ve “vicdan” verdi. Bunlar“emanet”tir, bu 
emanetlerden bize hesap sorulacak. Kur’an’ı ne zaman okursam ilk defa 
okumuş gibi oluyorum, sanki Kur’an bana yeni indiriliyor. Beni çok 
etkileyen şu üç Sure’nin bazı ayetlerini dile getirerek sözlerime son 
vermek istiyorum: 
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Hira (Arayış) dağında ilk nâzil olan (indirilen) beş ayet beni çok 
etkilemiştir.“Oku! Yaradan Rabbin adına. O, insanı sevgi ve alakadan 
yarattı. Oku! Çünkü Rabbin sonsuz kerem (cömertlik) sahibidir. O, insana 
bilgiyi, kalemle yazmayı öğretti. O, insana bilmediklerini öğretti.”(Alak, 
96/1-5)Bu ilk beş ayeti anlayan insan; okur, yazar ve bilgiye ulaşır, 
ulaştığı bilgileri başkalarına ulaştırır. İkinci olarak şu ayetler beni 
Kur’an’a bağladı.“Rahman (olan Allah)! Kur’an’ı öğretti. İnsanı O 
yarattı. İnsana beyânı (okumayı, öğrenmeyi, yazmayı, anlamayı ve 
anlatmayı) O öğretti.” (Rahman 55/1-5) Bu ayetler insana Kur’an 
okumayı, yanı sıra tüm ilimleri de okuyup öğrenmeyi ve kendisinin bu 
yeteneklere sahip olduğunu bildirmektedir. Bu yeteneklere sahip 
olduğu halde, elde ettiği bilgileri diğer insanlara ulaştırıp onları 
aydınlatmayan insan sorumlu tutulur. İlim sahibi her insan bu 
sorumluluğu yerine getirmelidir. Ne var ki bu sorumluluk dünyalık için 
kullanılmamalıdır. 
 

Üçüncü etkilendiğim ayet şudur.“Andolsun Biz Kur’an’ı 
anlaşılıp, öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan 
yok mu?” (Kamer 54/17,22,32,40) Bu ayet Kamer Suresi’nde dört ayrı 
yerde aynen tekrarlanmıştır. Beni üzen ve derin derin düşündüren şey 
şudur;“Ben Müslümanım”diyenler, bu ayetleri acaba hiç duymamış mı? 
Bu ayetleri insanlar duysun diye, yazılarımda yeri geldikçe yazıyorum. 
Aslında Kur’an hazinedir ve hazinenin içinde her şey var. Ne yazık ki 
hazineyi açıp bakan yok. Bu üç ayet ve hatta Kur’an baştanbaşa 
okumayı, çalışmayı, ilmi ve bilgi sahibi olmayı emrediyor. Hatta Yüce 
Allah Peygamber Efendimiz’e: “Rabbim, benim ilmi arttır.” (Taha, 
20/115) demesini emretmektedir. İnsanın değeri ilimle ölçülür. 
Düşünürlerimizden Yahya Bey “Şerefi ilimledir insanın, / Farkı yok cahil 
ile hayvanın” demiş ve ölçüyü koymuştur. Günümüzde birçok okumuş, 
bir yerlerden mezun olmuş insanların çoğu ne yazık ki cahildir. Bizim 
(Müslümanların ve Türklerin) asıl derdi; okumuş yarı aydınların başımıza 
yönetici olmasıdır.  Hz.Mevlana: “Kardeşim ancak fikirdir varlığın, gerisi 
ettir, kemiktir bir yığındır” demiş, Yunus Emre ise: “İlim, ilim bilmektir, 
İlim kendin bilmektir, Sen kendin bilmezsin,  Bu nice okumaktır” diyerek 
ölçüyü koymuştur. Bütün peygamberlerin ve filozofların söylediği şu 
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sözü söyleyelim ve: “Kendini bilen Rabbini bilir” diyelim. Şunu 
unutmayalım ki, Kur’an eşsiz bir hazinedir. Hazinenin sahibi ahirette 
“Din Günü”nde kurulan“Yüce Divan”da; Yüce Allah,“Benim Kitabım’ı 
niye okumadınız, niye anlamadınız ve insanlara niye anlatmadınız? 
”derse; halimiz nice olur diye düşünüyorum. Bu davanın sorumluları da 
düşünürse iyi olur diyorum.  Hz.Yunus’un şu sözleriyle sözümüzü 
bitirelim: “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya 
kimseye kalmaz!” (İhsan Bey sohbetimizle ilgili sözlerini bu şekilde 
bitirdi. Ancak bana bir sürpriz de o yaptı, röportaj içinde röportaj 
yaparak ben de sana üç soru soracağım ve senin vereceğin cevaplarının 
da bu metinde yer almasını istiyorum dedi. Elbette buyur sor dedim): 

 
―İhsan Tekoğlu: “Murat Bey sizi tanıdığım ilk günden bu güne kadar 
sizde büyük bir tevazu (alçak gönüllülük) ağırbaşlılık ve olgunluk 
görüyorum. Yöre insanına pek benzemiyorsunuz. Bu durum nereden 
ileri geliyor? Sizin soyunuzda büyük bir âlim olsa gerekir. Ne dersiniz?” 
 
―Murat Dursun Tosun: “İhsan Bey hakkımdaki hüsn-i zannınız için 
öncelikle size çok teşekkür ederim. Bu sizin kalbinizin temizliğinden ileri 
gelmektedir. Ben İstanbul doğumluyum. 28 sene de İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi’nde görev yaptım. Yüksek Lisans Mezunuyum. İnsanların 
kalbini kırmamak için azami özen gösteriyorum. Bu durum naif olmayı 
gerektiriyor. Bunun haricinde İstanbul’da doğmuş olsam da iyi bir 
Alucralı olduğumu düşünüyorum. Emekli olduktan sonra her yıl 3-4 ay 
Alucra’da kalıyorum. Yöresine bağlı bir insan olduğum için yazdığım 
yazıların çoğu Alucra ve Şebinkarahisar tarihi ile ilgilidir. Bunun 
haricinde sosyal ve ahlaki yazılar da yazmaktayım. 
 

“Dedem Dânâ Molla Dursun Tosun” on değişik yerde müftü ve 
vaizlik yapmış tanınmış bir din âlimidir. Belagatı yüksek bir kişi olarak 
bilinmektedir.8 

                                                           
8https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-

bir-yasam-oykusu-ve-gecmisten-gunumuze-kurulan-bir-zaman-koprusu-muftu-

dursun-efendi-nami-diger-danamolla 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-bir-yasam-oykusu-ve-gecmisten-gunumuze-kurulan-bir-zaman-koprusu-muftu-dursun-efendi-nami-diger-danamolla
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-bir-yasam-oykusu-ve-gecmisten-gunumuze-kurulan-bir-zaman-koprusu-muftu-dursun-efendi-nami-diger-danamolla
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-bir-yasam-oykusu-ve-gecmisten-gunumuze-kurulan-bir-zaman-koprusu-muftu-dursun-efendi-nami-diger-danamolla
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Rahmetli Babam da beyefendiliği ile bilinen, Likat İş 
Sendikasında İşçi Temsilciliği yapmış, bir dönem siyasetle uğraşmış 
Kağıthane Belediyesi Başkan Vekilliği görevinde bulunmuş, dernekçilik 
yapmış, “Osman Erilli Hoca” ile birlikte Alucra İmam Hatip Okulu için 
çalışmış sosyal bir insandır.9 
 

Benim yapmaya çalıştığım da bu insanlara layık olmaktır. 
İlaveten çabalarım ileride hayırlı bir insan olarak anılmaktır.10 
 
―İhsan Tekoğlu: “Naht sanatında çok güzel göz nuru ve el emeği 
eserleriniz var. Bu sanatı nereden öğrendiniz?” 
 
―Murat Dursun Tosun: “İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde uzun yıllar 
birlikte çalıştığım İnşaat Mühendisi Salih Zeki Tekin taş oymacılığına 
meraklıydı daha sonra ahşapla hattı buluşturan çalışmalara yöneldi. 
Benim el becerimin yüksek olduğunu bildiğinden beni “Naht Sanatı”na 
teşvik etti. Yaklaşık altı senedir ben de naht çalışmaları yapıyorum, 
kendisinden icazet aldım. İki kez sergi açtım.11 
 
―İhsan Tekoğlu: “Kitap çıkarma hazırlığında olduğunuzu biliyorum. 
Basıma verdiğiniz bu kitabın adı nedir? Ayrıca ilk bölümü bizim sitemizde 
de yayınlanan “Dedim-Buyurdun” isimli (başlıklı) yazılarınızı kitap olarak 
yayınlamayı düşünüyor musunuz?” 
 
―Murat Dursun Tosun: “Yayınlamak hazırlığı içinde olduğum kitabın adı 
“Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı” olacak. Kendisi aslen Karahisar-
i Şarkilidir ve birçok görevinin yanı sıra Trabzon, Erzurum ve Sivas Valisi 
olmuş, önemli bir şahsiyettir. Matbaa ile görüşmelerimiz devam ediyor, 

                                                           
9https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-

bir-nostalji-gecti/ 
10 https://muratdursuntosun.wordpress.com/ 
11https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/05/02/calismalarim/?preview=tru

e&preview_id=1420&preview_nonce=42ec00bbb7 
 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-bir-nostalji-gecti/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-bir-nostalji-gecti/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/05/02/calismalarim/?preview=true&preview_id=1420&preview_nonce=42ec00bbb7
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/05/02/calismalarim/?preview=true&preview_id=1420&preview_nonce=42ec00bbb7
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henüz tam bir anlaşma sağlayabilmiş değiliz. Bu kitap bastırma işi 
görüldüğü kadar kolay değil. Her şeyden önce maddi karşılığını bulmanız 
gerekiyor. Bu da kişisel imkânlarla belli bir yere kadar götürülebiliyor. 
“Dedim-Buyurdun” çalışması da bu kapsamda değerlendirilmeli. Şu ana 
kadar Alucralı yaklaşık 50 kişi ile röportaj yaptım. Bu çalışmada 
“Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri – (İz Bırakanlar)” ismiyle kitap olabilir. 
Ayrıca Şebinkarahisar ve Alucra tarihi ile ilgili de yüzlerce yazım var, 
bunlarda kitap olabilir. Ancak gerek Şebinkarahisar’ın gerekse 
Alucra’nın Sivil Toplum Kuruluşlarının bu anlamda hiçbir katkısı yok, 
kaldı ki böyle bir düşünceleri de yok. Kendi imkânlarınızla ne 
yapabilirseniz o. Bizim Vakıf ve Derneklerimiz yazın yapacağı şenlikleri 
ve oralara yapacağı masrafı düşünüyorlar. Bu konuyu açtığınız için de 
ben size teşekkür ederim.”diyerek bende sözlerimi bitirdim. Bu defa: 
 
―İhsan Tekoğlu: “Değerli kardeşim ve dostum, bu röportaj bir bakıma 
tarihçe gibi bir şey oldu. Biz gidince bizden sonra gelenler bu yazıları 
okur, fotoğrafları inceler, inşallah bizi hayırla yâd eder. Ben de size 
teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” 
 
(Bu röportaj bugüne kadar yaptığım söyleşilerden çok daha değişik ve 
örnek bir şekilde gerçekleşti. Yöre insanının kendi değerlerini öğrenip 
örnek almasına hizmet amacıyla yaptığım bu söyleşilerde ; bana çok 
sıcak ilgi gösteren tüm hemşehrilerime ve İhsan Tekoğlu Bey’e sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım.) 
 
Not : Fotoğraflar ve dipnotlar aşağıdadır. (12 Haziran 2014) 
 
Fotoğraflar : (Aşağıdaki fotoğraflar hatıra olsun ve tarihe geçsin diye 
yazımızın ekine konulmuştur.) 
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“İhsan Tekoğlu” Merkez Efendi Bahçeleri’nde 

 
“İhsan Tekoğlu” ve “Ramazan Tosun” 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image041.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image044.jpg
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Sultanahmet buluşmasında “İhsan Tekoğlu” ve “Murat Dursun Tosun” 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image045.jpg
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Trabzonlu Araştırmacı-Yazar ve Tarihçi “Adnan Durmuş”, Araştırmacı-
Yazar “Murat Dursun Tosun” ve İlahiyatçı Yazar “İhsan Tekoğlu” ile 
birlikte Sultanahmet’teki Türk Ocağında. 

 
(Süleymaniye Darüzziyâfe Osmanlı Mutfağı’nda “İhsan Tekoğlu”nun 
verdiği ziyafetten bir görünüm.) 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image048.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image049.jpg
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Ayasofya Meydanı’nda üç dost bir arada 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image050.jpg
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Aksaray Kul Sofrası’nda “Av.Ömer Lütfü Çelik”in verdiği ziyafetten bir 
görünüm 

 
Çiftecevizler Cevahir Otel Toplantı Salonu’nda “Doğan Yakupoğlu”nun 
verdiği ziyafetten bir görünüm 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image052.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image053.jpg
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“İhsan Tekoğlu” Pirili Köyü’nde uygulayacağı “Örnek Köy Projesi”ni 
köylülere anlatıyor. Köylüler projeyi beğeniyor. Aralarındaki 
çekememezlik yüzünden projenin uygulanmasını baltalıyorlar. – 1994 
  

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image056.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image057.jpg
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“İhsan Tekoğlu” kendi köyünün “Örnek Köy Projesi”nin protokolünü 
imzalayan merhum Dernek Başkanı “Mehmet Çevirgen” ile birlikte 
görülmektedir. Bu proje başta köy muhtarı “Hacı Başyurt” ve tüm 
köylüler tarafından da imzalanmış ve ne yazık ki mutlulukla imzalanan 
bu proje uygulanamamıştır. 

 
“İhsan Tekoğlu” kırk yıllık dava ve siyaset arkadaşlarını 
“Daruzziyafe”de misafir ederek 40 yılın nostaljik anılarını yâd etmiştir. 

 
40  yıllık dostlara verilen yemekten bir görünüm. ― 2010 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image060.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image061.jpg
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İSMAİL YELEK VE OĞULLARI HAYRETTİN VE ALİ YELEK 
 

 1945 yılında Alucra’nın Karabörk köyünde doğan İsmail Yelek, 
1971’de Almanya’ya çalışmaya gitmiş, burada 7 sene inşaat kalıp ustası 
olarak çalışmış, daha sonra da 1978’de aleminyum fabrikasına işçi 
olarak girmiştir. 2008’de ise, emekli olmuştur. Almanya’da çalışırken 
Mehmet ve Arif Yelek’le birlikte çarşı içindeki benzinliği almıştır. Kendisi 
Karabörk köyünde ikamet etmektedir. Oğullarından Hayrettin Yelek 
1961, Ali Yelek ise 1971 doğumludur. 
 

 
 

Benzin istasyonunu 1965 yılında ilk açanlar Celde Yusuf’un 
oğullarıdan İbrahim ve Mustafa Küçük’tür. Celde Yusuf’un diğer oğlu ise 
Süleyman’dır. İstasyonu onlardan (Hafız) Selahattin Yağcıoğlu,  Halil 
İbrahim Yağcıoğlu ve Halil Erilli (Çetmi Halil) devralmış, onlardan da 
1972’de Mehmet, Arif ve İsmail Yelek devralmıştır. Daha sonra bu 
birliktelik dağılmış değişik zamanlarda Mehmet ve Arif Yelek ortaklık 
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paylarını İsmail Yelek’e devretmiştir. 1986’dan beri de benzin istasyonu 
İsmail Yelek ve oğullarına aittir. 
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 Ali Yelek genç yaşına karşın Yunus Emre Mahallesinde uzun süre 
Muhtarlık da yapmıştır. Daha sonra Belediye Başkanlığına aday olmuş 
kazanamamıştır. Bunun yanında Tarım kredi kooperatifi ve Esnaf Odası 
Başkanlığı yapmıştır. Alucra Spor’da top oynamış takım kaptanlığı 
yapmıştır. 2001 yılında AK Partinin kurucu ilçe başkanıdır ve 2003 
Mayısında görevini devretmiştir. Abisi Hayrettin Yelek de bir dönem 
Alucra Esnaf Odası Başkanlığı yapmıştır.  
 
 Ali Yelek, uzun yıllardır Alucra’da Yüksek Öğrenim Gören 
Öğrencileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı’nı yürütmektedir. 
Meslek Yüksek Okulu’nun açılmasında büyük emekleri vardır. 
Başlangıçta birlikte çalıştıkları Şebinkarahisar’lı hemşehrimiz Prof.Dr. 
Mustafa Zahir Bakıcı’nın okulun açılmasında büyük katkısı olduğunu 
belirtip, gıyabında kendisine teşekkür etmiştir. Ayrıca aynı dönemde 
katkısı olan Prof Dr. Ali Çeliksöz, öğretim görevlilerinden Banu Hoca, 
Murat Esen, Kifayet Erdem ve Banu Özbucak’ı da saygıyla anmıştır.   
 

Bu dönemde Ali Yelek Dernek Başkanı, Ahmet Erilli Dernek 
Başkan Yardımcısı ve üyeleri Cemal (Durak) Bingöl (Esnaf), Enver 
Yurtsever (Esnaf), Halil Engin Köymen (Bel.Zab.), Osman Seferoğlu (DSP 
İlçe Başk.), Zeynel Ekşi (DYP İlçe Başk.) birlikte çalışmışlar ve Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi’ne randevulu olarak giderek Rektör Ferit 
Kocaoğlu ile görüşmüşlerdir. Randevuyu Şebinkarahisar’lı hemşehrimiz 
Prof. Dr. Mustafa Zahit Bakıcı ayarlamıştır. Bu nedenle hemşehrimiz 
okulun açılışında büyük katkısı olan gizli kahramandır. Çabalar 
sonucunda 22’ye 18 oy çokluğuyla Alucra’da Meslek Yüksek Okulu 
açılması yönünde senato kararı alınması sağlandı. O zamanlar Giresun 
Üniversitesi henüz olmadığından işlemler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
nezdinde yürütüldü. 

 
 Karar sonrasındaki ilerleyen aşamalarda ise, Prof. Dr. Nusret 
Bulutçu (özellikle YÖK ile ilgili prosedürün yerine getirilmesinde), Ömer 
Demirağ, Ahmet Erilli (dönemin Alucra Bel. Bşk.), yurt tahsisinde 
İbrahim Bıyıkçı (dönemin Alucra Bel. Bşk.), Turgay Bekçi (PTT Mem.), 
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Atilla Eroğlu (Alc.Bel.Şfr.), Ahmet Yuğucu ve en önemlisi Alucra halkının 
desteği olduğundan Ali Yelek, hepsine teşekkür etmektedir.   
  

Ali Yelek, 2001 yılında benzin istasyonlarının modernizasyonu 
çerçevesinde bir benzin istasyonu da çevre yolu üzerine açma 
çalışmalarına başlamıştır. İnşaat devam ederken Alucra’da kapsamlı bir 
otel eksikliği olduğu tespitinde bulunarak proje değişikliğine gitmiş ve 
Alucra standartlarının üzerinde bir otel inşa ettirmiş, bunun için büyük 
yatırım yapmıştır. SENA otel olarak da bilinen bu yapı şimdilerde öğrenci 
yurdu olarak hizmet vermektedir. Otel 2 yıldızlı olup, 27 oda ve 54 yatak 
kapasitesine sahiptir. Duş, TV, İnternet, hamam, lokanta ve fırın 
imkânlarına sahiptir. 

 
Önceleri babaları İsmail Yelek’in desteğiyle iş hayatına atılan 

Hayrettin ve Ali Yelek sonraki yıllarda kendi çaba ve gayretleriyle işlerini 
büyüterek Alucra için önemli yatırımlar yapmışlar, bunun yanında da 
çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alarak değişik platformlarda 
çaba göstermişlerdir. Kardeşlerin yaptığı iş bölümü neticesi çarşı 
içindeki istasyonla Hayrettin Yelek, çevre yolundaki istasyon, otel ve 
yurtla da Ali yelek ilgilenmektedir. Yine bu çalışmalarında oğulları ev 
yeğenleri de kendilerine yardımcı olmaktadır.  

 

 
Hayrettin Yelek 
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KASIM YAĞCIOĞLU 
 

 
 

14 Nisan 2014 Pazartesi günü Kasım Yağcıoğlu Hoca’yı evinde 
ziyaret ederek kendisi ile söyleşi yaptık. Kasım Hocamız çok tanınan bir 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

203 
 

şahsiyet olduğundan bundan önce kendisiyle defalarca sohbet 
gerçekleştirenler oldu.12  

 
Ancak, Hoca Efendinin belki farklı bir yönünü yansıtabiliriz 

düşüncesiyle kendisini ziyaret ettik. Allah selamet versin o da bizi 
kırmayarak sohbet etme teklifimizi kabul etti.  

 
Sevenleri kendisine baba diye hitap ettiğinden bizde 

kendisinden Kasım Baba diye bahsedeceğiz. Kasım Baba’nın evine 
gittiğimizde sevenlerinin kendisini yalnız bırakmadığını ve sohbet 
halkasında bulunmak isteyen öğrencisinden memuruna, emeklisinden 
çalışanına kadar geniş bir yelpazedeki kitlenin yanında olduğunu gördük 
ki, bu da ona duyulan sevginin muhabbetin işaretiydi. 
 

Kasım Baba’nın rahmetli dedem Danemolla Müftü Dursun 
Efendiyi görmüş, sohbetinde bulunmuş olması, ha keza babamı da 
tanıyor, biliyor olması da beni ayrıca duygulandırdı. Hele Müftü Dursun 
Efendi ile ilgili anlatımları ve methiyeleri beni ayrıca gururlandırdı. 
 

Kasım Baba, 1936 yılında Alucra’nın Dellü (namı diğer Ahlos) 
köyünde doğdu. Bu köyümüz aynı zamanda Koyun Baba Zaviyesi Vakfı 
ile de bilinmektedir. 

 

                                                           
12http://www.alucravakfi.com/alucrayi-taniyalim/degerli-sahsiyetler/85-kasim-
yagcioglu.html 
 

http://www.alucravakfi.com/alucrayi-taniyalim/degerli-sahsiyetler/85-kasim-yagcioglu.html
http://www.alucravakfi.com/alucrayi-taniyalim/degerli-sahsiyetler/85-kasim-yagcioglu.html
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Kaza-i mezbura tabi Ahlos, nam-ı diğer, Dellü karyesinde vaki “KOYUN 
BABA ZAVİYESİ VAKFI” nın ber-vech-i (olduğu gibi) evladiyyet ve 
meşrutiyyet ba-berat-ı âli mutasarrıfı  eş-Şeyh Mustafa ve Yakup ber-
hayat oldukları (halen 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 dâhili vakfın ber-veche meşrutasının… 
 

Kasım Baba ilk eğitimini dedesi meşhur âlim Dellülü Hoca’dan ve 
Armutlu’lu Recep Hoca’dan alarak küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i öğrendi. 
Akabinde eğitimine Samsun ve İstanbul’da devam etti. 
 

1959 ile 1965 yılları arasında Alucra’nın Zun (Boyluca) köyünde 
fahri imamlık yaptı. Bir ay kadar da Alucra’nın Zıhar (Fevzi Çakmak) 
köyünde görev yaptı.  Daha sonra Tekirdağ’da bir süre görev yaptıktan 
sonra 1970’de Karaköy-Perşembe Pazarındaki Arap Camii’ne geldi. 1977 
yılında da buradan yine aynı semtteki Bereket-zade Camii’nde göreve 
başladı. Buradaki 15-16 senelik hizmetinden sonra da emekli oldu. 

 
Emekli olduktan sonra da Bereket-zade cami ve burada kurulu 

olan Bereket-zade Vakfı ile ilgisini kesmedi.  
 

Kasım Baba, ileriyi gören açık görüşlü yapısıyla gençlere özellikle 
okuyanlara önem veren birisidir. Yaklaşık 35 senedir Bereket-zade 
Vakfında geçlerle ilgilenmektedir. Bu süre içinde 25 bin öğrenciye burs 
verdirerek onların okumalarına katkı sağlamıştır. 
 

Okumanın neden bu kadar önemli olduğunu kendisine 
sorduğumuzda aldığımız cevap çok manidardır. Bu cevabı Kasım 
Baba’nın anlatımıyla nakledelim. 
 

Geçmişte hacısı da, hocası da çok eğitimli değildi. Medreseler de 
buna bağlı olarak günün şartlarına uygun eğitim vermekten uzaktı. Bu 
nedenle buralarda yeterli donanıma sahip, yeterli sayıda insan 
yetiştirilemedi. Ayrıca biz de toplum olarak eğitime gereken önemi 
vermedik, bu nedenle de toplum olarak geri kaldık. Eğitimsiz olan 
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gençlerimiz de vasıfsız işlerde çalışmak zorunda kaldı. Az sayıda yetişmiş 
insanımız da savaşlarda kaybedildi. 

 
Bu kısır döngüyü kırmak için de bir şeyler yapmak gerektiğinden 

hareketle okumaya istidadı olan gençlerimizi imkânlarımız ölçüsünde 
destekleyerek onlara yardımcı olmaya çalıştık. Elbette burada en büyük 
katkı da yardımsever, imkân sahibi dostlarımızdan geldi. 
 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen bölgemizin yetiştirdiği kıymetli 
âlim Mustafa Farûki Şirani Efendi, bölgemizde ve civar yerlerde çok 
sayıda âlim’in yetişmesine katkı sağladı. Kasım Baba’nın dedesi Dellülü 
Hoca ve Armutlu’lu Recep Hoca Efendiler de bu değerli zâtın 
talebelerindendir. Keza Hacı Hasan Efendi ve Hacı Osman Efendi de 
bunlardandır.13 

 
Kasım Baba’nın bir dileği de Alucra’nın okumuş belli bir mevkie 

gelmiş yetişmiş insan potansiyelinin birbiriyle temas halinde ve 
dayanışma içinde olmasıdır. Bunun içinde gerekli olan bu özellikteki 
insanların, birilerinin gelip kendilerini bulmasını beklemekten ziyade, 
bizzat kendilerinin köy dernekleri ve diğer vakıf gibi sivil toplum 
kuruluşları ile temas kurarak bağlantıya geçmeleri gerektiği, adeta ben 
buradayım demeleridir.  

 

 

                                                           
13http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/09/seyhi-seyrani-corumi-haci-
mustafa-rumi-faruk-i-sirani-nami-diger-kara-seyh/ 
 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/09/seyhi-seyrani-corumi-haci-mustafa-rumi-faruk-i-sirani-nami-diger-kara-seyh/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/09/seyhi-seyrani-corumi-haci-mustafa-rumi-faruk-i-sirani-nami-diger-kara-seyh/


ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

206 
 

KEMAL BIYIKÇI 

 
 

“Kemal BIYIKÇI” 1940 yılında Alucra’da doğdu. Babası “Ahmet 
Bıyıkçı”, annesi “Fatma Hanım”’dır. Yedi kardeşin üçüncüsüdür. Soyu 
baba tarafından Alucra’nın seçkin ailelerinden “Bıyıkoğulları”na, ana 
tarafı “Köymenler”e dayanmaktadır. İlk ve Orta Okulu Alucra’da okuyan 
Kemal Bıyıkçı, 1963 yılında askerlik dönüşü baba mesleği olan 
manifaturacılıkla esnaflığa başladı. Daha sonra 1974 yılında inşaat 
malzemesi satışı ve inşaat taahhüt işlerine de girdi. Bu arada 1965 
yılında AP’den siyasete atıldı, parti teşkilatının kurucuları arasında yer 
aldı. (1970 ile 1980 yılları arasında A.P. İlçe Başkanlığı yaptı. 1984 yılında 
ANAP’dan Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılına kadar 3 dönem Alucra 
Belediye Başkanlığı yaptı.) 
 
Belediye Başkanı Kemal Bıyıkçı’nın Alucra’ya yaptığı 
hizmetler: Aşağıdaki bölümlerde sıra numaraları vererek, bu 
hizmetlerden bir kısmını dile getirmeye çalışacağız. Göreve başladığında 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image00251.jpg
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Belediyenin 47 milyon bütçesi, 16 personeli, 5 tonluk bir kamyonu, eski 
bir cipi, eski bir arazözü vardı. 
 
1- “Yaşar Ekmen” zamanda programa alınıp İller Bankasınca ihalesi 
yapılıp devam eden içme suyu isale şebeke hattı ve Belediye Oteli Kemal 
Bıyıkçı zamanında bitirildi. Borcu da onun zamanında ödendi. Tüm su 
abonelerinin su bağlantıları belediyece yapıldı. 

2- 1985 yılında araç-gereç almak üzere Devlet Planlama Teşkilatı’ndan 
100 milyon liralık “Teşvik Belgesi” alınmış ve İller Bankasından borç para 
alınarak 2 adet Mersedes yükleyici, 1 adet eskavatör (kanal kazıcı), 1 
adet otobüs ve 1 adet de 20 tonluk kamyon satın alınmıştır. 

3- Peyder-pey yine belediyeye makam aracı, 3 adet traktör, 1 adet yürür 
merdivenli arazöz, 1 adet traktör kanal kazıcı, 1 adet 20 tonluk Yavuz 
kamyon alınıp hizmete sokulmuştur.  Ayrıca belediyeye hoparlör, telsiz, 
bilgisayar, faks ve fotokopi gibi cihazlar da ilk defa onun döneminde 
alınmıştır. 

4- Süleymancılar yurdu ile büyük cami yanında yapılan çok katlı kız 
Kur’an kursu inşaatlarının hafriyat ve toprak taşıma işleri hiçbir ücret 
alınmadan belediye araçları ile yapıldı. 

5- Alucra’ya kışın çok kar yağdığından belediye araçları ile kar 
mücadelesi yapılıp köy yollarının açık tutulması sağlanmıştır. Cami, 
çeşme ve hayır kurumlarına her türlü yardım yapılmıştır. 

6- İnşaat yapan vatandaşlara hafriyat nakliye gibi işlerinde cüzi ücretle 
yardımcı olunmuştur. 

7- Muhtaç ailelere yılda 2 defa odun, kömür, iaşe, ilaç gibi ihtiyaçları 
belediyece karşılanmıştır. Keza engelli ve sakat vatandaşların her türlü 
ihtiyaçları yine belediyece karşılanmıştır. 
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8- Okulların önlerine voleybol, basketbol sahaları yapıldı. 3 adet çocuk 
parkı açılarak hizmete açıldı. 

9- Küçük cami yanına bir şadırvan, erkek ve bayan WC’leri yapılmış, 
üzerine de imam evi inşa edilmiştir. İmam evinin işçiliği, kapı ve pencere 
doğrama bedelleri merhum “Şükrü Çıtır” tarafından karşılanmıştır. 

10- Köprübaşında belediyeye ait 5 dönüm arsa üzerinde 50 m2 
büyüklüğünde 30 adet dükkân yapılarak sanatkârlara kiraya verilmiş ve 
onların bir araya toplanması sağlanmıştır. “Sanayi Sitesi”nde ki 
dükkânların üzerine “cami” yapılarak hizmete açılmış müştemilatı 
olarak da şadırvan ve WC’ler inşa ettirilmiştir. Yine buraya birde yıkama 
yağlama istasyonu yapılmıştır. Çarşının içine 6 musluklu bir de modern 
çeşme yaptırılmıştır. 

11- İlçede ekmek sorunu olduğundan belediyeye ait eski fırın sökülerek 
modern ekmek fabrikası açılmıştır. 

(Bu arada kamulaştırma yapılarak çok sayıda arazi belediyeye 
kazandırılmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir): 
 
12- Hayvan pazarı yapılmak üzere Hasan Pural varislerinden alınan 
arazi  (20 dönüm) 

13- Spor salonu yapılmak için Rüstem Yakupoğlu’ndan alınan arazi (19 
dönüm) 

14- Sebze pazarı yapılmak için Cevdet Ekşi’den alınan arazi (11 dönüm) 

15- Paşa Döğenci’den alınan arazi (15 dönüm) 

16- Çok amaçlı meslek okulu yapımı için Osman Erilli’den alınan arazi (20 
dönüm) 
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17- Mezbaha yapımı için Alim Yağcıoğlu’ndan alınan arazi (4 dönüm) 

18- Su deposu yapımı için Döğencilerden alınan arazi  (7 dönüm) 

19- Kabristan yapımı için Döğencilerden alınan arazi (4 dönüm) 

20- Şehitlik yapımı için Soysallardan alınan arazi (3 dönüm) 

21- Sosyal Yardımlaşma Fonu Yurdu için Kadir Cıbız’dan alınan arazi (4 
dönüm) 

22- Çöp dökme alanı için arazi (9 dönüm) 

23- Kızılay binası yapımı için Armutlu köyünden hayırsever bir 
vatandaştan  bağış yoluyla alınan arazi (7 dönüm) 

24- Kütüphane yapımı için Büyük cami önünde Yaşar Ekmen’den 
satın   alınan arsa (400 m2) 

25- Temel Çıtır’ın dükkânı yanında Cevdet Ekşi’ye ait dükkân arsası 
kamulaştırma yoluyla alınan (600 m2) 

26- Dikiş Nakış Kursu yapılmak üzere mezarlık yanında Dikbaşlardan 
alınan  (500 m2) 

(Toplamda 122 dönüm 600 m2 arsa belediyeye kazandırılmıştır. Bunun 
haricinde Çevre yolundan şehre giriş için yaklaşık 1 km uzunluğunda 
yol kamulaştırma yoluyla çift şeritli olarak açılmıştır. Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’ne bedeli ödenerek yolun asfaltlanması da sağlanmıştır.) 
 
27- Köprübaşından eski orman deposu şimdiki TOKİ’ye kadar olan yol 
açılmıştır. 
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28- Tiryakilerin değirmeni olarak bilinen caddeden TOKİ’ye yol açılmış 
ve dere üzerine de köprü yapılmıştır. 

29- Nazım Ekiz’in evinin önünden Bıyıkoğlu mahallesine kadar da yol 
açılmıştır. Bu şekilde en az 50 dönüm yer de yol için kamulaştırılmıştır. 
Kurulan beton parke fabrikasında imal edilen parke taşlarıyla şehrin tüm 
yolları ve kaldırımları taşla kaplanmıştır. 

(Satın alınan gayrimenkuller şehir imar planı içinde olduğundan arsa 
niteliğindedir. Bu gayrimenkullerin 10 dönümlük kısmı daha sonraki 
yönetimler tarafından satılmıştır. Alınan gayrimenkullerin 3500 m2’si 
Emniyet İdare Binası ve Lojmanları için Emniyet Müdürlüğü’ne, 1500 
m2’si Tarım Kredi Müdürlüğü’ne, 3000 m2’si Adalet sarayı yapımı için 
Adalet Bakanlığı’na, 4000 m2’si Öğrenci Yurdu yapılmak üzere Sosyal 
Dayanışma Vakfı’na, 3000 m2’si Kuşburnu Fabrikası yapılmak üzere 
Bayındırlık Bakanlığına tahsis edilmiştir.) 
30-  “Kuşburnu Fabrikası” için 10 milyar lira ödenek sağlanmış, ihalesi 
yapılarak temel atılmış, duvarları yapılmıştır. Daha sonra gelen 
yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle çatısı yapılmadığından inşaat 
çürümeye ve yıkılmaya terk edilmiştir. 

Belediye Başkanı Kemal Bıyıkçı Bey’in Alucra’ya kazandırdığı 
eserlerden bazılarının fotoğrafları : 
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Yukarıdaki birinci fotoğrafta “Kuşburnu Fabrikası”nın inşaatı 
görülmektedir. Aşağıdaki ikinci fotoğrafta“ Hayvan 
Pazarı” görülmektedir. 
 
31- İmam Hatip Okulu yanında bulunan 20 dönüm gayrimenkul Hasan 
Pural varislerinden satın alınarak hayvan pazarı olarak tahsisi yapılmış 
mahalli idarelerden yardım alınarak çevre duvarları, zabıta odaları, 
bekleme salonu, bayan ve erkek WC’leri, çeşme ve hayvanlar için 
kürünler yaptırılarak hizmete alınmıştır. 

 
Yukarıdaki fotoğrafta bayan ve erkek WC’leri görülmektedir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image00620.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image0074.jpg
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32- Belediye oteli arkasında modern standartlarda bayan ve erkek 
WC’leri yapılarak hizmete açılmıştır. 

33-  4 dönüm arsa üzerinde daha önce yapılmış olan halıcık okulu binası 
ve arsasıyla beraber Sağlık Bakanlığı’na bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. 
Sağlık Bakanlığınca binanın onarımı ve ek binaların yapımı sağlanarak 
gerekli ekipmanla donatılmış ve 1985 yılında hizmete 
açılmıştır. (Hastanenin teşrifatı için İstanbul’da bulunan işadamlarından 
7.500 lira yardım toplanmıştır. En büyük bağışı o tarihte 1.100 lira 
ile “İhsan Tekoğlu” yapmıştır. Hastanenin yapımında Milletvekili “Yavuz 
Köymen”inçok büyük emek ve katkısı oldu. Açılan hastanede 1 dahiliye, 
1 kadın doğum, 1 çocuk, 1 diş doktoru olmak üzere uzman doktor 
ataması yapılmıştır. Bu sayede yüzlerce hasta ameliyat olmuş, 
binlercesinin tedavisi yapılmış ve şifa bulmuştur. 1992 yılında 
ANAVATAN Partisi iktidardan düşünce gelen koalisyon hükümeti 
döneminde uzman doktorların tayinleri yapılınca hastane sağlık ocağı 
konumuna geriledi.) 
 

 
Yukarıdaki fotoğrafta Devlet Hastanesine tahsis edilen Belediyemiz ve 
Özel İdareye ait bina görülmektedir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image0107.jpg
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 34- Yine “Yavuz Köymen”in ve belediyenin katkılarıyla 1988 yılında 
Sağlık Meslek Okulu açılmış yüzlerce bayan ve erkek öğrenci buradan 
mezun olup işe girmiştir. Bu okulda koalisyon hükümeti zamanında 
kapatılmıştır. 
 

 
Yukarıdaki fotoğrafta Alucra “Hüseyin Hüsnü Tekışık Kültür 
Merkezi” görülmektedir. 
 
35- Başkan Kemal Bıyıkçı’nın ricası üzerine hayırsever Sayın Hüseyin 
Hüsnü Tekışık tarafından yaptırılan 250 m2 oturumlu 2 katlı binanın bir 
katı Kütüphane bir katı da Dikiş Nakış Kursu olarak hizmete 
açılmıştır. (Binanın 500 m2’lik arsası belediye tarafından satın alınarak 
bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. Ayrıca inşaatın kum, çakıl ve taş gibi 
malzemeleri de belediye tarafından temin edilmiştir.) 
 
36- Yatılı Bölge Okulu yanında bulunan Rüstem Yakupoğlu’na ait 19 
dönüm gayrimenkul kamulaştırılarak “Spor Sahası” yapılmak üzere 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir. İnşaatın 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image0125.jpg
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hafriyatı, 4000 m3 dolgusu, drenaj boru döşemesi ve düzenlemesi 
belediyece yapılmıştır. (Tel örgüleri, seyirci oturma yerleri, soyunma 
odaları ve WC’leri Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nce yapılmıştır. 
Spor Sahası’nın aşağıdaki bölümde değişik fotoğrafları görülmektedir.) 
 

 

Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi Alucra tarihinde ilk defa Spor 
Sahası ve Stad gibi yatırımlar ilk defa yapılmış ve gençliğin hizmetine 
sunulmuştur. 
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Satın alınan 5 dönüm arsaya da beton parke fabrikası ve mezbahane 
inşa edilmiştir. 
 
37- Yukarıdaki fotoğrafta görülen “Beton Parke ve Bordür Fabrikası” 
Alucra için ilklerden olmuş ve kentleşmeye yararlı olmuştur. (Fabrika, 
Belediye kaynaklarından alınan 5 dönüm arsa üzerine yapılmıştır). 
 
38- Büyük Caminin yanında 400 metrekare arsa Yaşar Ekmen’den satın 
alınarak buraya alt katı dükkânlardan oluşan bir bina yapılmıştır. 
Aşağıdaki fotoğrafta görülen üç katlı binanın bir katı “Alucra 
Kütüphanesi” olarak Alucra Müftülüğüne tahsis edilmiştir. (Alt katta ki 
dükkanlar Belediye’ye gelir getirmektedir. İlçemizde buna benzer birçok 
yerde Belediyemizin dükkan ve iş yerleri vardır.) 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image0163.jpg
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39- Ayrıca Büyük Cami karşısında modern bir park yapılmış, çevresine 
çok amaçlı 14 adet dükkân inşa ettirilmiştir. (Parkın içinde Afyon 
mermerinden yaptırılan 3,5 mt yüksekliğindeki şelale sonradan 
yıkılmıştır.) 

 
Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi “Belediye Parkı” ve çevresindeki 
dükkanlar Alucra Kasabamıza değişik bir görünüm vermiş ve 
ziyaretçilerin dinlenmeleri için yararlı olmuştur. 
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Bu alanda bir de şadırvan yaptırılmıştır. Şadırvanın 1,5 milyon lirası 
işadamı “İsmail Meydancı”tarafından karşılanmıştır. 
 
40- Yeri gelmişken bir konuya burada açıklık getirmek istiyorum. Şöyle 
ki ; Alucra, Kelkit Havzasının geri kalmış bir kasabasıdır. İlçe insanı geçim 
sıkıntısı çekmektedir. Bu sebepten dolayı Samsun, Ordu, Giresun, 
Ankara ve İstanbul gibi yerlere göç etmiştir. Hemşehrilerimizden birçok 
insanımız gittikleri yerlerde iş ve aş sahibi olmuş, zenginleşmiştir. Bu 
kardeşlerimiz inandıkları ve güvendikleri yöneticilere her zaman kucak 
açmıştır. Yeter ki inansın. Biz Belediye Başkanı olarak güven verdik, 
tarafsız davrandık ve başardık. Yapılan destekler için değerli 
hemşehrilerimize burada teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Hiçbir 
kimse benim şahsıma vermedi, ben de şahsıma hiçbir kuruş istemedim 
ve almadım. Herkes kendi memleketi için verdi. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image0163.jpg
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“Topçam Mahalle” halkı ve belediyenin katkılarıyla inşa edilen “Topçam 
Mahallesi Cami”sinin minaresi de yapılmıştır. Caminin bir katı muhtarlık 
ve toplantı salonu olarak kullanılmaktadır. (Caminin arsası Belediye 
Başkanı Kemal Bıyıkçı tarafından bağışlanmıştır.) 
 

 

41- Mezarlık yanında Düğenci ailesinden alınan arsa üzerine engelli ve 
muhtaçlar için 2 katlı lojman yapılmıştır. “Düşkün Evi”nde; kimsesizler, 
yaşlılar, kadın ve erkek olarak koruma altına alınmıştır ve Belediyemiz 
tarafından her türlü ihtiyaçları giderilmiştir. 
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42- Tiryakilere ait değirmenin önünden orman deposuna doğru açılan 
yola  Bağırsak Deresi üzerinde 20 metre uzunluğunda bir köprü 
yapılmıştır. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image00421.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image00421.jpg
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43- Eski sebze pazarı aşağısında mülkiyeti Cevdet Ekşi’ye ait 10 dönüm 
gayrimenkul satın alınarak modern yeni sebze hali yapılmıştır. Çevresine 
perde betonla ihata duvarları yapılan alanın tabanı beton parke taşla 
döşenmiştir. Ayrıca buraya pazarcılar için 17 adet dükkân yapılarak 
kiraya verilmiştir. Buraya bir de modern çeşme ile bayan ve erkek 
WC’leri yapılmıştır. Pazar yeri ile yol arasında bulunan Yusuf Karaçayır’a 
ait 600 m2 arsa içindeki iki katlı bina satın alınarak yıkılmış ve “Pazar 
Yeri”ne yol açılmıştır. 
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44- Köprübaşında Topçam mahallesine ait değirmen yerine Mahalli 
İdareler Fonu’ndan sağlanan yardım ile 2 katlı bina yapılmıştır. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image0361.jpg
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45- Osman Erilli ve varislerinden Yatılı Bölge Okulu yakınlarında 21 
dönüm yer satın alınarak “Çok Programlı Lise” yapılmak üzere Milli 
Eğitim Bakanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmiş ve 1992 yılında 500 
öğrencinin okuyacağı bir okul yapılması sağlanmıştır. Söz konusu 21 
dönüm yerin finansmanı için “Samsun”da bulunan “Alucralı” iş 
adamlarından 4 milyon lira toplanmış, 10 milyon lira da “Recep Güdül” 
ve “Cemal Güdül” tarafından karşılanmıştır. İhtiyaç duyulan paranın 
kalan kısmı da Alucra’da bulunan halk tarafından karşılanmıştır. 

 

46- Karaağaç’da iki mahalle arasına 22 metre boyunda 7 metre 
genişliğinde bir köprü yaptırıldı. Mahalle yolları stabilize hale getirilerek 
su geçişleri için menfezler yapılmıştır. Mahalleye içme suyu şebekesi 
yapılarak mahalle halkına içme suyu verilmiştir. 
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47- Aktepe köyü sınırları içinde olan ve “Hayran Kaplıcası” olarak bilinen 
ılıca sularının çıktığı, yıllardır 20-21 Mayıs günlerinde mesire yeri olarak 
kullanılan ve şenlik yapılan Hayran Deresinde kaynak suyu ıslah edilerek 
erkek ve bayanlar için ayrı havuz ile WC’ler yapılarak hizmete açılmıştır. 
Eskiden senede bir veya iki gün şenlik yapılırken şimdi yaz aylarında her 
gün buradan istifade edilebilmekte ve piknik alanı olarak 
kullanılabilmektedir. 
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48- Alucra Belediyemiz için “Lojman” ve “Garaj” yaptırılarak hem 
personel hem de Belediye araçları dağınıklıktan kurtarılmış ve düzen 
sağlanmıştır. 

49- Paşa Düğenci’den alınan gayrimenkul üzerine 400 m2 oturumlu 4 
kat bina “Öğrenci Yurdu” olarak yapılmıştır. 

 

50- Şehir şebeke suyu için ilave 700 m3’lük “Su Deposu” 
yapılarak    hizmete açılmıştır. 
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51- Belediyenin yardımlarıyla minaresi inşa edilen “Karaağaç 
Mahallesi  Cami”si görülmektedir. Böylece ilçemize bağlı mahalleler her 
yönüyle Belediyemiz tarafından desteklenmiştir. 

52- 1990’da İller Bankasına müracaat edilerek belediye hizmet binası, 2 
kat “İş Merkezi” olmak üzere 3. Kat idare binası, son kat misafirhane 
olmak üzere bir bina yapılması talep edilmiş, iktidar değişince de yeni 
gelen koalisyon hükümeti zamanında talebimiz yerine getirilmemiştir. 

1997’de ANAVATAN Partisi iktidara geldiğinde talebimiz DPT 
(Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından onaylanmış ve 1998 yılında 150 
milyar keşif bedelli bu projenin ihalesi yapılarak yüklenici tarafından 
temeli atılmış, perdeleri yapılmış, kolanları dikilmiş kış olduğundan 
inşaata ara verilmiştir. 

1999 yılı mahalli seçimlerinde aday olmadığından gelen yeni 
yönetim inşaatı durdurmuş, mukaveleyi fesh etmiş, yapılmış olan bu 
proje değiştirilerek belediye tarafından başka müteahhite verilmiştir. 2 
kat inşaat yapılmış yüklenici işi çürük yaptığından inşaat tekrar 
sökülerek yerine park yapılmıştır. 

53- Nazım İkiz’in evinin yanından “Hanzar Deresi” ve “Tepe 
Mahallesi”ne kadar uzanan taşkın deresi ıslah edilerek kapalı kanal 
yapılarak yol genişletildi ve hizmete açıldı. 

54-  Şehre gelen suyun yetersiz olması nedeniyle “Çakmak Köyü”nden 
2. bir su hattı İller Bankasından sağlanan kaynakla getirtildi. 3. bir kaynak 
daha bulunduysa da “Terzi Çayırı” Çakmak Köyünün altında boruya 
sığmadığı için atıl bırakılmak zorunda kalındı. Su deposu yapıldı. 
Kamışlının altındaki su ıslah edilerek “Yatılı Bölge Okulu”na 70’lik 
boruyla hat çekilerek götürüldüyse de şimdilerde bu su boşa 
akıtılmaktadır. 
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55-  “Dikiş-Nakış Kursu” sonrasında düzenlenen sergi açılış töreninde 
çekilmiş fotoğraflardan yukarıda iki örnek görülmektedir. 
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56-  Açtırılan yollardan bir görünüm (Bu yollarla şehir rahatlamıştır.) 
 

 

57-  Alucra’nın bölünmüş giriş yolu (Kentimiz giriş ve çıkış yollarıyla 
modern hale getirilmiştir. Böylece trafik ve ulaşım da rahatlamıştır.) 
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58- Görev süresi içinde 1 Volvo kanal kazıcı, 1 otobüs, 3 traktör ve 2 
kamyonu belediye envanterine kazandırdı. Köy hizmetlerinde yeterli 
araç olmadığından, o tarihlerde Çamoluk’da Alucra’ya bağlı olduğundan 
gerek köy yolları gerek nahiye yolu kışın bu araçlarla kar mücadelesi 
yapılarak açık tutulmaya çalışıldı. Yapılan istihdamlarla belediye 
personeli 35’e çıkartıldı. 
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59-  Belediyeye alınan ve sağlanan araçlarla çektirilmiş bir fotoğraf 

 

60- 2 dönüm arazi üzerine kurulu olan “Alucra Şehitliği”nin dış demir 
muhafazaları Samsun’da bulunan işadamı “Cemal Güdül” tarafından 
yaptırılmıştır. 

 

Yukarıda “Özel İdare İş Hanı”nın temel atma töreni görülmektedir. 
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61- “Özel İdare İş Hanı”nın temel atma töreninde Giresun 
Milletvekilimiz  Sayın “Yavuz Köymen” de bulunmuş ve bu projeyi her 
zaman desteklemiştir. 
 
62- Kemal Bıyıkçı görev süresi içinde vatandaşlara her türlü kolaylığı 
göstermiş inşaatları için araç-gereç yardımı yapmıştır. Keza İlçe ve 
köylerde yapılan okul, cami, menfez gibi yapılan hizmetlerde hiçbir 
hizmet bedeli alınmadan belediye imkânlarından yararlandırılmışlardır. 
Okul, Cami ve Kur’an Kursları inşaatlarının hafriyat işlemleri ve hafriyat 
atıklarının taşınması belediye araçlarıyla hiçbir ücret alınmadan 
yapılmıştır. 
 
63-  Kültürel faaliyetlere de önem verilmiş, “Ekin Festivali” başlatılmıştır. 
Yine köylerin yaptığı kutlamalara yardımcı olunmuştur.  Köylere halıcılık 
kursu ve dikiş nakıs kursları açılmasına yardımcı olunmuştur. 
 

Kemal Bıyıkçı’ya dikkate değer bir anısının olup, olmadığını 
sorduğumuzda oldukça eskilere ait bir anekdotu bizlerle 
paylaştı : 
 
Buna göre: 1960 ihtilâlinde “Mehmet Tekoğlu” Belediye Başkanı iken 
Babası “Ahmet Bıyıkçı”da DP’den Encümen Azası imiş. İhtilal olur olmaz 
şikâyet edilmişler. Bunun üzerine belediye başkanı, 2 encümen üyesi, 1 
belediye memuru, muhasebe müdürü ve 1 zabıta tevkif edilmişler. 
Özellikle Tekoğlu hakkındaki suçlama zimmetine para geçirdiği şeklinde 
olmuş. O günlerde baskı o kadar şiddetliymiş ki Tekoğlu Yassı Adaya 
gider diye yorumlar dahi yapılmakta imiş. 

Bu nedenle avukatlar dahi savunmayı üstlenmek 
istemiyorlarmış. Güç bela Karahisar’dan bir avukatla temas kurmuşlar 
ve avukat dosyayı inceledikten sonra davayı üstlenmeyi kabul etmiş. 2 
ay sonra Tekoğlu hariç tutuklananların tamamı tahliye olmuş. Ahmet 
Bıyıkçı tahliye olmuş ama bu tahliyeyi içine sindiremeyerek: “ Tekoğlu 
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rahatsız onu tahliye edin ben içeride kalayım” demiş ama doğal olarak 
talebi kabul görmemiş. 

Yargılama sonunda Tekoğlu’nun da suçsuzluğu anlaşılıyor ve o 
da tahliye ediliyor. Üstelik bırakın zimmetine para geçirmeyi cebinden 
belediyeye para harcadığı ve yirmi yedi bin lira alacaklı olduğu 
anlaşılıyor ve paranın kendisine ödenmesine karar veriliyor. Bunun 
üzerine belediye, kamyonunu satarak Tekoğlu’na olan borcunu ödemek 
zorunda kalmış. (Ancak, hasisliğinden insanları haksız yere şikâyet 
ederek içeride yatmasına neden olanların borcunu ödemesi ahrete 
kalmış olmaktadır.) 
 

 

Sayın Kemal Bıyıkçı’nın son sözleri ise şöyledir: 
 

15 senelik görev zamanım içinde hiçbir şahıstan, vakıf ve 
dernekten şahsım adına yardım görmedim. Belediyenin öncülük ettiği 
hayır işlerine yardım eden işadamlarımız oldu. 3 seçim maliyetini kendi 
imkânlarımla karşıladım. Görev sürem içinde hiç kimseyle ve kurumla 
niza (çekişme) yaşamadım. Hakkımda hiçbir şikâyet olmadı, soruşturma 
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açılmadı. Harcamalar yaptım, istihdam oluşturdum. Kamulaştırmalar 
yaptım. Kimseden hediye almadım, rüşvet almadım. Husumet 
toplamamak için yapılan hizmetleri, oy birliğiyle alınan meclis kararları 
doğrultusunda ve halkın desteğiyle yaptım. Kimseyle çekişmeden işime 
baktım. 

Görev sürem içinde: “ekmek fabrikası, beton parke fabrikası, 
gasilhane için soğuk hava deposu, camiye kalorifer yapımı, hamam (5 yıl 
çalıştı), kuşburnu fabrikası, kütüphane (Hüseyin Hilmi Tekışık), çocuk 
parkları, çeşmeler, okul bahçelerine basketbol ve voleybol sahaları, 
yıkama yağlama istasyonu, dükkânlar, yollar, çöp dökme alanı, çocuk 
parkları açıldı, Eski elektrik direkleri beton direklerle değiştirildi. 
Yüzlerce dönüm arazi bağış ve kamulaştırma yoluyla belediyeye 
kazandırıldı. Ayrıca muhtaçlara ve engellilere her türlü yardım yapılarak 
ihtiyaçlarını belediye tarafından karşılandı.” 

Görev sürem içinde en büyük desteği Milletvekilimiz “Yavuz 
Köymen”den gördüm. Bu vesileyle kendisine çok teşekkür ediyorum. 
Ayrıca 15-20 Alucralı işadamının da manevi destekleri oldu onlara da 
teşekkür ediyorum. Bunlar içinde “İhsan Tekoğlu”, “Doğan Yakupoğlu” 
ve “Ahmet Güler” müstesna bir yere sahiptir. Onlara ayrıca teşekkür 
ediyorum. Yine görev sürem içinde birlikte çalıştığım belediye meclisi 
üyesi arkadaşlara, gösterdikleri saygı ve destekten dolayı da halkımıza 
çok teşekkür ederim. (Bu arada görev sürem içinde kırdıklarım olmuş ise 
onlardan da özür dilerim.) 

 

(Bir tören sırasında topluca çektirilmiş bir fotoğraf) 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

236 
 

 

1999 yılı son meclis toplantısında Belediye Başkanı Kemal Bıyıkçı 
tarafından meclis üyelerinin bazılarına verilen plaket sonrası çektirilen 
fotoğraf 

 
Alucra’da çok başarılı çalışmaları ve Pirili Köyü’ndeki “Karamollaoğlu 
İsmail Efendi Camisi”nin onarımında kendisinin ve oğlu “Dursun Ali 
Bıyıkçı”nın gösterdiği ilgi nedeniyle “Tekoğlu Vakfı” adına “Kemal 
Bıyıkçı”ya plaket verirken “İhsan Tekoğlu” görülmektedir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image017.jpg
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Alucra ve yöre insanına  “Tekoğlu Vakfı”  tarafından ilk ve tek plaket 
yalnız “Kemal Bıyıkçı”ya verilmiştir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image017.jpg
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2014 yılı Ramazanında bir iftar yemeği öncesi çekilen bir 
fotoğrafta “Kemal Bıyıkçı” ve dostları bir arada görülmektedir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image037.jpg
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KEMAL TOSUN 
 

   
 
Kemal Tosun, 1926 yılında Alucra'nın Demirözü (Eşgüne) köyünde 
doğdu. Babası Dânâ Molla Dursun Efendi'nin kasabaya taşınmasıyla 
beraber çocukluk yılları burada geçti. 1943 yılında babasının 
Alucra'dan sahile göç etmeye karar vermesiyle beraber gurbet hayatı 
da başladı. 
  

Samsun-Lâdik’te konakladıkları sırada hep beraber burada 
sıtmaya yakalandılar ve zor günler geçirirdiler. Burada annesi vefat etti 
ve yetim kaldı. Ancak, hayat devam etmektedir. Annesini burada 
defnettikten sonra yollarına devam ederler ve Terme'ye gelerek 
yerleşirler. Babasının memuriyete intibakıyla beraber de İstanbul'a 
gurbete geldi. Burada bir süre muhtelif işlerde çalıştıktan sonra askere 
gitti. 
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Vatani görevini yaptıktan sonra 1948'de tekrar İstanbul'a gelip  
Kasımpaşa'da ikamet etmeye başladı. Sonrasında 1959'da Beşiktaş-
Kuruçeşme'de bir ev sahibi oldu. Bilahare oradaki evini satarak 1961'de 
o zamanlar Şişli'ye bağlı olan Çeliktepe'de bir ev sahibi oldu ve buraya 
taşındı. Bir süre daha muhtelif işlerde çalıştıktan sonra 1950 yılında 
İstanbul Liman İşletmesi, Ambarlama Servisine işçi olarak girdi. Burada 
arkadaşlarının teşvikiyle “İş Yeri Temsilciliği”, “Baş Temsilciliği” ve 
müntesibi olduğu “Likat İş Sendikası”nın “Mali Sekreterliğini” yaptı. 
Sonrasında da uzun zaman Sendika Genel Merkezi Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Marmara Bölge Temsilciliği görevlerinde bulundu. 1978 
yılında bu kurumdan emekli oldu. 
 

Kemal TOSUN, 1963 yılından itibaren siyasetle de ilgilendi ve 
önce AP'den, 1980'den sonra onun kapatılması üzerine DYP'den olmak 
üzere üç dönem Kâğıthane Belediyesi'nde Meclis Üyeliği görevinde 
bulundu. Bir süre de Belediye Başkanlığı görevini vekâleten yürüttü. 
Aynı zamanda Çeliktepe Merkez Camisi'nin Dernek Başkanlığı'nı da 
yaptı. Bu dönemde 2500 metrekare kapasiteli çok sayıda müştemilatı da 
olan Camisi'nin yapılmasına yardımcı oldu. Cami inşaatı bittikten sonra 
Derneği de Vakıf statüsüne kavuşturdu. Bununla birlikte sonradan 
Alucra İmam Hatip Yaptırma Derneği'ne dönüştürülen Alucra Kuran 
Kursu'nun kurulmasına yardımcı oldu. Ayrıca sosyal dernekçilik 
faaliyetlerinin de içinde bulundu. 

 
Demirözü Köyü Derneği'nin de ilk kurucularındandır. Dönemin 

şartları gereği eğitim imkanı bulamamış ancak, en önemli kriter olan 
hayat eğitimini, ahlaklı ve dürüst olma prensiplerini babası Dânâ Molla 
(bilgili, âlim) Dursun Efendiden öğrendi. 1967 yılında dışarıdan ilkokulu 
bitirdi. Taşıdığı genetik özellikleri ve kişisel becerilerini bir arada 
harmanlayabildiği ve inançlı bir yapısı olduğu için el attığı her işte 
başarılı oldu, mümkün olduğunca da çevresine ve hemşerilerine 
yardımcı olmaya çalıştı. 
 

Her zaman Alucra ve Alucralı sevgisini içinde taşıyan Kemal 
TOSUN, Babası Dânâ Molla Müftü Dursun Efendinin kabrinin de 
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Şebinkarahisar'da bulunması nedeniyle fırsat buldukça hem babasının 
kabrini ziyaret etmiş hem de memleketini ziyaret ederek sılayı rahim 
yapmıştır. 
 

Son yıllarında babası gibi nefes darlığı hastalığından oldukça 
etkilenen Kemal TOSUN, Alucra'nın havası kendisine iyi geldiği için son 
bir kaç yaz düzenli olarak Alucra'ya gelmiştir. 1997 yılında Alucra'da iken 
rahatsızlanmış, önce Giresun Devlet Hastanesi'ne oradan da Trabzon 
İbni Sina Hastanesi'ne nakledilmiştir. 2 gün sonra da 71 yaşında iken 27 
Temmuz 1997 tarihinde burada vefat etmiştir. 
 

Cenazesi vasiyeti üzerine uçakla İstanbul'a getirilerek Hasdal 
kabristanına defnedilmiştir. 1954 yılında Alucra'dan Ziraat Memuru 
Haytaoğlu Hüseyin Karaçayır'ın kızı Necla ile evlenen Kemal Tosun'un bir 
erkek iki kız çocuğu vardır. 1979'da Hac görevini ifa etmiştir. 
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Arka planda 4.Levent’te bulunan Türkiye’nin ilk çok katlı binası 
görülmektedir. Sağ taraftaki yapılar ise şimdi yıkılmış olan İETT Garajı 
bulunmaktadır. 

 
Kağıthane Belediye Başkanlarından Zeki Vural (Paşa) ile birlikte 
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Likat İş Sendikası’nın bir toplantısında 

 
Kâğıthane’de bir temel atma töreni 
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Likat İş Sendikasının Genel Kurulu Divan Heyeti  

 
İyi bir hatip olan Kemal Tosun konuşma esnasında 
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MECİT KORKMAZ 
 

 
 

Mecit Korkmaz, 1939 yılında Alucra’nın Görene (Aydınyayla) 
köyünde doğdu. 14 yaşına kadar köyde kaldıktan sonra Giresun’un 
Tirebolu ilçesine gitti. Bir aydan az bir süre burada yakınlarının yanında 
kaldıktan sonra gemiyle İstanbul’a geldi. 
 

İstanbul’a geldiğinde abisi ve halasının oğlu Abbas Metinyurt’da 
da buradaydı. Abbas Metinyurt Kasımpaşa’da Uzunyol’da Bahriye 
Kışlasının karşısında kahvecilik yapıyordu.  
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Mecit Korkmaz, İstanbul’a gelince Beyoğlu’nda Rum vatandaşı 
bir erkek terzisinin yanına girerek 5-6 sene çalıştı ve kesip dikecek kadar 
terzilik mesleğini öğrendi. Buradan 1959 sonunda askere gitti. Askerlik 
görevine Denizli de başladı Ankara’da İnzibat olarak tamamladı.  
 

Askerden sonra Alucra’da Belediye eski başkanlarından Vehbi 
Çelik’le birlikte 2 sene terzilik yaptı.  1962’de ayrılarak Ankara’ya gitti ve 
Saman Pazarı’nda terzi dükkânı açtı. 1 sene sonra buradaki dükkânını da 
kapatarak tekrar İstanbul’a geldi. 1964 yılında Tepebaşı’nda terzi 
dükkânı açtı. 10 seneden fazla bir süre de burada terzilik yaptı. 

 
1975’de İ.E.T.T. Dikim Evi’ne girdi. 1985’de Şişli Garajı kapatılınca 

İ.E.T.T.’ye ait Metro Han’da kantinde görev yaptı. 1995 yılında da emekli 
oldu. 
 

2’si kız 2’si erkek 4 çocuk babasıdır. Kızları Alucra’da evlidir. 
Oğullarından biri Jeoloji Mühendisi diğeri Savcı’dır. 1955’den beri 
Kasımpaşa’da ikâmet eden Mecit Korkmaz emekli olduktan sonra her yıl 
Alucra’ya gitmekte ve 5-6 ay kalmaktadır.  
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MEHMET ALİ BIYIKÇI 
 

 
 

Mehmet Ali Bıyıkçı 1955 yılında Alucra’nın Mesudiye 
Mahallesinde doğdu. Alucra Ortaokulu mezunudur. Askerliğini Bursa’da 
yaptı. Aldığı başarı belgesi üzerine Orman İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
1979’da göreve başladı. 

 
Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü’nün çeşitli 

bölümlerinde 1984’e kadar çalıştı. 1984 yılında Alucra Orman İşletme 
Şefliğine mutemet kadrosuyla atandı. 
 

Bu tarihten itibaren aktif bir şekilde Alucra ve Çamoluk ilçelerinin 
mahalleleri dâhil 86 yerleşim biriminin işleriyle ilgilendi. Bu arada mali 
konularda staj gördü, kendini geliştirdi. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image001.png
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Görev yaptığı ilk yıllarda halkın ormancı denilince çok 
korktuğunu kapısının önünde bir kucak odun olanın cezalandırıldığını 
belirterek, halk ile ormancı arasında sıcak ilişkiler kurmaya ve bu 
korkuyu yenmeye çaba gösterdi. 
 

İstanbul veya başka yerlere de tayin alabilecek durumda iken 
memleketinde kalmayı tercih etti. Zira dışarıdan atanan memurlar bir 
süre görev yaptıktan ve işi öğrendikten sonra tayin isteyip gidiyorlar ve 
Alucra sahipsiz kalıyordu. Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğünün 
verdiği vekâletle sorumlu olarak görev yaptı. Toplam 30 yıl hizmetinden 
sonra bir ara siyasi mülahazalarla Ordu ili Mesudiye ilçesine geçici 
görevle tayini çıkınca rapor hakkını kullandı ve 2004 yılında emekliliğini 
istedi. 
 

Görev yaptığı dönemde ev yapanlara yarımcı olmaya çalıştı, 
köylülerin yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını gidermelerine yasal sınırlar 
içinde izin verdi. Ormanların gelişmesine katkı sağladı. Köyler ve 
mahalleler arasındaki ihtilafların (yayla ve orman ihtilafları) 
çözümlemesinde aracılık etti, dengeyi bulmaya gayret gösterdi. 
 

Özellikle 57 hükümet döneminde Alucra İşletme Şefliğinin araç, 
gereç, motosiklet ve telsiz gibi ihtiyaçlarını karşılanmasında çaba 
gösterdi. Bu dönemde DSP Alucra İlçe Başkanı Osman Seferoğlu’nun da 
desteğini aldı. 
 

Halen doğal bal üretimi ve arıcılıkla uğraşan Mehmet Ali Bıyıkçı, 
bir süre Alucra’da görev yapan İlçe Tarım Müdürü Bilal Bozkurt’un aktif 
birisi olarak Alucra arıcılığını ayağa kaldırabilmek için çaba gösterdiğini 
ve onun çabalarıyla ve Kaymakamlığın desteğiyle Alucra Bal Üreticileri 
Birliği’nin kurulduğunu belirtmiştir. Kendisi de bu birliğin yönetiminde 
yer almaktadır. Başkanlığını ise (rahmetli) Cafer Hoca’nın torunlarından 
Süleyman Yağcıoğlu yapmaktadır. 

 
Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinden olan Çalgan 

köyünden Tayyar Gökçe’nin “Kafkas Irkı Ana Arı” yetiştirmek için Çalgan 
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köyünde çalışmaları olduğunu belirtmiştir ki bu Alucra için sevindirici bir 
gelişmedir. 
 

Mehmet Ali Bıyıkçı’nın ifade ettiği arıcılıkla ilgili diğer bir sorun 
ise bazı arıcılar tarafından Alucra’ya 500-600 kovan kadar Muğla yöresi 
arısının getirilmiş olmasıdır. Ucuz fiyatlarla satılan bu arı tipi sürekli oğul 
vererek çoğalmakta buna karşın bal yapmamaktadır. 
 

2005 yılında MHP’nin Alucra’da kuruluşuna yer alarak ilçe 
sekreterliği görevini üstlendi. Halen MHP’nin İl delegesidir. 
 

Üç kız bir erkek çocuk babası olan Mehmet Ali Bıyıkçı’nın kızları 
Alucra’da evlidir. Oğlu ise Alucra Meslek Yüksek Okulunda özel güvenlik 
görevlisidir. 
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https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/05/image0031.jpg


ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

252 
 

MEVLÜT DOLU 
 

 
 

 Mevlüt Dolu, 1951 yılında Alucra’nın Kemallı Mahallesinde 
doğmuştur. Dedesi yörede Mollaoğlu (Durmuş) olarak bilien zattır. Bu 
zat Alucra’nın kuruluşunda katkıda bulunmuş kişilerdendir, yörenin söz 
sahibi şahsiyetlerindendir. Alucra ilk kurulduğu 1880’lerde yeterli 
ikametgâh bulunmadığından Kaymakam bir ay Kemallı’da 
Mollaoğlu’nun konağında onun yanında bir ay da Parak’da 
Yakupoğullarından Fazlı Ağa’nın yanında kalırmış. 
 
 Mollaoğlu Durmuş Ağa, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Fethi 
Okyar’ın kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkasını’nın Alucra teşkilatını 
ilçede kuran kişidir. Parti kapatılınca ülke genelinde üyeleri 
kovuşturmaya uğrayınca uzunca bir süre kasabaya gelememiş, köyde 
kalmıştır.   
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Mevlüt Dolu, kızların yatılı okuduğu erkeklerin kendi 
imkânlarıyla okul dışında ev tutup veya varsa yakınlarının yanında 
kaldığı, konakladığı Trabzon Kız Öğretmen Okulu’nu bitirdi.  

 
1970 yılında Alucra’nın Koman köyünde öğretmen olarak göreve 

başladı. 1976’da Alucra Merkez İlkokulu’na (Fatih İlkokulu) tayini çıktı. 
1985 yılında Alucra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne Müdür 
Yardımcısı olarak geçti. 1993 yılında ise Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
oldu. 1997 yılında bu kurumdan emekli oldu. Bütün memuriyet 
hizmetini Alucra’da tamamladı. 

 
Halk Eğitim Merkezinde görev yaptığı zamanlarda Çamoluk da 

Alucra’ya bağlıydı. Bu dönemlerde 1 senede 16 kurs açıldığı oluyordu. 
5’i daimi diğerleri sözleşmeli hocalarla hizmet veriyorlardı. Halıcılık, 
dikiş, nakış, bilgisayar ve üniversiteye hazırlık olmak üzere düzenlenen 
kurslarda 26’ya varan sözleşmeli personel kurum bünyesinde istihdam 
edilebiliyordu. Bu dönemde 120’ye yakın kişiye bilgisayar sertifikası, 100 
kişiye halıcılık sertifikası verildi. Bu dönemde 3 kişiye bir halı tezgâhı 
tahsis edilerek eğitim veriliyordu.  

 
Genç nüfusun Alucra’dan göç etmesiyle birlikte Halk Eğitim 

Merkezi de önemini kaybetti, Alucra’da sönme noktasına geldi. 
Kurslarda en çok rağbet gören dal dikiş, nakış kurslarıydı. Bununla 
birlikte Giresun, Sümerbank’la anlaşma yapılarak ip temin edildi, halı 
dokutturularak metrekare başına kursiyerlere para da verildi. Buna 
rağmen yeterli kursiyer müracaatı olmadığından yürütülemedi.  
Şimdilerde daimi personel sayısı da 3’e düştü. Bir kurs dalında en az 10 
kişi olması gerekiyor ki kurs düzenlenebilsin. Yeterli başvuru olmayınca 
da mevcut imkânlar kullanılamıyor, atıl kalıyor.  

 
Mevlüt Dolu, 1999 yılında DYP’den Belediye Başkan Adayı oldu 

ancak kazanamadı. Halen yaz, kış Alucra’da ikamet etmektedir.  
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MEHMET (HOCA) YELEK 
 

 
 

Mehmet Yelek, 1937’de Alucra’nın Karabörk köyünde doğdu. 
1956-1958 yılları arasında İstanbul’da akrabalarının yanında kalarak 
Fatih’te İsmail Ağa Medresesinde dini eğitim aldı. Burada talebeler 
arasında başkanlık yaptı. O tarihlerde Mahmut Hoca İsmail Ağa Camiinin 
imamlığını yapmaktaydı.  

 
1958-60 yılları arasında Kayseri’de askerlik görevini yaptı. 

Askerden sonra Alucra’ya gelerek imam olmak istedi. Ancak kendisine 
destek olan olmadığı için olamadı. Hatta kendisine engel olanlar dahi 
oldu. Konuyu Giresun Müftülüğü’ne ilettiyse de netice alamadı.  

 
Buna karşın birkaç kez camide yaptığı vaazı işiten Müftü ona 

Yelekzâde diye hitap ederek ona vaazlık görevini teklif ettiyse de 
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Mehmet Yelek bunun için Giresun’daki siyasilerden yardım isteme 
teklifini reddederek göreve ilişkin süreci başlatmadı.  

 
Ticarete atılan Mehmet Yelek 20 yıl Köymenlere ait binanın 

altında bakkallık yaptı. Daha sonra şimdi İsmail Yelek ve oğullarına ait 
benzin istasyonuna ortak olarak 12 yıl burada işletmecilik yaptı. Buradan 
ayrıldıktan sonra Kaymakamlığın yan karşısında bulunan binayı 1998’de 
satın aldı. Burada yakın zamana kadar tekrar bakkallık yaptı. Bir ara 
müteahhitlik de yaparak civarda yol ve köprü inşaatları üstlendi. Bu işi 
oğlu Abdurrahman Yelek halen devam ettirmektedir. Diğer oğlu 
Mustafa Gebze’de ikamet etmektedir.  

 

 
Mehmet Yelek’in Kabranlardan satın aldığı yerin yıkılmadan önceki 
resmi 

 
Daha sonra bu eski bina yıkılarak yerine yeni bina inşa edildi. Bu 

binanın altında Şeref Şimşek’e ait zücaciye dükkânı ile Süleyman 
Yaşkın’a ait tuhafiye mağazası var iken bunların taşınmasıyla buraya 
marketler zincirinin bir şubesi açılmıştır.  
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Mehmet Yelek, Kemal Bıyıkçı Belediye Başkanı iken RP’den bir 
dönem Meclis Azalığı yapmıştır. 2 defa hacca, 2 defa da umreye 
gitmiştir. Okumayı seven bir kişiliğe sahiptir.   

 
Mehmet Yelek’in Alucra’ya ilişkin görüşleri ise şöyledir: 

Alucra’da idari kararların bazıları yanlış alınmaktadır. İdarecilerin 
öngörüsü yetersizdir. Özellikle şehrin ortasında otopark yapılması 
anlaşılabilir bir durum değildir. Alucralının sahip olduğu maddi 
olanakların yetersiz oluşu nedeniyle bu otopark yeterli ve ekonomik bir 
kapasiteyle kullanılamayacak ve atık kalacaktır. Aynı yere bir iş merkezi 
yapılsaydı daha iyi olurdu. İstendiği takdirde alt katı yine otopark olarak 
ayrılabilirdi. Bu sayede şehir ekonomisi hem canlanır hem de belediyeye 
ciddi bir gelir sağlanır, ihtiyaç duyulan dükkânlar da Alucra’ya 
kazandırılmış olurdu.   
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MEVLÜT ESGİDİR 
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 Mevlüt Esgidir 1954 yılında Alucra’nın Zıhar (Fevzi Çakmak) 
köyünde doğdu. 1976 yılında Giresun İmam Hatip Lisesini bitirdi. 
Akabinde 1976 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam olarak göreve 
başladı. İlk görev yeri Şebinkarahisar’ın Ocaktaşı (Gölve) köyüdür. 
Burada 1 yıl kadar görev yaptıktan sonra 1977-78 arasında 
Şebinkarahisar’ın Bağlar semtindeki Kadıoğlu Camiine atandı.  
 
 1978 yılında askere gitti. Askerlik dönüşü Alucra’nın Pirili 
köyünde göreve başladı. 2,5 yıl kadar da burada görev yaptı. Burada 
görev yaptığı zaman zarfında diktiği kavak ağaçları büyüdü ve ileriki 
tarihlerde kesilerek caminin tamiratında kullanıldı.   
 
 Daha sonra Alucra Küçük Camisine atandı. 3-4 yıl orada görev 
yaptı. O zamanlar Hüseyin Hancıoğlu’da orada müezzin olarak görev 
yapıyordu. Daha sonra Hafız Selahattin’in Büyük Camii imamlığından 
emekli olması üzerine Büyük Camiye imam oldu. Büyük Camiye 
geçtiğinde Hafız Kemal’da (Kemal Bıyıkçı) orada müezzin olarak görev 
yapıyordu. Hafız Kemal daha sonra genç yaşında hastalık nedeniyle 
vefat etti (Belediye Başkanlığı yapan Kemal Bıyıkçı ile isim benzerliği 
olan Hafız Kemal doğal olarak onunla akraba olmaktadır). 
 
 Mevlüt Hocanın görev yaptığı süre içinde birlikte görev yaptığı 
Müftülerin bazılarının isimleri şöyledir: Ramazan Uslu, Mustafa 
Kolukısa, Selami Emen, İzani Turan, Mehmet Fazlı Yenitürkoğulları, 
Osman Şen, İdris Başkıran, Mahmut Çelikoğulları ve Mehmet Reşat 
Şavlı’dır. 
 
 Mevlüt Esgidir’in büyük camide görev yaptığı sırada camide 
yapımına şahit olduğu onarım ve yenilemeler ise şunlardır: 2-3 kez 
caminin kurşununun değiştirilmesi elden geçirilmesi, caminin ön 
tarafının pimapen yapılması, daha sonra camların hepsinin pimapen 
yapılması, alt döşemenin değiştirilmesi, halıların değiştirilmesi, 
mikrefon teşkilatının yenilenmesi, kalorifer tesisatı yapılması (önce 
ceryanlı radyatör konulmuş bilahare su ısıtmalı sisteme geçilmiştir. 
Belediye Başkanı Kemal Bıyıkçı zamanında Belediye binasından tesisat 
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çekilerek kullanılmış ise de Belediyenin taşınmasıyla bu imkândan 
mahrum kalınmıştır. Bu geçiş döneminde birkaç saf alttan ısıtılarak idare 
edilmiş, bilahare de müstakil sisteme geçilmiştir. Bu dönemde İrfan 
Dikbaş, Erdem Ekşi, Hasan Şimşek, Hasan Yağcıoğlu vb. katılımıyla bir 
cami derneği kurulmuş ve bu işler yapılabilmiştir), caminin alt katı 
tadilata alınarak kışın kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir, 
Mehmet Demirağ’ın çabasıyla caminin arka tarafı açılarak izolasyon 
yapılmıştır, caminin giriş kapıları ve tavanı yeniden yaptırılmıştır, wc ve 
şadırvan yaptırılmıştır, gasilhane caminin kıble tarafına zemine 
alınmıştır, yine caminin kıble tarafında bulunan açık alan izole edilerek 
yalıtıldı.   
 
 Mevlüt hocanın camide okuttuğu çocuklardan yetişip iş güç 
sahibi olanların sayısı çok fazladır. Bir gün bir kız çocuğu kendisine 
gelerek hocam beni sen okuttun çocuğumu da sana getirdim demesi 
onu çok duygulandırmıştır. Mevlüt Esgidir halen Alucra Merkez 
Camiinde imam olarak görev yapmaktadır.  
 

 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

262 
 

 
 
 
 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

263 
 

MEVLÜT KOCAMAN 
 

 
 

Mevlüt Kocaman, 1933 Alucra, Karabörk köyü doğumludur. 3’ü 
kız olmak üzere 11 çocuğu vardır. Babası İsmail Kocaman’ın Kumluk 
mevki’inde kurmuş olduğu tuğla ocağını bir süre işletti. Aktif 
dönemlerinde tuğla ocağında 10 kişiye yakın çalışan bulunmaktaydı.  

 
Delikli tuğlanın üretiminin başlamasıyla ürettikleri harman 

tuğlası rekabette zorlanınca 30 sene civarında faaliyet gösteren 
işletmede 1970’lerde üretime son verdiler. 

 
Emek yoğun atölye tarzı bir üretim prosesi olan işletmede önce 

toprak elenip, ince mille karıştırılarak büyük beton havuzlarda su ile 
karıştırılarak çiğnenerek çamur haline getirilir ve buradan alınarak 
kalıplara dökülür ve harmanda kurutulur, bilahare de pişirilerek 
mukavemet kazandırılırdı. Pişirme işlemi üretimin 10 bin, 20 bin 
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seviyelerine gelmesiyle yapılırdı. Pişirme işlemi için odun veya kömür 
kullanılırdı. Yakıt türüne göre de pişirme işlemi değişiklik gösterirdi. 
Kullanılan kömür Amasya veya Cizre’den getirilirdi. Üretim 
maliyetlerinin düşürülememesi ve makineleşmeye geçilememesi 
neticesi yeterli rekabet şartları oluşturulamamış ve delikli tuğla 
karşısında yenilgiye uğranılmıştır. 

 
Tuğla üretiminden vazgeçilmesiyle bakırcılık ve kalaycılık işine 

dönülmüş, Trabzon ve Samsun’dan temin edilen bakır sac levhaların 
işlenebilmesi için silindir alınmış ve kazan imalatına başlanmıştır. 
Yaklaşık 90’lı yıllara kadar da bu işle uğraşılmış, fakat teknolojinin yeni 
kullanım materyallerini ortaya çıkarmasıyla bakırın kullanımının ortadan 
kalkması neticesi bu işten de vazgeçilmiş ve mobilyacılığa başlanılmıştır. 
Bu iş geliştirilerek mobilyanın yanında beyaz eşya ve diğer kullanım 
ürünlerinin ticaretiyle uğraşılmaktadır. Mevlüt Kocaman işi oğulları ve 
torunlarına devretmiş durumdadır.  
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MUSTAFA BEKİROĞLU 
 

 
 

 Mustafa Bekiroğlu, 1958 yılında Alucra merkezinde doğdu. 
Babası Kadir Bekiroğlu ise, 1929 Feygas (Gürbulak) köyü doğumludur. 
Mustafa Bekiroğlu’nun 4 kız, 3 erkek kardeşi vardır. Kardeşlerinden 
Abdullah, Giresun Diş Hastanesinde çalışmakta, Ramazan ise, Alucra’da 
taksi ve minübüs ulaşımcılığı yapmaktadır.  Kendisinin ise, 1’si kız, 2’si 
erkek olmak üzere 3 çocuğu vardır. Çocuklarından Esra öğretmen adayı, 
Nurullah Kamu Yönetimi öğrencisi, Kadir ise, özel bir yazılım şirketinde 
Yazılım Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Alucra 
haber sitesinin de adminidir. 
 
 Mustafa Bekiroğlu’nun babası Kadir Bekiroğlu ayakkabı 
imalatçısıdır. Yazın Alucra’da kışın İstanbul Kasımpaşa’da ayakkabı 
imalatı yapmıştır.  Mesleğe çarıkçılıkla başlamış sonradan ayakkabı 
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imalatına yönelmiştir. Bu dönemlerde kamyon lastiğinden parçalar 
kesip ayakkabılar eskimesin diye altına taban yapmışlardır. 
 

Daha sonra bu mesleği bırakarak bakkaliyeciliğe başladı, vefat 
ettiği 1978 yılına kadar da bu işi sürdürdü. 

 
 Baba Kadir Bekiroğlu bir dönem kardeşi Şerif Dokumacı 
(sonradan soyadını Dokumacı olarak değiştirmiştir) ile birlikte kasaplıkta 
yapmıştır. Şimdiki marketin bir bölümünde kasaplık bir bölümünde 
bakkallık yapmışlar kasaplıktan büyük miktarda zarar ederek bu işi 
bırakmışlardır. Kasaplıkta sattıkları hayvanları da kendileri 
yetiştirmişlerdir. 3 adet çobanları ile birlikte Çamoluk yolu üzerinde 
yaylada yaptıkları ağıllarda bunları beslemişlerdir. Fakat bu işten 
istedikleri sonucu alamadıkları gibi zarar da etmişlerdir.   
 
 Bu işten dolayı borçlanınca Mustafa, kardeşi Ramazan’la 
İstanbul’a gelerek bir süre çalıştılar. Borcu bitirince tekrar Alucra’ya 
gelerek yeniden bakkaliyeciliğe başladı. Babaları Kadir Bekiroğlu’nun 
vefatından sonra da işi devraldılar. Zaten bunun öncesinde de 
babalarıyla birlikte çalıştıklarından bakkaliyeciliğe uzak değillerdi.  
 

Eskiden bakkalcılık yapanlar birkaç esnaf birleşerek kamyon 
tutarlar ve Sivas’a giderek mal alırlardı. Şimdilerde bayilikler 
olduğundan satıcı malı kendisi getirerek Alucra’da toptan olarak 
bakkallara satmaktadır. 

 
 Yine eskiden bakkallarda satılan çeşit azdı. Bunlar da 20 kalem 
malı zor bulurdu. Bazıları çekirdekli Antep üzümü, Besni üzümü, 
Pekmez, Helva, Pestil, Lokum, Akide şekeri, dut pekmezi, iç yağı, bulgur, 
kesme şeker, Zara çakıl tuzu vb. Pirinç, zeytin yumurta ise pek 
bilinmiyordu. Köylerden 20-30 yumurta gelir satılmazdı. Bir seferinde 
aldıkları zeytinleri satamadıkları için dökmek zorunda kalmışlardı. 
TEKEL’den 100 gr’lık Çay’dan 20 paket alındığında bir haftada yarısı zor 
satılıyordu. Satılan sigaralar birinci, ikinci ve bahar sigaralarıydı. Fıçılarla 
tereyağı, tenekelerde bal gelirdi. Seval marka püsküvitler vardı. 
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 Şimdi 1000 çeşit mal var. Esnaf hangisini alacağını hangisini 
satacağını şaşırıyor.     
  

 
 

 Mustafa Bekiroğlu’nun işlettiği marketin bulunduğu yer Eşküne, 
Çakmanus ve Köklüce köylülerinin buluşma alanı gibidir. Mustafa 
Bekiroğlu, Alucra’da yazın ticaretin çanlı olduğunu ancak kışın ağır 
geçmesi nedeniyle bu çanlılığın kalmadığını belirtmektedir. Alucra’da 
açılan çok şubeli büyük marketin de işlerini olumsuz etkilediğini bunların 
sayısının çoğalması halinde çok zor durumda kalacaklarını şu anda bile 
işlerin seviyesinin %60’a düştüğünü belirtmektedir.  
 
 Babadan kalan dükkânlarda çalışıp evlerde oturdukları halde 
zorlandıklarını neredeyse Alucra’daki bütün esnafın borcunun olduğunu 
da ilave etmektedir. Hiç kimseye fazla fiyatla mal satmadıkları halde 
nedense böyle bir şaiya yayıldığını ve bunun da esnafın işlerini 
etkilediğini söylemektedir. Eğer böyle bir uygulama yapan olduysa da 
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bunun münferit bir hadise olacağını bunun bütüne mal edilmemesi 
gerektiğini, gurbetçinin soyulduğu, kötü davranıldığı söylentisinin 
aslının olmadığını belirtmekte ve Alucralı esnafın hemşehrisini bir sene 
bakacağını ama yabancı sermayeli işletmelerin veresiye mal 
vermeyeceğini şu anda 120bin lira veresiye alacağının olduğunu, 
milletimizin parası olunca onlardan, olmayınca kendilerinden veresiye 
alışveriş eder hale geldiğini de ilave etmektedir.  
 
 Ayrıca 1980’e kadar Alucra halkının milliyetçi olduğunu bu 
tarihten sonra ise bu yapının değiştiğini oysa birlik, beraberlik içinde 
olunması gerektiğini de bir tespit olarak ifade etmektedir.      
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MUSTAFA EKER 
 

 
 

 Mustafa Eker, 1952 yılı Karaağaç köyü doğumludur. Fatih 
isminde bir oğlu bulunmaktadır. Askerlik süresi dâhil 25 yıl 5 aylık kamu 
hizmeti vardır. Bu hizmetini Orman İşletmesi ve Alucra Devlet 
Hastanesinde şoförlük yaparak tamamlamış, 2000 yılında emekliye 
ayrılmıştır. 
 
 1970-1972 arasında Orman İşletmesi’nde Şoför olarak çalıştı ve 
1973 yılında askere gitti. Askerden sonra 1975 ile 1977 arasında serbest 
çalıştı. 1977 yılının Mayıs ayı sonunda Hastanede şoför olarak göreve 
başladı.  
 
 2000 yılında emekli olduktan sonra 2001 yılında ticarete başladı 
ve tesisat malzemeleri satış ve uygulamasına yönelik bir işyeri açtı. Bu 
ticaretinde gençliğinde ilk ve ortaokul yıllarında sahilde çıraklık yaparak 
mesleği öğrenmesiyle kazandığı teknik donanımın sağladığı altyapının 
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çok büyük katkısı oldu. 2002 yılında Alucra’da Güneş Enerjisi Sisteminin 
ilk uygulayıcısı oldu.  
 
 Mustafa Eker’in Alucra’nın geçmişine ilişkin anıları da aşağıdaki 
gibidir:  
 

Orman İşletmesinde çalıştığı 1970 yılında aldığı ücretin alım gücü 
çok ileri seviyedeydi. Aldığı yevmiyelerin aylık toplamı memur 
maaşlarının iki katına yakındı ve çok sayıda şoför olmadığından mesleğin 
saygınlığı da vardı. 

 
 Yine o zamanlarda Alucra’da sürekli kesim yapılıyor, dikim 
yapılmıyordu. Yani orman ürünlerinin hasatı, istihsali (üretimi) 
yapılıyordu. Alucra’nın değişik yerlerinde Orman işletmesine ait 6 tane 
depo bulunuyordu. Bunlar TOKİ konutlarının olduğu yerdeki ana depo 
ile onun bitişiğindeki kiralık depo, Belediye konutlarının olduğu yerdeki 
depo, hastanenin olduğu yerdeki depo, benzinci ile emniyet arasındaki 
alanda bulunan depo idi.  
 
 Özellikle Sivas, Ankara, Tokat, Erzincan ve Erzurum’dan tomruk 
ihalesi için alıcılar Alucra’ya gelirdi. Alucra’da bulunan 32 adet kamyon 
kış aylarında bu tomrukları Alucra dışına taşırdı. Bu kamyonlar yazında 
kesilen tomruk ve odunları depolara taşırdı. Genellikle Çam ve Köknar 
kesimi yapılırdı. Öyle ki kesimlerde 130 cm çapında tomrukların çıktığı 
dahi olurdu.  
 
 Mustafa Eker’in anlattıklarını teyit etmesi açısından 1890 tarihli 
Sivas Salnamesi’nin Alucra bahsine bakmakta fayda vardır. Salnamede, 
“bu kazada 8 orman olup, kereste kat’ı (biçilerek) ve merkez livâya 
(Karahisar’i Şarki’ye) nakil ile satılır” denilmektedir. Buradan da 
anlıyoruz ki, Alucra’nın orman potansiyeli oldukça zenginmiş. Bu 
cümleden olarak geçmişte Karahisar-i Şarki Sancak Beyliği iken, Orman 
İşletme İdaresi’nin orada olması normaldi, ancak Şebinkarahisar’da 
orman olmadığı halde Orman İşletme Müdürlüğü’nün halen orada 
olması buna karşın Orman İşletme Şefliği’nin Alucra’da olması 
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anlaşılabilir bir durum değildir. Tomruk temin edilen ormanlar Alucra’da 
olmasına rağmen Müdürlük Şebinkarahisar’dadır. Eskiden gelen bu 
alışkanlığın veya uygulamanın layık olduğu gibi değişmesi 
gerekmektedir.  
 
 Bunun yanında geçmişte Alucra’da çok büyük bir hayvancılık 
vardı. Hayvan pazarı çok canlıydı. Civar ilçelerden alım için buraya 
gelirlerdi. Dolayısıyla ekonomi diriydi. Nüfus oldukça kalabalıktı. 
Nüfusun azalmasındaki en büyük etken paranın değer kaybetmesiyle 
birlikte Alucra’nın ekonomisini ayakta tutan hayvancılıkta azalmaya 
başladı. Geçim sıkıntısına düşen ahali de çareyi gurbete giderek 
çalışmakta buldu. Aslında giderken ger dönmek gayesiyle gittiler ise de 
gittikleri yerlerde düzen kurmaları neticesi ailelerini de yanlarına aldılar. 
Bu nedenle köyler ve ilçe boşaldı.  
 
 Hastanede işe başladığı zamanlarda burası 10 yataklı sağlık 
merkezi iken, hiç uzman hekim yoktu. Burada Şükrü Göcen ve Mürsel 
Metinyurt sağlık memuru olarak görev yapmaktaydı. Şükrü Göcen’in 
sağlık merkezindeki katkıları çok büyüktü. Özveriyle çalışarak hastaların 
her türlü şikâyetlerine cevap vermeye çalışırdı. 3-4 ayda bir rotasyonla 
doktor geldiğinde de durmaz tayinlerini çıkartırlardı.  
 
 1984 yılında ANAP zamanında Milletvekili Yavuz Köymen 
Alucra’ya hastane yapılması için çok çabaladı ve Devlet Hastanesi 
açılmasına muvaffak oldu. Biri cerrah biri dâhiliyeci olmak üzere iki 
uzman doktorun tayinini sağladı. Şimdi Kaymakamlık binası inşa edilen 
öncesinde sağlık ocağı sonrasında hastane olan yerde ameliyathane 
yapacak yer olmadığından şimdiki hastanenin bulunduğu yerdeki 
Halıcılık Okulu olarak kullanılmış bina hastane olarak kullanılmaya 
başlandı. Daha sonra buraya çocuk doktoru da verildi. 
 
 Alucra’da Cerrah Doktor var ameliyathane yok iken, 
Şebinkarahisar’da ameliyathane olmasına karşın Cerrah Doktor 
bulunmamakta idi. Bu nedenle Valilik onayıyla Alucra’nın hastaları da 
Şebinkarahisar Hastanesinde ameliyat edildi. 
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 Alucra Devlet Hastanesi tam kapasiteyle faaliyete girince bölge 
ilçelerden de hasta akını başladı ve Alucra Devlet Hastanesi tercih edilir 
oldu. Bu dönemlerde 2 Cip ambulans vazifesi görmekte iken, 
hemşehrimiz Edirne Valisi Yusuf Yakupoğlu’nun gümrükten hibe 
ettirdiği steyşın taksi bir süre ambulans olarak kullanıldı. Daha sonra 
Almanya’da çalışan Alucralılar 2. el bir minibüs hediye ettiler ve bu araç 
ambulans olarak kullanılmaya başlandı. 1990’da ise, Yavuz Köymen, tam 
teşekküllü bir ambulans minibüsün Alucra Devlet Hastanesine tahsisini 
sağladı.  
 
 Bu dönemde yaklaşık 3 yıl hastane çok güzel hizmet verdi. 
Mecburi Hizmet Yasası’nın kalkmasıyla doktorların tayini değişik yerlere 
çıktı. Yeni doktorların ataması yapıldıysa da o dönemin verimliliğine 
erişilemedi. 
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OSMAN EKŞİ  (GÜCÜK OSMAN) 
 

 
 

 Osman amcamızla daha önce de bir sohbetim olmuş ve 
yayınlamıştım. Dolayısıyla bu sohbetimiz ikincisi olmaktadır. Ancak 
içerik olarak birbirinden farklıdır. Sohbetteki anlatımlar bazı belgelerle 
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de desteklenerek okuyucu açısından anlatımların doğruluğunun 
sınanmasına olanak tanınacaktır.  
 
 Osman EKŞİ resmi kayıtlara göre 1330 doğumlu yani 98 yaşında 
görünmekle birlikte ana yaşı 110’dur. Yeğeni Yunis Ekşi’ye göre ise 119 
yaşındadır. Gün içinde sohbet ettiğim 83 yaşındaki Hüseyin Fındık da 
bunu teyit etmiştir. Bu belirsizliğin nedeni o zamanlarda doğum 
kayıtlarının düzenli olarak yapılamaması hatta birkaç kardeşin bir arada 
aynı tarihte kaydedildiğinin yaygın bir vakıa olmasıdır. 
 

Dedesi Hacı Osman Yemen’de 13 sene askerlik yapmıştır. 1843 
tarihli 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.  

 
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 
olmuş ve hepsinden birer tane oğlu olmuştur. 
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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. 
Yeğeni Yunis EKŞİ ve kardeşleri de Ali Rıza’nın çocuklarıdır.  

 
Tabur İmamı Hacı Osman Ağa, nihayet zorlu bir yolculuktan 

sonra 73 günde atlarla Alucra’ya avdet etmiştir.  
 
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 diyerek 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 Metinyurtlara 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 (metinyurtların dedesi) merkezde bina yapmıştır. 
Bu 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 imiş. Altında fırın ve cezaevi olarak kullanılan bir yer de 
vardı. Ayrıca cezaevinin daha sonra Tepe Mahalleye taşınmasıyla burayı 
han olarak bir ara Dânâ Molla 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 
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buraya belediye fırını ve dükkânları inşa olundu. Şimdi ise onlar da 
yıkılarak otopark ve meydan inşa edildi. 

 
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 sanıyorum 1890 yılında Alucra’da tam olarak yerleşik 
düzene geçilmemiş olduğu sonucunu da çıkartabiliriz. Dolayısıyla süreç 
bu yıldan sonra hız kazanmıştır. 

 
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 (köy) 2.653 hane, 10.925 İslam ve 
205 Hıristiyan nüfusu camidir (vardır). Tehcir 1.Dünya Savaşı sırasında 
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yaşanmıştır. Alucra Tarihinden Sayfalar serisinde yayınlanan belgeye 
göre 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 

Yunanlıların 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 Ağa birliklerine 
Çakmanus ve Zıhar başta olmak üzere Alucra’dan da katılanlar olmuştur.  

 
Alucra’nın ilk esnafları Karahisarlı Hacı Ağa (Topkaraların dükkân 

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 olacağı öngörülmüştür. 
Mindaval’ın Alucra’dan ayrılmasının oluşturduğu kayıp da aynı şekilde 
bir sonuç doğurmuştur. Ayrılıktan öncesinde günde 5-6 minibüs dolusu 
Mindevallı gelerek alış veriş yapar, işlerini görüp geriye dönerlerdi.  

 
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, 
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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 Güdük’ün hanı 
arasında kalan Sait’in hanı. Bu hanlarda çay çorba olur, soba yanar 
hasır’ın üzerine uzanıp yatılırdı. 

 
Mümkün olduğu kadar merak edilen ve kaynak oluşturacak 

konularda sohbet edilmeye çalışılmıştır. Anlatılanlar ve yazılanlar içinde 
unutulanlar, hatırlanmayanlar olabilir. Osman amcamız 2013 yılında 
vefat etti.  

  

 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

279 
 

OSMAN DUYUŞ (KORE GAZİSİ) 
 

 
 
 Osman Duyuş, 1930 Arda Köyü doğumludur. 1947-48’de Arda 
Köyünden askere gitti. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kararı gereği Kore 
Savaşına girmesiyle de İstanbul Ömerli’de asker iken Selimiye 8. Tümen 
131. Piyade Alayı ile Kore, Lincon’e buradan da cepheye gitti. Savaştığı 
cephe nehir kenarında bir bölgeydi. Gidiş-geliş gemi seyahati 54 gün 
sürdü ve Türkiye’den ayrılıp geri dönüşü arasındaki süre 14 ayı buldu.  
Bu durumda 1 yıldan fazla Kore’de cephede kaldı. Gece gündüz cephede 
savaştı, yaralanmadan ülkesine döndü. 
 
 Orada muhabereci olarak görev yaptı, sırt telsizi kullandı. Son 
cephesi Kumkale oldu. Burada Eskişehirli arkadaşı Aziz Korkmaz havan 
mermisiyle yanında yaralandı. Bir keresinde de uçaklar bulundukları yeri 
taradığında Allah’ın yardımıyla isabet almadan kurtuldular.  
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 Kore’de görev yaptığı süre içinde hatırladığı komutanları; Tugay 
Komutanı Tahsin Yazıcı, Albay Celal Dora, Alay Komutanı Albay Nuri 
Pamir (orada şehit oldu)’dir. Bir gün asker yemekte iken Tugay 
Komutanı Tahsin Yazıcı, ziyarete geldiğinde asker hemen toparlanır ve 
hazır ola geçer. Bunu gören komutanları arkadaşlar bir hatıra fotoğrafı 
çektirelim der ve hatıra fotoğrafı çektirirler.  
 
 Osman Duyuş, biri Kore Cumhurbaşkanı’nın verdiği, diğeri 
Birleşmiş Milletler kararı gereği verilmiş iki madalya sahibidir.     
 
 Osman Duyuş, askerlik dönüşü İstanbul Hacı Hüsrev’e yerleşti 
1965’e kadar burada ikamet etti. Oradan Okmeydanı’na taşındı, 1980’e 
kadar da burada kaldı. 1980’den sonra da Gebze’nin Beylik Bağı 
mevki’ine yerleşti. Her yıl 5. Ayda Arda köyüne gelip 11. Aya kadar 
kalmaktadır.   
 

OSMAN ERİLLİ HOCA 
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Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri (İz Bırakanlar) olarak 
isimlendirdiğimiz ve ileride kitap haline getirmeyi düşündüğümüz 
söyleşiler kapsamında Sayın İhsan Tekoğlu Bey’in aracılığı ile 4 Haziran 
Çarşamba günü Topkapı Merkez Efendi’de Değerli Hocamız Osman Erilli 
Hoca Efendi ve oğlu Sayın Ahmet Erilli ile bir araya geldik. 
 

Söz uçar yazı kalır düşüncesinden hareketle sohbetimizde ortaya 
çıkan ana fikri soru cevap olarak değil de akıcı okunabilirlik açısından 
biyografi mantığı çerçevesinde sizlere sunmayı uygun buldum. 
 

 
 

Osman Erilli Hoca Efendi 1923 yılında Alucra’nın Parak köyünde 
doğdu. Köyünde ve civar köylerde bulunan zamanın hoca ve 
âlimlerinden medrese tarzı eğitim aldı. Bunlardan bazıları Parak’lı Ömer 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image00231.jpg
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Hoca, Armutlu’lu Recep Hoca, Aktepe’li Abdurrrahman Hoca, Allu’lu 
İbrahim Hoca ve Yanus’lu Abbas Hoca idi. 

 
Köyün büyükleri kışın 3-4 hoca tutarak çocukların ders görmesini 

sağlıyorlardı. Osman Hoca da bu şekilde ilk eğitimini aldı. 
 
1942 yılında 19 yaşında iken evlendi. Askerliğini 1943 ile 1947 

yılları arasında 4 yıl süre ile Tunceli ve Elazığ’da yaptı. Önceleri sınıfı 
Jandarma idi. Ancak Elazığ’da sıhhiye kursuna katılarak Lise terk ve 
Ortaokul mezunu kursiyerler arasında İlkokul mezunu olmayan tek kişi 
olmasına rağmen imtihanları kazanarak Jandarma Sıhhiye Onbaşısı 
oldu. 
 

Askerde Tunceli Ovacık’da Cami ve İmam Hatip olmadığı için 
asker cenazelerinin cenaze defin işlerini yaptı.  Hal ve hareketleriyle 
komutanlarının takdirini kazandı. Askerdeyken Osman Hoca olarak 
anılmaya başlandı. Tabur imamı binbaşının da teveccüh ve hürmetine 
nail oldu. Taburda iki bölüğü okutarak Kur’an ve ilmihal dersleri verdi. 
Arapça ezan yasak olmasına rağmen ezanların Arapça okunmasını 
sağladı, imamlık yaptı. 
 

Askerlik yaptığı dönem II. Dünya Savaşı yıllarına denk 
geldiğinden sıkıntı ve yokluk zamanlarıydı, bu nedenle dört yıllık askerlik 
süresinde 3 defa yürüyerek Alucra’ya ailesinin yanına izne geldi. 
 

Askerlik dönüşü Alucra’ya ailesinin yanına gelerek işlerinde 
onlara yardımcı oldu. Kasabaya indiğinde ise müezzinlik yaptı, aşır 
okudu. 27 sene Alucra Belediye Başkanlığı yapmış olan Hacı Lütfü 
(Ekmen) Efendi namazdan sonra onu yanına çağırarak okuduğu aşırın 
manasını ona anlatırdı. Yine çok muhterem bir insan olan Baş Kâtip 
Tamzara’lı Hasan Efendi, Müftü Osman Çelik Efendi ve İmam 
Paçaoğlu’nun çok sohbetlerinde bulundu. 
 

Bir gün Doğan Yakupoğlu’nun dedesi Muhtar Fazlı Ağa kendisine 
haber yollayarak yanına çağırdı ve gözün aydın kasabaya bir müezzin 
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kadrosu geldi ve bu kadroya kasabanın eşrafı seni uygun gördük ne 
dersin? diye sordu. Hiç düşünmeden beni eğiten hoca varken benim bu 
görevi kabul etmem olmaz, önce ona teklif etmeliyim dedi ve kışın karda 
yürüyerek Yanus (Subaşı) köyüne gitti. Hocası Abbas (Tütüncü) Efendiye 
durumu izah etti. Hocam bana göre bu göreve siz layıksınız diyerek 
Abbas Efendi’nin görevi kabul etmesini sağladı. 

 
Kendisi de 1947-1949 yılları arasında bir yıl kendi köyümüzde ve 

bir yılda Mindeval’ın (Çamoluk) Yusufeli köyünde imamlık yaptı. Ayrıca 
Mezmek (İğdecik) köyünde Ramazan ayında imamlık yaptırdı. 
 

Kendisini talim ve tilavette geliştirmek Kur’an eğitimine devam 
etmek ve yeni bir hayata atılmak için 1949’da İstanbul’a geldi. Beykoz’da 
bir kimya fabrikasına işçi olarak girdi. Beykoz’da Medineli Osman Akfırat 
Hoca ile tanışarak ondan ders aldı. Yine orada Alucralı Ali Pamuk Hoca 
ile tanışarak bir süre sohbetlerinde bulundu. Çalıştığı fabrikada 
Ramazan ayında ve diğer zamanlarda namaz kıldırdı. 

 
1950 yılında annesinin vefatı üzerine bir süreliğine Alucra’ya 

döndü, kısa bir süre sonra da tekrar İstanbul’a geldi. 
 

1951 yılında İstanbul Deniz İşletmelerine bağlı Salıpazarı Gümrük 
Ambarlarında işçi olarak işe girdi. 1977 yılında emekli olana kadar da 
burada çalıştı. Gümrük ambarlarında çalıştığı yıllarda yüzlerce işçi 
arkadaşına Kur’an dersleri verdi. 
 

Bu vesileyle kendisi de Kasımpaşa’ya yerleşti. Burada Kasımpaşa 
Cami-i Kebir-i meşhur Gelibolulu Mehmet Yazıcıoğlu Hoca’dan 3 yıl ders 
alarak talim ve tecvit okudu. 1958 yılında Beyoğlu Müftülüğünün açtığı 
müezzinlik imtihanını kazandı ise de sonuçların açıklanması gecikince bu 
görevi almadı. Bütün özel vaktini din ve diyanet işlerine, hayır işlerine 
harcadı. Hatta kazancını da harcadı. 
 

Öyle ki, hanımı Okmeydanı’nda inek bakarak evi geçindirirken 
kendisi maaşını hayır işlerine ve dernek işlerine harcadı. 
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Osman Erilli Hoca, “İlim Yayma Cemiyeti”nde üye olarak 
çalışmalar yürüttü. Ayrıca “Büyük Piyale” deki Kur’an Kursu’nda görev 
yaptı. Bu görev 1966 yılına kadar devam etti. 1966’da bir gurup yol 
arkadaşı ile Alucra’da Kur’an kursu açmaya karar verdi. Bunun için 
MSP’li Avukat Ali Oğuz’dan danışmanlık desteği aldılar ve tüzük 
hazırladılar. Bu arada Alibeyköy Güzeltepe Caminin yapımıyla ihtilal 
döneminde fiilen ilgilenmiş Eyüp Kaymakamının desteğiyle de kısa 
sürede hizmete açmıştır. 
 

Nihayetinde 1966 yılının 6.ayının 14’ünde Alucra’nın Eşküne 
köyünden Mustafa Nefes’in evinde Alucra Kur’an Kursları Derneği’nin 
temellerini attılar. Derneğin kurucuları Osman Erilli, Kemal Tosun, Raşit 
Taşbaşı, Mevlüt Erilli, Mustafa Nefes, İbrahim Bacacı, Celal Bayıroğlu, 
Av. Vehbi Kılıçkaya ve Said Bayır idi. İlk hedefleri Alucra’da Kur’an kursu 
açmaktı. Sundukları tüzük kabul edilince Alucra Kur’an Kursları Derneği 
Genel Merkezi fiilen kuruldu. 

 
Yıllarca Alucra’da sayısız hafızlar yetiştirildi, dini eğitim 

verildi.  Ancak ilerleyen yıllarda ülke genelinde yaygınlaşan İmam Hatip 
Okulları ile birlikte yeni düzenlemelere gidilmesi gerekti. Zira Kur’an 
Kursunda eğitim alan öğrenciler sadece Kur’an Hafızı oluyordu ve 
Diyanet kadrolarına geçebilmeleri için bu donanımları kendilerine 
yeterli gelmiyordu. Bu nedenle İslami, Sosyal ve Fen bilimlerinin de 
birlikte okutulduğu İmam Hatip Lisesi açmalıydılar ki burada yetişen 
çocuklar dini eğitimlerinin yanında diğer müsbet ilimleri de okusunlar ve 
gelecek için daha faydalı olsunlar, kabiliyeti olanlar da Yüksem İslam 
Enstitülerine gidebilsinler. Elde ettikleri bu kazanımlarla da Diyanet 
kadrolarında işe girebilsinler veya başka alanlarda eğitimlerini 
tamamlayarak hayata atılsınlar. Ayrıca kabiliyeti olup da ailesinin 
okutmaya imkân bulamadıkları çocukları dernek imkânlarıyla okutmayı 
hedef edinerek bu düşünceden hareketle tüzük değişikliğine gidilerek 
1970 yılında Alucra’da okulun arsası alındı. Ancak arsa küçük bulununca 
yanında bir şahsa ait bulunan 6 dönümlük arsasını satması istendi. Bu 
şahıs yerini satmayınca Osman Hoca’nın kardeşi Halil (Erilli) başka bir 
yerdeki çok verimli yerini bağışlayarak takas imkânı sağladı. Bu şekilde 
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de İmam Hatip Okulunun arsası büyütülmüş oldu. İnşaatın projesini 
Mimar İsmail Tekoğlu çizdi. Aynı yıl da inşaat faaliyetine başlandı. 
 

Osman Erilli Hoca bu heyecanla o dönemin koalisyon 
hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Necmettin Erbakan’ın 
referansıyla Milli Eğitim Bakanı olan CHP’li Mustafa Üstündağ’ın yanına 
giderek, durumu ve niyetlerini anlattı, eğitim kadrosu için destek istedi. 
Milli Eğitim Bakanı konuyla ilgili müdürleri çağırarak bilgi aldı. Alucra’da 
henüz normal lise olmadığını öğrenince de İmam Hatip Lisesinden önce 
normal müfredatla eğitim yapan bir düz lise açılsın İmam Hatip Lisesi’ni 
ondan sonra değerlendiririz dedi. 
 

Osman Erilli Hoca bu ziyaretinde tam olarak meramına 
ulaşamamış olsa da Alucra için Lise açılma sözünü aldı ve bu lise 1974 – 
1975 eğitim ve öğretim yılında Alucra’da açıldı. 
 

Bu arada inşaat devam ederken 1975-1976 eğitim-öğretim 
döneminde Alucra İmam Hatip Lisesi 2. Yarıyıl tatiline girilmeden 
eğitime başladı. Okul yatılı olarak açılmıştı ve başlangıçta 200 talebesi 
vardı.  Öğrencilerin her türlü ihtiyacı dernek tarafından karşılıyordu. 
 

Osman Erilli Hoca şimdi bile düşündüğünde nasıl başardıklarını 
bilemediğini tamamen Allah’ın yardımı ile olduğunu söylemektedir. 
Öyle ki okulun yapımına başlandığında İstanbul’da yardım alacak 
Alucralı bulmakta zorlandıklarını rahmetli Erbakan’ın da desteğiyle 
Türkiye’nin dört bir tarafından sağlanan yardımlarla inşaatın 
tamamlandığını, Alucra dışından toplanan yardımların toplam 
harcamaların %70-80’ine tekâmül ettiğini belirtmiştir.   Alucra 
Kaymakamı Ali Haydar Bey’in de desteğini hayırla hatırlatmıştır. Keza 
Çalganlı Müftü Fazlı Can da aynı şekilde katkı sağlamış, İsmail Tekoğlu 
proje desteği vermiş, Tekoğlu ailesi maddi katkı sağlamıştır. Ama en 
büyük desteği de oğlu Ali Erilli Hoca’nın kendisi, arkadaşları ve siyasi 
çevresinden sağladığını ifade etmiştir. 
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İmam Hatip Lisesi’nin kışın ısıtılması için yıllarca İstanbul’dan 
kamyon kamyon kömür yollanmıştır. Okulun yapımında en önemli 
husus okulun ortasında bulunan açık alanın üstünün kapatılması 
olmuştur. Bu aşamada İlim Yayma Cemiyeti’nden yine teknik destek 
alınmıştır. Cemiyet Başkanı Ağır Ceza Reisi Abdulkavi Bey, Osman 
Hoca’yı proje ile birlikte Prof. Osman Çataklı’ya (rahmetli Erbakan’ın 
eniştesi) yollamış, onun önerileri doğrultusunda da söz konusu alana 
dört direk dikilerek üstü kapatılmış ve orta alan yüksek çatılı bir cami 
olarak bırakılmıştır. Bu özelliği ile okul bir benzeri daha olmayan ayrı bir 
özellik taşımaktadır ve Yıldız Hamidiye Camisine benzemektedir. 
 

Devletten hiçbir yardım almadan tamamen hayırseverlerin 
desteği ile tamamlanmıştır. İnşaatın ustalığını Zıharlı Abdaloğlu yaptı. 
Onu da burada hayırla anmak gerekmektedir. 

 
Osman Erilli Hoca ayrıca Okmeydanı Konak Cami ve Hicret Cami 

ve Kız Kur’an Kursunun yapımına da katkı sağladı. Cami 2000 yılında 
büyütüldü. Eski cami apartman şeklinde yapılmış olduğundan halen Kız 
Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır. 

 
 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image00413.jpg
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Osman Erilli Hoca, 1995 yılında derneğin yönetimini bırakmıştır. 
Ancak gönlü halen bu derneğe yardım etmekte, edilmesini sağlamakta 
ve Yüksek Öğrenime devam eden gençlerimize burs verilmesini 
sağlamadadır. 
 

Bu arada Osman Erilli Hocamın seceresini de çıkarttık. Aşağıda 
bulunan secerenin bilinen en son ferdi “Sarı Dede”dir. Sarı dede olarak 
bilinen zâta ait türbe halen köyde bulunmaktadır ve uzun yıllardır 
ziyaret yeridir. 

 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image0066.jpg
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2013 yılında Hoca Efendinin köyünde yaptığım araştırma ve inceleme 
sonrasında yazdığım yazıda da bu türbeden bahsetmiş ve bazı hususlara 
değinmiştim.14 

                                                           
14https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/07/parak-babapinar-koyunun-
sosyal-tarihi-ve-camisi/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/07/parak-babapinar-koyunun-sosyal-tarihi-ve-camisi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/07/parak-babapinar-koyunun-sosyal-tarihi-ve-camisi/
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image005.jpg
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Buna göre Parak adının Barak Türkmenlerine ait olabileceğini de 
belirtmiştim. Ayrıca tarihi kayıtlarda bu köyde 1645’lerde bazı sadat-ı 
i’zâm yani Hz. Peygamberin neslinden gelenlerin yaşamış olduğu 
belirtmiş ve bunların isimlerini de yazmıştım. 
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.15 

 

                                                           
15Mehmet ÖZ, Fatma ACUN, Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VII, Karahisar-i Şarki 
Sancağı Avârız Defteri 1642-43 Tarihli, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008 
  

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image0071.jpg
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Dikkat edilirse Sâdât isimleri olarak tarihi kayıtlarda bulunan 
isimlerin Osman Erilli Hocanın soy kütüğünde bulunması da dikkate 
şâyândır. Bu insanlar burada yaşadığı gözüktüğüne ve yaşadığına göre 
bu topraklarda nesilleri de devam etmiştir. Şimdilik bilimsel kanıtlarla 
bu desteklenemese de muhtemeldir ki Sarı Dede ve ondan devam eden 
nesil bu soyağacının devamıdır. 
 

Ailenin Erilli soyadını almalarının nedenini Eren’in, Erenli’nin 
dönüşmüş hali olabileceğini belirtti. Bu arada TDK Sözlüğünde yaptığım 
araştırmada Eril, bir sıfat olarak gösterilmekte ve bazı dillerde erkek 
olmak, erkek cinsinden olmakla eş anlamlı olarak belirtilmektedir.16 

 
Osman Erilli Hoca’yı tanıttığım yazımın sonuna gelirken onun gibi 

gözü ve gönlü zengin güngörmüş bir büyüğümle beraberken dedemi ve 
babamı da kendisine sordum. 
 

Dedem Danemolla Müftü Dursun Efendi17 babası Ahmet Efendi 
ile arkadaşlarmış. Dedemin çok güzel beyitler yazdığını bunların elden 
ele dolaştığını belirtti. 
 

Babam Kemal Tosun’da18 da Osman Erilli Hoca’nın arkadaşıydı. 
Salıpazarı gümrük ambarında birlikte çalışmışlar ve 1977 yılında emekli 
olmuşlardı. Bunun ötesinde Alucra Kur’an Kursları Derneğinin 
kuruluşunda ve sonraki sürecinde de yıllarca beraber çalışmışlardı. Bu 
nedenle Osman Erilli Hocam baba dostu değerli bir büyüğümdür. 

 

                                                           
16http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.539
4627f96feb2.54923311 
17https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-
koyunden-bir-yasam-oykusu-ve-gecmisten-gunumuze-kurulan-bir-zaman-koprusu-
muftu-dursun-efendi-nami-diger-danamolla/ 
18https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-
koyunden-bir-nostalji-gecti/ 
 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5394627f96feb2.54923311
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5394627f96feb2.54923311
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-bir-yasam-oykusu-ve-gecmisten-gunumuze-kurulan-bir-zaman-koprusu-muftu-dursun-efendi-nami-diger-danamolla/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-bir-yasam-oykusu-ve-gecmisten-gunumuze-kurulan-bir-zaman-koprusu-muftu-dursun-efendi-nami-diger-danamolla/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-bir-yasam-oykusu-ve-gecmisten-gunumuze-kurulan-bir-zaman-koprusu-muftu-dursun-efendi-nami-diger-danamolla/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-bir-nostalji-gecti/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/16/alucra-demirozu-koyunden-bir-nostalji-gecti/
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Osman Erilli Hoca’yı iyi anlatacak söz, Osman Hocam yaptığınız 
çalışmalar kolay şeyler değil bu süreçte sizi eleştirenler, yolunuzdan alı 
koymaya çalışanlar oldu mu? Soruma verdiği cevaptır. 
 
-Olmaz olur mu çok şikâyet edenler oldu hiçbir zaman acaba bu kim veya 
kimler diye araştırmadım. Öğrenirsem nefsimin ona karşı kin 
beslemesinden korktum ve hiç üstünde durmadım.  
 

Sen kendinden eminsen ve doğru yolda isen Allah seninle 
beraberdir dedim ve ben işime baktım. Zaman beni haklı çıkarttı. 
Gerçekten de bu ruh hali ve hayata bakış açısı onu fazlasıyla anlatmaya 
yetmektedir.  
 

Av. ÖMER LÜTFİ ÇELİK 
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Ömer L. Çelik’in tahsil hayatı 

 

“Av. Ömer Lütfi Çelik”, 19 Mayıs 1943’de Alucra’da doğdu. 

Alucra Müftülerinden “Osman Çelik Efendi”nin torunu, Alucra Belediye 

Başkanlarından “Vehbi Çelik”in oğludur. İlk ve ortaokulu Alucra’da 

okumuş, Alucra Ortaokulu’nu üç dönem devamlı iftihara geçerek 

“pekiyi” dereceyle bitirmiştir. Onun bu başarılı derecesi “Kuleli Askeri 

Lisesi”ne imtihansız olarak girme imkânı sağladığı halde, kendisi 

kaymakam veya hâkim olmak istediğinden “Haydarpaşa Lisesi”ne kayıt 

yaptırdı. Ancak o yıllarda Alucra’da görevli Tapu Müdürü “Nuri Özhim”, 

Ömer L. Çelik’in babası “Vehbi Çelik Bey”e telkinatta bulunarak “Tapu 

Kadastro Lisesi”ne girmesinde etkili oldu. Babasının da isteği üzerine 

“Ankara Tapu Kadastro Lisesi”ne kayıt yaptırdı. 1960 ihtilali olduğunda 

17 yaşında iken de buradan mezun oldu.  

 

Ankara’da Tapu Kadastro Lisesi 1. sınıfta okurken, o sırada 

Ankara Sağlık Okulu’nda son sınıfta bulunan “İhsan Tekoğlu” ile 

hemşehri olarak sık sık görüştüğünü ve hasret giderdiklerini hiçbir 

zaman unutmamıştır.  

 

Tapu Kadastro Meslek Lisesi mezunlarının 5 yıl mecburi hizmeti 

olduğundan ve yaşı henüz 18 olmadığından 1 yıl beklemek zorunda 

kaldı. Bu süre içinde Alucra’ya geldi. Alucra Kadastro Müdürlüğü’nde 

yevmiyeli eleman olarak çalıştı. Düz lise mezunu olabilmek için Erzincan 

Lisesi’ne müracaat ederek 11 farklı dersten imtihana girdi. İlk dönemde 

9 dersten başarılı oldu. Daha sonra “Ankara Atatürk Lisesi”ne müracaat 

etti. Burada da “Fransızca” ve “Kompozisyon” dersleri için imtihana 

girdiğinde kendisine şu sorular soruldu : “Bu güne kadar kendine, ailene, 

milletine ve vatanına ne gibi faydaların oldu. Bundan sonra ne yapmayı 

düşünüyorsun?”  
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Ömer L. Çelik, gayet güzel bir kompozisyon yazdıktan sonra 

sonuna: “Bu düşünceleri uygulayabilmem için kaleminizden çıkacak 

notun destek olması lazım” diye ekledi. Neticede derslerden 9 aldı ve 

sınavdan geçti. Ömer L. Çelik böylece “Ankara Atatürk Lisesi”nden 

mezuniyet diplomasını aldı.  

 

Liseyi bitirdikten sonra “Siyasal Bilgiler Fakültesi”nin sınavına 

girdi. Bu sınavda yazılıyı geçti ise de mülakat imtihanında Fransızcası 

yeterli olmadığından başarılı olamadı. Bunun üzerine “Dil Tarih ve 

Coğrafya Fakültesi”ne kayıt yaptırdı. 2. Sınıfa geçtiğinde o yaz Tapu ve 

Kadastro Müdürlüğü’nce mecburi hizmet olarak Ankara Tapu Kadastro 

Fen İşleri Başkanlığı’na tayin edildi.  

 

Göreve başladıktan sonra İstanbul’da Ataköy 1. Kısımda yapılan 

inşaatların ölçüm ve tapu işlemleri için bir harita mühendisi ile birlikte 

görevlendirildi. Burada çalışırken İstanbul Üniversitesi’ne müracaat 

ederek “Hukuk Fakültesi” sınavlarına girmek istedi. Ancak diploması 

Ankara’daydı ve kendisine diplomayı getirmesi için 2 gün süre verilmişti. 

Bu süre içinde Ankara’ya nasıl gidip geleceğini düşünürken aklına “Av. 

Yaşar Akmen”in kardeşi “Halis Akmen” geldi. Durumu ona izah ederek 

diplomayı okuldan almasını rica etti. Halis Akmen de vakit geçirmeden 

Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nden Ömer L. Çelik’in diplomasını alarak 

İstanbul’a yolladı. Bu sayede Hukuk Fakültesi Sınavları için kayıt yaptırdı 

ve sınavı kazanarak “İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi”ne kayıt 

yaptırdı. 

 

Ömer L. Çelik’in memuriyet hayatı 

 

Bu arada Ataköy’deki işi de bitirdikleri için Ankara’ya giderek 

durumu izah etti ve tayinini İstanbul’a aldırdı. İstanbul’daki görev yeri 
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Sultanahmet’te bulunan “Sarıyer Tapu Sicil Müdürlüğü” olarak 

belirlendi. Bir süre sonra da terfi ederek “Tapu Sicil Müdür Muavini” 

oldu. Tapu Sicil Müdürü de “Şebinkarahisarlı Ulvi Gürsoy”du ve Ömer 

L. Çelik’in okumasına çok yardımcı olmuştur. (Kendisi onu hayırla 

anmaktadır.) 

 

Ömer L. Çelik Hukuk Fakültesi’ni bitirdi 

 

Ömer L. Çelik, 1967-68 döneminde Hukuk Fakültesi’ni bitirerek 

mezun oldu. Ömer L. Çelik Bey mezun olduktan sonra Ulvi Gürsoy’un 

tayini Kütahya’ya çıkıp da yerine Ömer L. Çelik Bey müdür olarak 

atanınca; bu durumu kabul etmeyerek istifa etmeye karar verdi. Tam bu 

sırada Ulvi Gürsoy’un gelerek; “sakın böyle yapma, bu işte senin bir 

isteğin-talebin veya dahlin olmadığını biliyorum, görevini kabul et ve işe 

başla” demesi üzerine; “Sarıyer Tapu Müdürü” oldu. Bu arada 1 ay kadar 

da ilaveten “Beşiktaş Tapu Müdürlüğü”nü yürüttü.  

 

Ömer L. Çelik Bey’in askerlik tecili de bittiğinden Devlet Bakanı 

Hüsamettin Atabey zamanında askerlik izni istedi. Ancak Bakanlık Milli 

Savunma Bakanlığı’na yazı yazarak “İlk Beş Yıllık Kalkınma Planı”nın 

zaruri elemanıdır gerekçesiyle 1 yıllık ek bir tecil daha aldılar.  

 

Bu süre içinde zorunlu hizmetini de tamamlayan Ömer L. Çelik, 

1970 yılında askere gitti. “Yedek Subay Piyade Okulu”nda başlayan 

askerliği Gelibolu’da devam etti ve “Yedeksubay Teğmen” olarak 

buradan teskere aldı. Ömer L. Çelik, mecburi hizmeti dolduğu için, 

1972’de askerlik dönüşü kurumdaki görevine devam etmeyerek serbest 

avukatlık yapmaya başladı.  
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Ömer L. Çelik’in politikaya girmesi 

 

1976 yılında “AP Beşiktaş İlçe Başkanı” oldu. Aynı yıl, İlçe 

Başkanlığı’nı bırakarak;  yapılan seçimlerde “AP İl Yönetim Kurulu 

Üyeliği”ne seçildi. Bu dönemde “İhsan Tekoğlu” da “MHP İstanbul İl 

Başkan Yardımcısı” idi. Ömer L. Çelik AP İl Heyetiyle birlikte onu 

makamında ziyaret etti. İhsan Tekoğlu’da bu ziyaretten ziyadesiyle 

memnun olduğunu her fırsatta dile getirmiştir ve iadeyi ziyarette 

bulunmuştur.  

 

Ömer L. Çelik, 1978 yılında ise AP’den “İstanbul Belediyesi 

Meclis Üyesi” oldu. Bu dönemde Orhan Cemal Fersoy Milli Eğitim Bakanı 

oldu ve kontenjanından Ömer L. Bey’i “Güneş Sigorta Yönetim Kurulu 

Üyeliği”ne atadı.  

 

Partide alınan karar gereği yönetim kurulları üyeliği olanların 

milletvekili olamayacakları prensip kararı nedeniyle Ömer L. Çelik’in 

milletvekili olma hayalleri bir anlamda son bulmuş oldu. Bunun üzerine 

yakın çalışma arkadaşı “Hüsamettin Cindoruk”a sitem ederek benim 

milletvekili olmamın önü kesilmiş mi oluyor dedi.  

 

Ancak bu arada 1980 ihtilali oldu ve 4 yıl siyasi yasaklı ilan 

edildi. Bu sırada Hüsamettin Cindoruk, Ömer L. Çelik’e : “Üzülme bu 

süreyi iyi değerlendir, avukatlık mesleğini devam ettir ve para 

kazanmaya bak” dedi. Siyasi partilerin yeniden kurulmasına izin 

verilmesinden ve siyasi yasakların kalkmasından sonra “Doğru Yol 

Partisi” kuruldu. 1983 yılında Ömer L. Çelik Bey Beşiktaş’tan “Belediye 

Başkan Adayı” oldu ise de seçimi kazanamadı.  
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Yukarıdaki fotoğrafta Doğru Yol Partisi Beşiktaş Belediye Başkan 

Adayı “Av. Ömer L. Çelik”in seçim afişi ve özgeçmişi görülmektedir. 

 

Av. Ömer L. Çelik İstanbul Milletvekili Adayı 

 

1987 yılında Av. Ömer L. Çelik Bey Milletvekili Genel 

Seçimleri’nde İstanbul 1. Bölge’den 2. sırada “Milletvekili Adayı” oldu. 
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Partisi %10 barajını aştı ise de, %25 bölge barajını aşamadıkları için 

milletvekili seçilemedi. 

 

 

Yukarıdaki fotoğrafta Ömer L. Çelik’in milletvekili genel seçimlerinde 

DYP’den aday olduğunu gösteren tanıtıcı bir afiş görülmektedir. 

 

Ömer L. Çelik “Meclis Başkanlığı Danışmanı” 

 

1990 yılında Hüsamettin Cindoruk TBMM Başkanı olunca Ömer 

L. Çelik Bey’i danışman olarak atadı ve “Dolmabahçe Sarayı”nda göreve 

başladı. 10 yıl “Meclis Başkanlığı Danışmanı” olarak görev yaptı. Bu süre 

içinde Hüsamettin Cindoruk, Hikmet Çetin, Ömer İzgi ve Mustafa 

Kalemli ile çalıştı. 2001 yılında Ak parti iktidara geldiğinde görevden 

alındı. 31.12.2014 yılında serbest avukatlığı da bırakarak istirahata 
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çekildi. (Baro kaydı devam etse de vergi kaydını kapattığı için artık dava 

almamaktadır.)  

 

Ömer L. Çelik’in aile hayatı 

 

Askere giderken evlenen Ömer L. Çelik Bey’in bu evliliğinden 1 

oğlu 2 kızı vardır. Oğlu Dolmabahçe Sarayı’nda Elektrik Mühendisi, 

büyük kızı Sabancı Üniversitesi’nde doçent, küçük kızı ise Eğitim 

Fakültesi mezunu olup, özel bir şirkette tasarımcı olarak çalışmaktadır. 

Ömer L. Çelik Bey’in ailesi köklü bir geçmişe sahiptir. Ailenin köklerini 

1835 yılı Alucra nüfus kayıtlarında bulmaktayız. “Demircioğlu” olarak 

bilinen ve “Dereçiftlik (Saymuhal)” Köyü kayıtlarında bulunan ailenin 

bilinen en büyük ferdi “Demircioğlu Ömer b. Süleyman”dır. Bu bilgiler 

doğrultusunda hazırlanmış olan soy ağacı da aşağıdadır : 

 

Hane:20 
78-Orta boylu kara sakallı Demircioğlu İbrahim b. Ali, yaşı:50 
79-Şab-ı emrad oğlu Ya’kup, yaşı:17 
80-Diğer oğlu İbrahim, yaşı:10 
 
Hane:21 
81-Merkumun kardeşi kara sakallı Osman veledi Ali, yaşı:45 
-Oğlu Ahmet, yaşı:2 
82-Kara bıyıklı oğlu Hüseyin b. Osman, yaşı:25 
- Oğlu Sıddık, yaşı:3 
83-Diğer oğlu Yusuf b. Osman, yaşı:7 
84-Diğeri Mehmet   (yaşı yazılmamış) 
85-Diğer oğlu Mustafa b. Osman, yaşı:2 
 
Hane:22 
86-  Orta boylu kara sakallı diğer Demircioğlu Ömer b. Süleyman, 
yaşı:45 
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- Oğlu Ali, yaşı: 4 
- Diğeri Hüseyin, yaşı:7 19 

 

Ömer Lütfi Çelik’in genel aile şeceresi / soyağacı yukarıdaki bölümde 

görülmektedir. Ömer L. Çelik Bey’in dedesi olan ve “Soy Ağacı”nda 

“Hoca Baba Osman” olarak belirtilen “Osman Çelik” Alucra’da Müftülük 

yapmış âlim bir zattır. İlim tahsili için yürüyerek Alucra’dan Kayseri’ye 

gitmiş, imkânsızlık nedeniyle giderken de uğradığı köy ve kasabalarda 

“cer” yapmıştır. Yani oralarda bir süre imamlık yapıp çocukları okutarak 

                                                           
19http://www.alucra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3411:al
ucra-nahiyesine-tabi-saymuhal-dereciflikkoyu-&catid=118:alucranin-1835-tarihli-
nufus-kayitlari&Itemid=335 
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kalmıştır. İlim aşkına ailesinden ve çocuklarından yıllarca ayrı kalmıştır. 

Kayseri’de 2-3 sene eğitim gördükten sonra İstanbul’a gelmiş ve “Fatih 

Medresesi”nde yıllarca ilim aşkı içinde gördüğü eğitimini tamamlayarak 

“Müderris” olmuştur.  

 

Osman Çelik Hocaefendi Alucra’da da çok sevilir sayılır bir 

kimseydi. İslam Şeriatı’nı iyi biliyordu. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde 

Alucra Mahkemeleri’ne davet edilir, kendisinin miras hukuku / feraiz 

konularında fikri ve raporları alınırdı. Bu feraiz konusunda “İhsan 

Tekoğlu”nun babası merhum “Mehmet Tekoğlu”da ileri derecede üstad 

bir hukukçuydu. Zaman zaman dedem “Hoca Baba Dede” ile istişare 

ederlerdi. Her ikisine de Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum.  

(Osman Çelik Hoca müderris olduktan sonra Diyanet İşleri Reisliği 

(Başkanlığı) tarafından kendisine liyakatine uygun “Müftülük” görevi 

verilmiştir. Aşağıdaki “Sicil Cüzdanı” onun Diyanet İşleri kadrosuna 

alınışının belgesidir.)  
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 (Yukarıdaki tarihi belge “Osman Çelik Hoca”ya D.İ.B. tarafından 

verilmiştir. Bu sicil belgesi onun mesleğinde ilim yönünden yüksek derece 

taşıdığını göstermektedir.)  

 

 
Yukarıdaki belgede D.İ.Başkanlığı Memurin Tercüme-i Hal Dosyasının 

kapağı görülmektedir. Kadılık eğitimine devam edecekken türlü 

sebeplerle bu eğitimi yarım bırakarak Alucra’ya geri dönmüştür. Bir 

süre Alucra’da dini hizmetlerde bulunduktan sonra “Alucra Müftüsü” 

olmuştur. 1960 yılında emekli oldu. 1965 yılında da Alucra’da vefat 

etti.“Rahmetullâhi aleyh” 

 

Sosyal yönüyle “Ömer L. Çelik” 

 

“Av. Ömer L. Çelik” siyasal yönüyle çok faal bir insan olduğu 

gibi, sosyal yönüyle de çok faal bir insandır. Alucra sivil toplum 

kuruluşları ile yıllarca işbirliği yapmış ve bir kısmının yönetim 

kurullarında görev almıştır. Aşağıdaki bölümde Av. Ömer L. Çelik’in 
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görev aldığı, üye olduğu ve başkanlık yaptığı Alucra dernekleri 

şunlardır:  

 

1- Alucra İmam Hatip Okulu Üyesi olmuş ve Denetim Kurulu 

Üyeliği’nde bulunmuştur. 

2- Alucra İşadamları Derneği Üyeliği yapmıştır. 

3- Alucra Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Üyeliği yapmıştır. 

4- Alucra Köy Dernekleri kuruluşunda ve çalışmalarında her 

zaman yardımcı olmuştur. 

5- Alucra Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanlığı yapmıştır.  

6- Alucra “Çağrı Hareketi”ne katılmış, birçok etkinliklerde 

bulunmuş ve sonunda “Alucra Kent Meclisi Kurucu Başkanı” olarak 

seçilmiştir. Bir süre bu görevi devam ettirmiş, sağlık sebebiyle 

ayrılmıştır. Kendisine değerli çalışmalarından dolayı “plaket” verilmiştir. 

7- İlk Alucra yayın organı olan “Alucra’nın Sesi Gazetesi” yazı 

işleri müdürlüğü ve yazarlığını yapmıştır. “Oktay Ergün”ün sahibi olduğu 

bu gazete Alucra tarihinde ilklerdendir.  

8- Daha sonra yayınlanan “Alucra ve Yöresi Dergisi”nin yayın 

koordinatörü ve yazarlığı görevlerinde bulunmuştur. Bu yayın organı da 

Alucra’da yayın hayatına başlayan ilk dergilerdendir. Oktay Ergün bu 

konuda da Alucra ve yöresine bayraktarlık yapmıştır.  

“Av. Ömer L. Çelik” sadece Alucra ve yöresinde sivil toplum 

hareketlerine katılmamış, hukuk mesleği ile ilgili bütün kurum ve 

kuruluşlara üye olmuştur. Kendisi aynı zamanda siyaset adamı olduğu 

için ; sağ partilerin aradığı önemli bir hukukçu ve siyasetçi olarak her 

zaman aranmış, ve gittiği her yerde ön sıralarda yer almıştır. 

Aşağıdaki fotoğraf, Alucra Belediye Başkanlarından Kemal Bıyıkçı’nın 

Alucra’dan İstanbul’a geldiği günlerde kendisine verilen hoş geldin 

yemeğine katılan bir grup Alucralı’yı göstermektedir. 
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Yukarıdaki fotoğrafta Vatan Caddesi “Kul Sofrası”nda yapılan yemekli 

bir toplantıda “Çağrı Hareketi”ne katılan ve “Alucra Kent Meclisi 

Kurucu Başkanlığı”na seçilen “Ömer Lütfi Çelik” ve ; Alucra eski 

Belediye Başkanlarından “Kemal Bıyıkçı”, “Ramazan Tosun”, Kul 

Sofrası’nın sahibi “Muzaffer Aslan”, yazar “Murat Dursun Tosun”, 

Çağrı Hareketi önderlerinden “Hasan Kaptı”, “İhsan Tekoğlu” ve 

“Doğan Yakupoğlu” birlikte görülmektedir.  

 

Ömer L. Çelik’in babası “A. Vehbi Çelik” 

 

Ömer L. Çelik’in babası merhum “Abdullah Vehbi Çelik” 1921 

yılı Alucra doğumludur. Abdullah Vehbi Çelik, 4 yıl Ankara’da TBMM’de 

askerlik yaptı. Askerlik dönüşü İstanbul Beykoz’da abisi “Mehmet 

Çelik”in yanında öğrendiği terzilik mesleğini Alucra’ya gelerek devam 

ettirdi. Bu arada Mesudiye Mahallesi Muhtarlığını da yürüttü.  

 

1960 ihtilali’nden sonra “Alucra Belediye Başkanı” oldu. 3 

dönem Alucra’da Belediye Başkanı seçildi. Abdullah Vehbi Çelik’in 

zamanında Alucra’da ilk defa 2 hat olarak kanalizasyon tesisatı döşendi. 
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Alucra’da ilk itfaiye aracı onun zamanında alındı. Elektrik jeneratörle 

üretilen enerjiden sağlanıyordu ve akşamları sadece 19.00 ile 23.00 

saatleri arasında verilebiliyordu. Jeneratör mazotla çalışmaktaydı ve 

mazot alımı için para bulmakta bile zorluk çekiliyordu. Durum böyle iken 

çarşıda bulunan bazı esnaf elektrik parasını ödemiyordu. Bunlardan biri 

de Belediye binasının altında bulunan bir kahvehane sahibiydi.  

 

Bütün uyarılara rağmen kahvenin işletmecisi elektrik parasını 

ödemeyince; “madem öyle yapacak bir şey yok, elektriklerini kesin” 

talimatını verdi. Ancak memurlar gerekli yazılı tebligatı yapmadan 

doğrudan elektrikleri kesince, bazı siyasilerinde destek ve kışkırtmasıyla 

hakkında Giresun 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.  

 

Bu sırada Ömer Lütfi Çelik, Hukuk Fakültesi 1. Sınıf öğrencisiydi. 

Hocalarına danışarak, aldığı bilgileri babasının avukatına aktardı ve 

böylece babasının beraatına yardımcı oldu. Ömer L. Çelik Bey bu 

mahkemeden sonra Giresun’dan Alucra’ya dönerken bindiği aracın 

dereye uçmasıyla yaralandı ve ölümden döndü.  

 

Bu gibi tatsız olaylar Alucra’da görev yapmanın zorluğunu ve 

vefasızlığını ortaya çıkarınca, babasını Alucra Belediye Başkanlığı’ndan  

istifa etmeye ikna etti. 3. Dönem sonuna doğru, Ömer Lütfi Çelik 

babasını istifa etmeye ikna etti ise de; istifası iki defa Alucra Kaymakamı 

tarafından kabul edilmedi.  

 

Ancak üçüncü kez istifa edince, bu konuda kararlı olduğu 

anlaşıldığından istifası kabul edildi. Ömer L. Çelik de babasını alarak 

İstanbul’a yanına getirdi. Ömer L. Çelik Bey’in babası 1980 yılında 

İstanbul’da vefat etmiş olup, annesi yaşamaktadır. (Allah kendilerine 

selamet versin.)  
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Yukarıdaki fotoğrafta merhum “A. Vehbi Çelik” yaşlılık yıllarının 

sonlarında görülmektedir. Allah’ın rahmet ve mağfireti onun üzerine 

olsun. 20.02.2015 - İstanbul 

 

RAMAZAN BAYRAKTAR 
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 Ramazan Bayraktar, 1954 yılında Alucra’nın Civrişon 
(Kavaklıdere) köyünde doğdu. Yaklaşık 70 yıl önce dedesi 
Şebinkarahisar’ın Balcana (Altınova) köyüne göç etmiştir. Babası 
Hüseyin Bayraktar da orada Bakkal işletmiştir. Aynı zamanda Cumartesi 
günleri Alucra’ya gelerek tezgâh açmıştır. Alucra’da kara lastik, tor 
lastiği satışını ilk başlatan kişidir. 2009 yılında vefat etmiştir. 
 

Ramazan Bayraktar 1972 yılına kadar Balcana’da babasıyla 
birlikte çalışmış, 1972’de Alucra’ya gelerek şimdi yıkılan Belediye 
dükkânlarının altındaki marketi açmışlar ve 10 yıl kadar burada da 
birlikte çalışmışlardır. Daha sonra Hüseyin Bayraktar 1982 yılında 
dükkânı oğlu Ramazan Bayraktar’a devretmiştir. 2012 yılına buranın 
otopark ve park yapılması üzere yıkılması üzerine Ramazan Bayraktar 
marketini Süleyman Ekşi’ye ait binanın altına taşımıştır.  
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 Ancak bu taşınma esnasında zorunlu olarak küçülmeye gitmek 
durumunda kalmış, 150 metrekarelik yerden 60 metrekarelik yere 
geçmiştir. Alucra’da ciddi anlamda bir işyeri sıkıntısı olduğunu 
belirtmektedir. Belediyenin aldığı karar neticesi gerçekleşen yıkım 
sonucu 30-40 kadar esnafın dükkânsız kaldığını, bunların 20’sinin ise 
Belediyeye ait işyerlerinin kiracısı olduğunu ve bunların çoğunun yeni 
yer açamadığını belirtmiştir. 
 
 Ramazan Bayraktar yaptığı işle ilgili olarak yakın zamana kadar 
Samsun’a gidip bir kamyonla malını getirdiğini ve sattığını şimdi ise 
pazarlamacıların sipariş suretiyle ve bayilerin belirli zaman aralıklarıyla 
mallarını getirdiklerini bunun da işlerini kolaylaştırdığını hatta spottan 
da mal alma imkânlarının olduğunu ifade etmektedir. Malı ne kadar 
düşük fiyata alırsak onu aynı oranda müşteriye yansıtmaya gayret 
gösterdiklerini en önemli fiyat etkeninin ise nakliye oluşturduğunu onun 
haricinde fiyatlarını genel rekabet şartları içinde tutmaya çalıştıklarını 
da ilave etmektedir. 
 

Yaklaşık 45 yıllık esnaf olan Ramazan Bayraktar kendisi Bağ-
Kur’lu olup, oğlu Mehmet ve yardımcı elemanı sigortalıdır. 2000 yılında 
market uygulamasını başlatan ilk kişidir. Bu anlamda öncüdür. Onun bu 
uygulamasından sonra pek çok esnaf da aynı uygulamaya geçmiştir. 
Aynı şekilde gösterişli tabela uygulamasını başlatmıştır. İleri dönemde 
daha büyük bir market açarak işini geliştirmeyi ve rekabet şartlarını 
güçlendirmeyi düşünmektedir. 

 
Büyük bir marketlerin Alucra’ya gelmesinin aynı işi yapan esnafı 

olumsuz etkilediğini nüfusu az olan yerlerde bu durumun yerli esnafı zor 
durumda bıraktığını da bir tespit olarak ortaya koymaktadır.  
 
 Ramazan Bayraktar yeni inşa edilen parkın karşısındaki binanın 
alt katına da büyük bir hipermarket açmıştır. 
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Ramazan Bayraktar’ın Alucra’ya ilişkin düşünceleri ise şöyledir:  
-Alucra’nın kalkınması ve gelişmesi için birlik beraberlik, saygı ve sevgi 
ortamının sağlanması, 
-Alucra’da en az beş kişilik bir akil adamlar komisyonunun kurularak 
Alucra’nın sorunlarının takip edilmesi çözüm önerileri geliştirilerek icra 
makamlarına iletilmesi,  
-Alucra esnafının kendi arasında birbirleriyle çok önemli sorunları 
olmadığından, esnafın kendi arasında ez az ayda bir kez toplantı yaparak 
ilişkileri güçlendirmesi ve STK gücü elde ederek sorunlarının çözümü 
yönünde ivme kaydedilmesi, 
-Pirili köyünde yapılması planlanan Fakülteyle ilgili Alucra esnafının da 
destekçi ve takipçi olması, 
-Alucra’ya askeri birlik gelmesi için çaba gösterilmesi, 
-Kelkit ile Suşehri arasında havaalanı yapılması için kamuoyu 
oluşturulması, 
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-Doğal üretim yöntemi benimsenerek Alucra balının bir marka haline 
getirilmesi ve bunun oluşturacağı katma değerle daha fazla gelir elde 
edilmesi, 

 

SEFER GÜNDÜZ (SEFER HOCA) 

 
 

Sefer Gündüz (Sefer Hoca), 13.06.1963 tarihinde Alucra’da 
doğdu. Kendisi aslen Karabörk köyündendir. 
 

İlkokul 1. 2. ve 3. sınıfları Alucra’da okudu. Daha sonra babasıyla 
Almanya’ya gitti. 4. ve 5. Sınıflara Almanya’da devam etti. 1977 yılında 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/08/image002.jpg
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Almanya’dan dönerek Alucra İmam Hatip Okulu’nun Orta kısmına 
başladı. 1984 yılında İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 
 

1984 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı İmam Hatip 
sınavını kazanarak 1985 yılı Nisan ayında Trabzon’un Araklı ilçesinde 
İmam olarak göreve başladı. 1989’a kadar 4 yıl orada görev yaptıktan 
sonra Alucra’nın Kamışlı köyüne tayini çıktı. 1992 yılına kadar da Kamışlı 
köyünde görev yaptı. 
 

Aynı yıl Alucra merkezinde bulunan Küçük Camiye atandı. 
2002’ye kadar da burada görev yaptı. 2003’de kadrosuyla birlikte 
Giresun’a tayin oldu. Bulancak tarafında Kavlağan Dibi Mescidinde 
(burada bulunan 4,5 metre çapındaki bir Kavlağan ağacından adını alan 
semt) 1 yıl kaldıktan sonra 2004’de Alucra merkezinde bulunan Afet 
Evler Cami’ne tayin oldu. Halen aynı camide görev yapmaktadır. Sefer 
Gündüz (Sefer Hoca), evli, 4 erkek bir kız çocuk babasıdır.  
 

Oğullarından Mahmut ve Fatih Alucra’da 2005’de kurulan Mizan 
İnşaat bünyesinde 2008’de açılan “Beton Santrali”ni işletmektedir. Açık 
Öğretim Fakültesi İktisat Fakültesi mezunu olan oğlu Yavuz Alucra’da 
“Çay Ocağı” sahibidir. Diğer oğlu daha küçük olup 6. Sınıfa gitmektedir. 
Kızı ise Rize İlahiyat Fakültesi 5. sınıfta okumaktadır. 
 

Alucra’da belediyenin cenaze hizmetleri olmadığından Sefer 
Hoca, Merkez Caminin imamı Mevlüt Hoca (Esgidir) ile birlikte cenaze 
defin işlemlerini yapmaktadır. Bunun yanında bayramlarda düzenlenen 
dini törenlerde görev üstlenmekte, zaman zaman köylere de 
gitmektedirler. 
 

Alucra genelinde günümüz itibarıyla köyler dâhil 70 din görevlisi 
bulunmaktadır. Merkezde bulunan 5 Cami ve İmam Hatip’te 6 Hoca ve 
5 müezzin bulunmaktadır. 

 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

311 
 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/08/image004.jpg


ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

312 
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 (HAFIZ) SELAHAHATTİN  YAĞCIOĞLU 
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Selahattin Yağcıoğlu, 1932’de Taştemur köyünün Dellü 
mahallesinde doğmuştur. Bu köyümüz ve mahalleleri şimdi (Hapu) 
Yükselen köyüdür. Babası 1319 (1903) doğumlu Hasan Yağcıoğlu’dur. 
Yağcıoğlu ailesi 1937’de Dellü’den Şebinkarahisar’ın Turpçu köyüne göç 
etti. Daha sonra da 1956’da Alucra’ya kasabaya-merkeze yerleşti.  
 

Selahattin Yağcıoğlu, ilkokulu Turpçu’da okuduktan sonra 
Samsun’da Kur’an kursunda hafızlık eğitimi aldı. Eğitimine İstanbul’da 
devam etti. Talim, tervid, maharici huruf ve İstanbul Reisi Kurrası Hacı 
Ahmet Efendiden aşere takrib okudu. On imamın üç tane ravisi vardır ki, 
toplamı 30 ravi etmektedir. Bunlar bazı yerde birleşse de bazı yerlerde 
ayrılmaktadırlar, bu nedenle de çok sayıda üslup ortaya çıkmaktadır. 
Aşere takrib’de bu üsluplara göre Kur’an okuyabilmektir. 1948-1953 
yılları arasında 5 yıl süreyle İstanbul Perşembe Pazarında bulunan Arap 
Camisinde talebe ve müezzin olarak bulundu. 

 
Hafız Selahattin, eğitimini tamamladıktan sonra askere gitti ve 

Adapazarı’nda 24 ay askerlik yaptı. Askerliği bitirdikten bir süre sonra 
Alucra’ya geldiğinde Merkez Cami imam kadrosu ve Kur’an kursu 
hocalığı kadrosu münhal yani boştu. Her iki görevi birden üstlenerek 
burada 1956 yılında 24 yaşında iken göreve başladı. İki görevi bir arada 
1963 yılına kadar devam ettirdi. 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilat Kanunu çıkınca iki görevden birini bıraktı. 1986 yılına kadar 
imamlık görevini sürdürdü ve emekli oldu. 

 
Hafız Selahattin emekli olduktan sonra Almanya’nın Köln 

şehrinde 5 yıl Kur’an kursu hocalığı da yaptı. Halen Alucra’daki mütevazi 
ticarethanesinde manifatura ve tuhafiye ürünleri satmakta, tüp bayiliği 
yapmaktadır. 

 
İstanbul Perşembe Pazarındaki Berketzade Camiinde imamlık 

yapmış olan ve bu adla anılan vakfın idaresinde bulunan Kasım hocayla 
dolayısıyla abisi Cafer Hocayla da amca çocuğudur.  
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Bu vesileyle, Hafız Selahattin’in de görev yapmış olduğu, 
başlangıçta ahşap ağırlıklı olan sonrasında yıkılarak yenisi yapılan Alucra 
Merkez Camisi’nin yapım sürecinden de kısaca bahsedelim.   

 
Şimdiki merkez camisi öncesinde duvarları çamur sıvalı, minaresi 

dahil, ahşaptan yapılmış bir küçük bir camii iken 1969’da yenisi yapılmak 
üzere yıkılmıştır. Kışın orta yerine soba kurularak cemaat ısınmaya 
çalışırdı. Buna rağmen izolasyonu olmadığından sobaya yanaşabilen 
cemaat ısınabilirken diğerleri üşürdü. Bu nedenle daha modern ve 
büyük bir camii yapabilmek için öncelikli olarak bir dernek kurulmuş ve 
para toplanmaya başlanmıştır. İlk olarak banka hesabında biriken parası 
27 liradır. Alucralıların bulunduğu yerler ağırlıklı olmak üzere heyetler 
halinde seferler yapılarak camii inşaatı için para toplanmış ve inşaat 
devam ettirilebilmiştir. Bu heyette rahmetliler Şıh (postacı) Ömer, Ali 
Karamanoğlu ve Selahattin Hafız da bulunmaktadır. 

 
O günlere ilişkin bir anıyı Postacı Şıh Ömer kitabında Dr.Mehmet 

Gülal şöyle anlatmıştır.  
 
Alucra’nın ahşaptan yapılmış bir camisi vardı. Küçük ama sevimli, 

ruhaniyeti bol olan bir cami idi. Zamanla Alucra’nın nüfusu artınca 
camisi küçük gelmeye başlamıştı. Yıkılmasına karşı olanlar olduysa da 
çoğunluk yıkılmasına karar vererek Alucra Cami yaptırma Derneği’ni 
kurmuşlardı. Buna öncülük edenler rahmetli Hacı Yunis, Hacı Faik, 
Çarıkçı Halil Usta, Şükrü Göcen, Postacı Ömer, Kadir Kızıloğlu, Hafız 
Selahattin, Terzi Hasan, Terzi Mesut ve Belediye eski başkanlarından 
Hacı Lütfi Efendinin oğlu Hüseyin Avni Hocadır. Bütün Alucralılar da bu 
girişime destek vermiştir. 

 
Camiye para toplamak için İstanbul’a, Ankara’ya, Samsun’a 

heyetler gitmiştir. Bunlardan birinde Postacı Ömer ve Hafız Selahattin’in 
içinde olduğu heyet Ankara’ya gelerek bir otele yerleşirler ve en 
yakındaki camiye yatsı namazı için giderler. Namazdan sonra Postacı 
Ömer ayağa kalkarak Giresun’un Alucra kazasından geldiklerini, 
kasabalarına cami yaptırdıklarını camii imamının aralarında olduğunu 
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belirterek müsaadeleriyle bir Aşr-ı şerif okuyacağını söyler. Hafız 
Selahattin de “Amenerresulu”yu (Bakara suresinin son iki ayeti) tertil 
üzere huşu ile okur. 

  
Dinledikleri Aşr-ı Şerif’le mest olan cemaat camii inşaatı için 

cömertçe yardımda bulunur. Son anda cemaatin içinden ortaya çıkan 
nur yüzlü bir zat “ Bu hafız yarın öğlen namazından sonra da bize bir Aşr-
ı Şerif okursa inşa-Allah yine yardım toplarız “der. Bunun üzerine Hafız 
Selahattin ertesi gün öğlen namazı sonrası bir Aşr-ı Şerif daha okuyarak 
cemaati tekrar mest eder. Daveti yapan nur yüzlü zat da bunları yemeğe 
götürür ve kendi cebinden misliyle yardımda bulunur.      

  
Allah C.C. kendisine selamet versin aşağıdaki fotoğrafta hayatta 

olan tek kişi Selahattin Hafız’dır. Fotoğraf 1979 yılında karayolu ile Hacca 
gidilirken çekilmiştir. 

 
NOT: Aşere takrib ve terti için aşağıdaki site adresi ziyaret edilerek konu 
hakkında bilgi edinililebilir. 
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Ayaktakiler soldan sağa: Elinde bayrak olan Civrişon’dan Osman 
(şoför), Halil Gülal, Dursun Yurtsever, Selahattin (Hafız) Yağcıoğlu, Paşa 
Düvenci, Bakırcı Muharrem Usta, (Çetmi) Halil Erilli, Çalgan’dan 
Hüseyin, Karabörk’den Kurdoğlu Hasan,  
 

Oturanlar soldan sağa: Tepeköy’den Asım Ağa, Mehmet 
Yurtsever, Koman’dan Abdullah, Allu’dan Demirci Ali Destek, 
Manuzara’dan Süleyman, Karabörk’den Bakırcı İsmail Usta, Civrişon’dan 
Selim Uçar (terzi İsmail’in babası)  
 

SÜLEYMAN EKŞİ 
 

 
 
Süleyman Ekşi, Ekşioğlu sülalesinden Mehmet Ekşi’nin oğlu olup, 

1946 Zıhar (Fevzi Çakmak) doğumludur. Annesi Karabörk köyünden 
Yusuf (Ağa) Köymen’in kızı Seher (Ekşi)’dir.  
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Süleyman Ekşi, çocukluğundan itibaren Alucra’da kalmıştır. 
Ortaokul mezunudur. Ailesinin İlçe merkeziyle olan ilişkisi 120 yıla 
yakındır. Dedesi Osman Ekşi, Alucra’nın kuruluşunda büyük katkısı olan 
Tabur İmamı (Ekşizade) Hacı Osman Efendinin çağrısına uyarak 1894 
yılında Kasabaya gelip iki katlı taş bir bina yaptırmıştır. Dedesi yarım 
asırdan fazla celepçilik yaptığı için uzun süre Zıhar’la da bağlarını devam 
ettirmiştir. Babası Mehmet Ekşi de aynı şekilde celepçilikle uğraşmıştır.  

 
Dedesi Osman Ekşi Sultan Abdülhamid devrinde Alucra’dan 

İstanbul’a kurbanlık koyun ve keçi götürmüştür. Kurbanlıkları yayarak 
Sivas’a götürürse oradan trenle, Giresun’a götürürse oradan gemiyle 
İstanbul’a naklederdi. Yolculuğun ilk bir haftası yayayla, ikinci bir haftası 
araçla gerçekleşirdi. İlk yıllarda 150-200 hayvanla başladığı seferine 
üçüncü yıldan sonra 1500-2000 kurnalıkla devam etmiştir. İlk yıllarda bu 
ticaretinden para kazanamamış ama sonraki yıllarda büyük kârlar 
etmiştir. Dedesinin bir felsefesi de “ ticaretin zararında dahi bir kâr 
vardır, en azından ticaretin kurallarını öğrenirsin” dir. Gerçekten de ilk 
üç yıl az sayıdaki kurbanlıkla para kazanamamış, sayıyı dikkat çekici bir 
şekilde artırınca da önemli miktarda paralar kazanmıştır. 

 
 Dedesi ve babası toplamda bir asra yakın bir zaman İstanbul ve 
Samsun’a kurbanlık götürerek ticaretini yapmıştır. Aile dededen, 
babadan gelen tecrübeyle 130 yıla yakın bir ticari uğraş içindedir. Bu 
süre içinde ağırlıklı olarak celepçilik, zahra alımı-satımı, hamam 
işletmeciliği, kasaplık, otelcilik ve inşaat malzemeleri alımı-satımı 
yapmışlardır. Alucra’da ilk hamam yaptıran dedesi Osman Ekşi’dir. 1933 
yılında inşa ettirilen bu hamam Osmanlı tarzında yaptırılmıştı. O 
tarihlerde Alucra’nın yerleşik halkı 50 haneyi zor bulmaktaydı. Bunların 
çoğu da hayvancılık ve tarımla uğraşmakta az sayıdakilerde ticaretle 
ilgilenmekteydi. 
 
 Ticaretle ilgilenenler İstanbul’dan, Sivas’tan, Kayseri’den temin 
ettikleri gıda, hırdavat, inşaat malzemesi, kumaş, kırtasiye vb. gibi 
malzemeleri zor şartlarda Alucra’ya getirerek çoğunlukla da veresiye 
olarak satmaktaydılar. Peşin alım yapabilecek kişi sayısı çok azdı.  
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Dedesi Osman Ekşi Belediye Meclis Üyeliği yapmış ve 1932 

yılında Alucra Belediye Başkanı Civrişonlu Etem Akarsu’nun vefatından 
sonra da 1.5 yıl Alucra Belediye Başkanlığı yapmıştır. O dönemde şimdiki 
gibi Belediye başkanı ayrı seçilmezdi. Belediye meclis üyeleri seçilir onlar 
kendi arasından belediye başkanını seçerlerdi. 

 
1933 yılında ise, Alucra’da Serbest Cumhuriyet Fırkasının 

kurucuları arasında yer almıştır. Alucra’da Serbest Cumhuriyet 
Fırkasının Kurucuları Salih Bulutçu, Zülif Ağa, Mollaoğlu Durmuş Efendi 
ve Hanzar’lı Bıyıkoğlu Mehmet Efendidir. Babası Mehmet Ekşi de 
1946’da Alucra’da DP’yi kuranlardandır. Alucra’da ilk hamamı inşa 
ettirerek kiraya verendir. 1942’de Tevfik Bey 500 lira öderken o, 2.500 
lira varlık vergisi ödemiştir. 

 
Babası Mehmet Ekşi ise, Salih Bulutçu ve Tevfik Bey’den sonra 

Alucra’ya kamyon getiren üçüncü kişidir. Daha sonra bu kamyona 
karoser yaptırarak otobüse çevirtmiş, kervan seyahat adı altında 1950-
1953 arasında Alucra- İstanbul arasında çalışmıştır. Bir seyahatlerinde 
kışın 21 günde İstanbul’dan Alucra’ya gelmişlerdir. Sadece 3 gün 
Şebinkarahisar-Alucra arası sürmüş, araç mı yolcuyu, yolcu mu aracı 
getirmiş anlaşılamamıştır. 

 
 Süleyman Ekşi, ticarete ilk olarak kasaplıkla başlamış, sonra 
otelcilik yapmış ve son olarak inşaat malzemeleri satan bir dükkân 
işletmektedir. Kasaplık ve otelcilikteki işletme ismi Yeşilyurt ticarettir. 
Her iki işletmesi de altlı üstlü olarak şimdiki nalbur dükkânının 
bulunduğu yerdeydi. Süleyman Ekşi’nin inşaat malzemeleri satışı yaptığı 
iş yerindeki en büyük yardımcıları ise oğulları Zeynel ve erden ekşidir. 
En büyük oğlu Osman ise kamyonla yaptığı bir trafik kazasında vefat 
etmiştir. Ayrıca 1980’lerde Babapınar Caddesi üzerindeki arsalarının 
parsel işlemlerini yaparak satmış ve pek çok kişinin konutluk yer sahibi 
olmasını sağlamıştır.  
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 Süleyman Ekşi’nin dedesi ve babasından edindiği tecrübe ile 
dünden bugüne yaptığı karşılaştırmalı mukayeseleri de aşağıdaki gibidir. 
 
 Alucra bir dönem ticaretin merkeziydi. Kurulduğu 1870’lerden 
1980’lere kadar Alucra ticarette çekim merkeziydi. Bu süreçte 10’un 
üzerinde otel ve 4-5 tane han bulunuyordu. Alucra’yı köylerden çevre 
ilçelerden alış-veriş için Cuma gününden gelenler doldururdu. 
Cumartesi günü kurulacak pazarın heyecanı ve etkisi Cuma gününden 
kendisini gösterirdi. Çarşıda pazarda veresiye hâkim bir unsurdu ve 
halen de bu alışkanlık devam etmektedir. Bakkalından, nalburuna kadar 
veresiye defteri hiç incelmemektedir. Buna rağmen bazı esnafın 
olumsuz tavırları nedeniyle tüm esnaf aynı kategoride 
değerlendirilmekte ve olumsuz kanatla değerlendirilmektedir. 
 
 Büyük ölçekli sermayenin de bazı sektörlerde Alucra’ya girmesi 
bu sektörlerde faaliyet gösteren esnafımızı da olumsuz etkilemeye 
başlamıştır. Ancak insanımızın alışkanlıklarının değişmesi düşünce 
yapısını da değiştirmiş bulunmaktadır. 
 
 Geçmişte Alucra insanında birlik beraberlik ve dayanışma vardı. 
Bu özelliği komşu ilçeler hatta illerde dahi dillerdeydi. Herkes büyüğüne 
küçüğüne saygılıydı. 1980’lere kadar bu güzel hasletimiz devam 
etti.1980’lerden sonra TV’ler, Gazeteler, Gurbette yeni alışkanlıkların 
kazanılması, insanların zenginleşmesi her şeyi değiştirdi. Pek çok mesele 
maddi açıdan ele alınır oldu. Maddiyat maneviyatın önüne geçti.  
 
 Eskiden Alucra’nın Ağalarının ağalığı para ve pulla ölçülmezdi. 
Köy ağaları toplumsal hayatın bir parçasını oluşturuyordu. Bu ağalar 
fakire, fukaraya yardım eder, düğününde, cenazesinde elinden geleni 
yaparlardı. Evlerindeki sofralar neredeyse hiç kalkmazdı. Günümüzde 
ise ağalık müessesesi bu mecradan uzaklaşarak medyatikleşti.  
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ŞABAN UÇAR (TERZİ ŞABAN) 
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Şaban Uçar, 1948 Alucra merkez doğumludur. 1926 doğumlu 
olan babası Terzi Hüseyin aslen Civrişon (Kavaklıdere)’lidir. Babası Terzi 
Hüseyin gibi o da Ordu, Fatsa’da çırak olarak çalıştı, mesleğin 
inceliklerini öğrendi. 1963’de Alucra’ya yerleşerek terzi dükkânı açan 
babasıyla beraber 30 yıl birlikte çalıştı. İlk dükkânları Kaymakamlığın 
arada idi. Babasından ayrılıp müstakil çalışmaya başlayınca benzinliğin 
karşısında o da ilk dükkânını açtı. Uzun yıllar burada çalıştıktan sonra bu 
bina yıkılacağından Cevdet Ekşi’nin binasının altındaki şimdiki yerine 
taşındı. 1963 yılından beri terzilik yapan Şaban Uçar’ın 2 erkek 1 kız 
çocuğu bulunmaktadır. Oğullarından Aydın Alucra Kapalı Spor 
Salonu’nda çalışmakta iken, diğer oğlu Sefa askerlik görevini icra 
etmektedir. 

 
Eskiden hazır giyim yani konfeksiyon olmadığından kasabadaki 

terziler iş yetiştirmekte zorlanır, gece yarılarına kadar çalışırlardı. 
Nihayetinde ısmarlama terzilik emek yoğun bir iş olduğundan zamana 
gereksinim duyulan ve çok fazla üretim yapma imkânı olmayan bir 
meslektir. Aynı zamanda Peygamberlerden İdris (A.S.)’ın mesleğidir.  

 
 Şimdi çarşıda terzi olarak Nazım Bal, bir makinelik dükkânında 
tamirat yapmakta onun haricinde ısmarlama elbise diken terzi olarak 
sadece Şaban Uçar bulunmaktadır. 
 
 Şaban Uçar’ın kasabada terzilik yapmış hatırladığı isimler ise 
şöyledir. 
 
Tahsin Korkmaz Görena (Aydınyayla)  
Hüseyin Uçar Civrişon (Kavaklıdere) 
Şaban Topkara Civrişon (Kavaklıdere) 
Terzi Aziz Zıhar (Fevzi Çakmak) 
Ahmet Yemez Mezmek (İğdecik) 
Rahmi Avcı Merkez (Muhacir) 
Sabri Yağcıoğlu (Dellü) Yükselen) Hafız Selahattinin abisinin oğlu 
İsmail Uçar Civrişon (Kavaklıdere) 
Yunus Karaçayır Mezmek (İğdecik) 
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Mesut Paça Zıhar (Fevzi Çakmak) 
Sait Yazıcı Zıhar (Fevzi Çakmak) 
Muammer Döğenci (Merkez) 
Halil Kaymakçı (Tepeköy) 
Hüseyin Avcı Merkez (Muhacir) 
Vehbi Çelik Saymuhal (Dereçiflik) Eski Belediye Başkanlarından  
 
 Şaban Uçar’ın babası terzi Hüseyin konuşmayı seven hoş sohbet, 
fakat lafının üstüne laf istemeyen buna karşın anlattığı dinlenen 
birisiydi. Terzilik mesleğinin yanında hayvancılıktan da çok iyi anlar 
sevdiği mala yüksek değerler ödemekten kaçınmazdı. Bir keresinde 
zamanı parasıyla 14.500 Lira vererek Şerefiye’den bir çift tosun 
getirmişti. Kars’tan, Trakya’dan mal getirdiği olurdu. Çok değerli 
kıymetli mal getirirdi. 
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ŞÜKRÜ BAYRAKTAR (CENNET ŞÜKRÜ) 
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 Babası İbrahim bayraktar, Ordu Fatsa’da 1960 yılına kadar bakkal 
dükkânı işletti ve burada ikamet etti. Şükrü Bayraktar ise, 1946 yılında 
yayla için Alucra’ya geldiklerinde Civrişon (Kavalıdere) köyünün 
yaylasında doğdu. 
 
 Babası İbrahim Bayraktar 1960 ihtilalinden sonra Alucra’ya kesin 
dönüş yaptı. Alucra’da da İhsan Dikbaş’ın dükkânının yanında bakkal 
dükkânı işletti. 1982 yılında vefat etti. 
 
 Şükrü Bayraktar’ın 3 kardeşi bulunmaktadır. Bunlar Ruşan 
(Alucra’da esnaf), Mustafa (Eminönü’nde tüccar), ve Ali (Bafra’da göz 
doktoru)’dir. Şükrü Bayraktar, babasının yanında yetişti. El arabası ile 
orlon sattı, daha sonra benzinliğin karşısında Kabranların binasının 
altında yine orlonculuk yaptı, sebzecilik yaptı, son olarak da Fikri Çıtır’ın 
binasının altında yaklaşık 30 senedir bakkallık yapmaktadır. 
 
 Sebzeciliği Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Şiran pazarlarında 
yaptı. Şiran’da ucuz mal sattığı için kadınlar kendisine Cennet Şükrü 
lakabını taktı.   
 
 Babası bakkal iken o 10 sene kamyonla nakliyecilik yaptı. 1972 
ve 1973’de 2 yıl süreyle Istranca’daki Belgrat ormanlarından İstanbul’a 
odun sevkiyatı yaptı. Yine iğne adadan (Ayestefanos) odun taşıdı. Çok 
yer gezdi. Bu nedenle kendisine Evliya Çelebi de dendi.   
 
 Şükrü Bayraktar ayrıca tam bir bulmaca hastası ve uzmanıdır. 
Diğer bir önemli özelliği de günlük tutuyor olmasıdır. 6-7 ciltlik bir 
günlük arşivi vardır. Alucra’da olan nişan, düğün ve ilginç olayları 
yazmaktadır. Adeta bir vakanüvistir.  
 
 3 kız 2 erkek çocuğu olan Şükrü Bayraktar’ın 9 tane de torunu 
bulunmaktadır. Oğullarından biri ısıcam imalatı yaparken diğeri, Vakıflar 
bankasında çalışmaktadır. 
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 Şükrü bayraktar’a göre Alucra günden güne kan kaybetmektedir. 
Eskiden haftada 3 defa sebzeye gittiğini işlerin o denli canlı olduğunu 
belirtmekte, şimdilerde ise, ayakta durmaya çalıştığını ifade etmektedir. 
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TAHSİN EŞGÜNOĞLU 
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 Tahsin Eşgünoğlu amcamız 1325 (1909) Alucra, Eşküne 
doğumludur. Buna göre 103 yaşında olmaktadır. 3 oğlu 7 tane kızı 
bulunmaktadır. Oğulları İbrahim, Ömer ve Zekeriya’dır. Oğullarından 
Zekeriya Alucra’da diğer oğulları Tirebolu ve İstanbul’da ikamet 
etmektedir.  
 
 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 Bulutçu, Tevfik Ekmen, İbrahim ve Temel Çıtır, Pirili’li 
Zülüf Ağa ve Bıyıkoğullarından oluşmaktaydı. Bunlar genelde manifatura 
ve gıda maddeleri üzerine çalışmaktaydılar.  
 
 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.   
 
 Tahsin amcamızla olan sohbetimiz bu kadarla sınırlı olup, 
sohbetimizde değinilen konularla ilgili bazı hususlarda daha anlaşılabilir 
olması açısından ek bilgi vermeyi uygun buldum. 1890 tarihli Sivas 
Salnamesi’nin Alucra bahsinde “bu kazada 1 hükümet konağı yapılıp 
merkez ittihaz olunmuş ve ittisaline (bitişiğine) 2 han, 2 kahve, 2 bâb 
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ekmekçi fırını yapılmıştır. Memurin ve aza işbu hükümet konağında 
icrayı vazife memuriyet edip akşamları sakin oldukları karyelere 
giderler” denilmektedir. 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 sanıyorum 1890 yılında Alucra’da tam olarak 
yerleşik düzene geçilmemiş olduğu sonucunu da çıkartabiliriz. Zaten 
başlangıç olarak 2 han, 2 kahve, 2 fırın yapıldığı da bunu teyit 
etmektedir. Ayrıca söz konusu salnamede “ kazayı mezkûr 6 nahiye, 81 
karye, 2653 hane ve 40 cami ve mescit ve 6 medrese ve 53 İslam ve 3 
Hıristiyan mektebi ile 10.925 İslam ve 205 Hıristiyan nüfusu camidir. Ve 
bundan başka 10 hanede 40 nüfus muhacirin meskundur.   
 

 
 

Tahsin Eşgünoğlu, 2014 yılında vefat etti. 
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ÜNAL AHISHALI 
 

 
 
1937 Alucra doğumlu olan İsmail (Ünal) Ahıshalı’nın dedesi 

Rusların zulmünden kaçarak Ahıska bölgesinden 19. yüzyılın ikinci 
yarısında Alucra’ya göç etmiştir. İsmail (Ünal) Ahıshalı’nın babası Adil 
Ahıshalı da Alucra’da doğmuştur.  

 
İsmail (Ünal) Ahıshalı, 1959 yılında Alucra sağlık ocağında odacı 

olarak işe başlamış fakat eleman sıkıntısı neticesi öğrenerek iğne dahi 
yapmıştır. 1971 yılında Alucra Tapu Müdürlüğü’ne geçmiş, 7.5 yıl da 
burada görev yapmıştır. Daha sonra Alucra Belediyesine geçmiş 
buradan 1982 yılında emekliye ayrılmıştır. 

 
2 oğlu 1 kızı bulunan İsmail (Ünal) Ahıshalı’nın kızı İstanbul’da 

hemşire, oğlunun biri (Fatih) Alucra eczanesinde kalfa, diğer oğlu Yard. 
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Doc. Dr. Recep Ahıshalı ise Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır.    

 
İsmail (Ünal) Ahıshalı, son yıllarda kışı İstanbul’da geçirmekte, 

baharla birlikte Alucra’ya gelmektedir. 
 
Özellikle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya 

göç eden Ahıskalı ailelerden Ağrı, Muş, Çorum, Hatay ve Bursa 
yörelerinde yerleşenlerde bulunmaktadır. İsmail (Ünal) Ahıshalı’nın 
dedesi de bu mezalimler sırasında yaşanan göç üzerine ailesiyle 
Alucra’ya gelip burada kalmış, yerleşmiştir. 
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1890 tarihli Sivas Vilayeti Salnamesi’nde Alucra’da 40 muhacir 
ailesinin varlığından bahsedilmektedir. Yine aynı salnamede Alucra’da 
bir hükümet binası, 2 han, 2 kahvehane ve bir fırın açılarak buranın 
merkez ittihaz edildiği (yapıldığı) belirtilmektedir. Ayrıca  1861 tarihine 
tekabül eden A.MKT.NZD. Dosya: 419 Gömlek: 9, Tarih: 1278 Za 18, 
Konu:  Karahisar-i Şarki'ye gönderilen muhacirlerin masrafını karşılayan 
Aksehir-i Abad Alucra ve Mantual (Mindeval) kazaları ahalisinin taltifi” 
belgede de muhacirlerin varlığından bahsedilmektedir. Bu itibarla 19. 
Yüzyılın başından beri devam eden Rus saldırıları sonrasında 1877-78 
Osmanlı-Rus harbinden önce de Alucra’ya gelmiş olma ihtimalleri vardır. 
Her durumda Alucra’nın eskilerinden ilk yerleşimcilerindendirler. 

  

 
Yunis Karaçayır ve İsmail (Ünal) Ahıshalı gençlik yıllarında 

Ünal Ahıshalı 2013 yılında vefat etti. 
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(AVUKAT) YAŞAR AKMEN 
 

 
 

 Yaşar Akmen 1939 Alucra doğumludur. Büyük dedesi Ahmet 
Hoca Türkistan’ın Horasan bölgesinden Anadolu’ya gelmiş ve 
Gümüşhane’nin Torul ilçesine yerleşmiştir.  
 

Evliya mertebesinde olduğu rivayet edilmektedir. Dedesi Hacı 
Osman Efendi de Torul’dan Alucra’ya göç etmiştir. Alucra’ya geldiğinde 
çok hürmet görmüş, kendisine kalması için yer dahi gösterilmiştir.   
Şeyh-i Şeyrani’nin talebe ve halifelerindendir. Ahmed Ziyaeddin 
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Gümüşhanevi hazretlerinden de ders almıştır. Nakşibendi tarikatının 
Halidiye kolundandır.  

 
Padişah tarafından Müderris olarak tayin edildiğinden Mekke’de 

ders vermiştir. Tekrar geri gelmiş bu kez Anadolu’yu dolaşarak irşad 
faaliyetlerinde bulunmuştur. Atatürk’ü ve Tevfik Rüştü Aras’ı bizzat 
tanıdığı bilinmektedir. 1924 ‘de Atatürk’ten özel izin alarak Suudi 
Arabistan’a gitmiş, daha sonra orada vefat etmiştir. Kabri Suudi 
Arabistan’ın Taif şehrindedir. Kendisiyle birlikte oraya giden diğer oğlu 
(Hacı Lütfi Akmen’in kardeşi) Numan Efendi oraya yerleşmiş ve çocukları 
orada kalmıştır. 
 
 Yaşar Akmen’in babası 1317 doğumlu (1899-1900) Hacı Lütfi 
Akmen 1950 senesinden önce Alucra’da 23 yıl Belediye Başkanlığı 
yapmıştır.  
 
 Yaşar Akmen Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. 30 yıla yakın 
süreyle Alucra’da avukatlık yaptı. Alucra’da mesleğe başladığında 
kendisinden başka bir avukat daha vardı. Şimdi ise Alucra’da avukat 
bulunmamakta, dava vekili ve arzuhalciler vatandaşa hukuk 
problemlerinde hizmet vermektedir.  
 
 Yaşar Akmen, Alucra İmam Hatip Yaptırma Derneği’nin Kurucu 
Başkanlığı’nı yaptı, Alucra Camii Derneğine katkı verdi. Şimdilerde sağlık 
nedenleriyle mesleğini icra edememektedir. 
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YAŞAR EKMEN  
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Alucra’nın emektar şahsiyetleri bu kapsamdaki yazı dizimize 
verdiğimiz genel bir addır. Buradaki emektar kelimesini Alucra için emek 
harcamış olarak anlamak gerekmektedir. Harcanan emek düşünce 
bazında olabileceği gibi bedeni veya maddi katkı olarak da anlaşılabilir. 
Bu anlamda bunların her biri müstesna şahsiyetlerdir. Bu yazımızda da 
bu müstesna emektar şahsiyetlerden birini “Yaşar EKMEN’i sizlere 
tanıtacağız. Orta yaş üstü grup kendisini çok iyi tanıyor olsa da daha 
genç kuşaklar muhtemeldir ki kendisini tanımıyor olacağından, Alucra 
için yaptıklarını bilemeyecektir. 

 
Yaşar Ekmen, 23 Ağustos 1941 Alucra doğumludur. Annesi 

Zeynep Hanım Şebinkarahisarlı, babası Tevfik Bey Çamoluk 
Yeniköylüdür. Ailesi daha sonra Alucra’ya yerleşmiştir. Aile aslen 
Çamoluk Avarak (Hacı Ahmet)’lidir. Avarak’dan Yeniköy’e oradan da 
Alucra’ya yerleşmiştir. Ailenin bir kolu da Avarak’tan Alucra’ya göç etmiş 
olan ve Bulutçu soyadını taşıyan ailedir. Bu aileden de Belediye 
Başkanlığı yapanlar bulunmaktadır. Bulutçu kabilesinin en tanınmış 
üyelerinden bazıları Alucra Belediye Başkanlarından Salih Bulutçu ve 
oğlu Mehmet Bulutçu, ile Orhan Bulutçu, Turan Bulutçu, Meslek Yüksek 
Okuluna ve Alucra Öğretmen Evi’ne önemli maddi katkı sağlayan Refik 
Bulutçu ile Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim üyesi 
olan Prof. Dr. Nusret Bulutçu’dur. Her iki ailenin de fertlerinden Hacı 
Ahmet ve Yeniköy’de kalanlar bulunmaktadır. Yeniköy, geçmişte 
mezrası olan şimdilerde köy olan Ozan köyünden, Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı yapmış olan Şevket 
Ozan’ı da çıkartmıştır.  

 
Yaşar Ekmen, ilk ve Ortaokulu Alucra’da okudu ve 1955’de 

ortaokuldan mezun oldu. Liseyi ise İstanbul Haydarpaşa lisesinde 1961 
yılında tamamladı. Liseden sonra 2 yıl Ankara Dil Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi’nde okudu. Daha sonra bu öğrenimini yarıda bırakarak yine 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne başladı. 3. sınıfta iken 
babası Tevfik Bey’in vefatı üzerine buradaki öğrenimini de bırakmak 
zorunda kaldı. 
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Babası Tevfik Eekmen, 1948-50’de CHP Giresun Milletvekili 
olarak görev yaptı. Milletvekilliğinden önce Alucra Belediye Başkanlığı 
ile İl Genel Meclisi Üyeliği de yaptı. Tevfik Ekmen’in milletvekili olarak 
görev yaptığı süre içinde Alucra’da 1949’da Ortaokul açıldı ilk kez 
Jeneratör elektriği kullanıldı. Tevfik Bey okumayı seven kültürlü bir 
insandı. Kendisi Alucra’da bulunduğu süre içinde Ulus ve Dünya 
Gazeteleri ile Akbaba ve Akis Dergilerinin abonesiydi. Bunlar birikmiş 
olarak postayla kendisine gelirdi. Geçmişin Alucra’sına ışık tutması 
açısından o dönemde Alucra’nın içinde devamlı kravat takan 25-30 tane 
yerli esnafın bulunduğunu da belirtmek gerekmektedir.  

 
Tevfik Ekmen zamanında ortaokul açıldığında ilk Müdürü 

Ankaralı Ahmet Kökpınar’dı. Bu dönemde devlet parasız yatılı öğrenci 
alacaktı ve tüm Karadeniz için 5 kişilik kontenjan ayrılmıştı. Karadeniz 
için ayrılan bu 5 kişilik kontenjanı kazananlardan 3’ü Alucra ortaokulu 
mezunu olan Tahsin Tekoğlu, Doğan Yakupoğlu ve Süleyman Bıyıkçı 
oldu. Bu 3 genç Balıkesir ve İzmir’de liseyi bitirdiler ve yüksek tahsillerini 
Sultanahmet’te bulunan Yüksek Ticaret Okulu’nda (İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi) yaptılar. 3’ ü de saygın işadamı oldular.     

 
Babası Tevfik Ekmen’in 8 Ocak 1965 yılında vefatından sonra 

okulunu bırakmak zorunda kalan Yaşar Ekmen, Alucra’ya dönerek 
politikaya girdi. Politik hayatında 3 dönem halinde 8 yıl süreyle Alucra 
Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 

 
1972 yılında Belediye Başkanı Vehbi Çelik’in istifa etmesi üzerine 

AP Genel Sekreteri Nizamettin Erkmen’in israrı üzerine seçime katılarak 
Aralık 1972’de 1 yıl için Alucra Belediye Başkanı seçildi. Daha sonra ilki 
1973’de olmak üzere 2 dönem daha üst üste Belediye Başkanı seçildi. 
12 Eylül 1980 ihtilâli sonrası ülke genelindeki tüm Belediye Başkanları 
ile birlikte görevden alındı. Bilahare müracaat ederek Belediye 
Başkanlığı görevine devam edenler olduğu halde Yaşar Ekmen, atamayı 
kabul etmeyerek görev talebinde bulunmadı. 
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Yaşar Ekmen, ilk kez Belediye Başkanlığı’na seçildiğinde bütçede 
69 bin lira olmasına karşın 70 liraya Merkez Ulu Camii’nin (bu caminin 
arsasının büyük bir kısmı da Ekmen ailesi tarafından bağışlanmıştır) 
karşısında bulunan park alanında WC inşaatı ihale edilmişti. Yani sıfır 
bütçe ile görevi devralmıştı. Görevi süresince siyasi direnç gösterdi. İlk 
iş olarak Alucra’nın elektrik sorununu halletmek için bir heyetle 
Ankara’ya gitti. Kendisi Ünyeli olan İller Bankası Genel Müdürü Mazhar 
Haznedar ve Milletvekili Ali Köymen’in de (eski Milletvekili Yavuz 
Köymen’in amcası)  desteğiyle ilk etapta Volvo Motorlu Jeneratör, daha 
sonra da Mersedes Motorlu Jeneratör temin ederek Alucra’nın elektrik 
sorununa kısmi çözüm buldu. Jeneratörlü günlerde hava kararınca 
kasabaya elektrik verilir, saat 23-24’e kadar Jeneratör çalıştırılırdı. İleriki 
süreçte Alucra’nın elektrik sorununa köklü çözüm arayışına girilerek 
Alucra’ya elektrik getirilmesi 1977’de TEAŞ programına aldırıldı ve 
çalışmalara başlanılması sağlandı. 12 Eylül ihtilalinden 15 gün sonra da 
kasabada elektrikler yandı.  Bilahare de köylere elektrik getirilmesi 
programa alınarak ihalesi yapıldı.  

 
Daha sonra su isale (dağıtım) hattı ihale edildi. Ancak Hacı 

Hasan’la (Gelvaris) yaşanan ihtilaf nedeniyle bu iş biraz gecikti.  
 
Kendileri AP’li olmalarına rağmen 1977’de Bülent Ecevit 

Başbakanlığa seçilinde Alucra CHP heyetine dahil olunarak Ankara’ya 
tebrike gidildi. Burada hepsi CHP’li Milletvekilleri olan Mustafa Kemal 
Çilesiz, Vamık Tekin (Şebinkarahisar’lı) ve Orhan Yılmaz’la birlikte, 
belirlenmiş olan ihtiyaçlar listesini iletmek üzere Milli Eğitim Bakanı 
Mustafa Üstündağ’ın yanına gidildi. İlerleyen süreçte de şimdiki 
Öğretmen Evinin yerine lise açılması sağlandı. Keza YİBO (Yatılı Bölge 
Okulu) açılması için çalışıldı ve Karadeniz’de ilk YİBO, Artvin ve Alucra’da 
açıldı.  Kendisi Şebinkarahisarlı olan Vamık Tekin Ankara’ya her 
gidildiğinde yardımcı olmuş, elinden geleni yapmıştı.  

 
 Şimdiki Devlet Hastanesi’nin yerinde Halıcılık Okulu açıldı, fakat 
yürütülemeyince Giresun Milletvekili Yavuz Köymen’in zamanında, 
ANAP dönemi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olan Giresunlu Ergun 
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Özdemir’in de katkılarıyla Alucra Devlet Hastanesi burada faaliyete 
başladı. Şimdilerde Öğrenci Konuk Evi olarak kullanılan Turistik Ruhsatlı 
Otel’de bu dönemde inşa edildi.   
 
   Yine Yaşar Ekmen’in görev yaptığı son döneminde 1979’da 
Alucra İmam Hatip Lisesi açıldı. Okulun açılışında Osman Erilli ve Hacı 
Yunis Tokaç’ın çok emekleri oldu. Öncelikle bir dernek kuruldu ve 
Ankara seferlerine başladı.  Süleyman Demirel Başbakan, Ali Naili Erdem 
Milli Eğitim Bakanı, Tayyar Altıkulaç Din Eğitimi Genel Müdürü iken 
Nizamettin Erkmen’in de desteğiyle İmam Hatip’in açılmasına karar 
verildi. Bu arada Tirebolu’lu Seyyid Fikri Yanıkömeroğlu Halk Eğitimi 
Genel Müdürü oldu. Genel Müdür bir gün yardımcısı Bilal Bey’le birlikte 
bir iş için Suşehri’ne geldiklerinde Yaşar Ekmen’in yanına gelerek misafiri 
oldu. Alucra’da Osman (Hoca) Erilli ve ekibiyle birlikte inşaat alanına 
gidilerek devam eden inşaatta keşif yapıldı. Burada inşaatın halktan 
toplanan yardımlarla yürütüldüğü belirtilerek yardım talebinde 
bulunuldu. Bu talepten kısa süre sonra da önemli miktarda tahsisat 
temin edildi.  
 

İleriki süreçte İmam Hatip’in inşaatı devam ederken Nizamettin 
Erkmen, Yaşar Ekmen’e telefon ederek okulunun açılış işlemleri için 
Ankara’ya çağırdı. Bunun üzerine Yaşar Ekmen, Müftü Vekili Yakup 
Terzi, İstanbul’dan Osman (Hoca) Erilli, Giresun’dan Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ak Ankara’da bir araya gelerek çağrıya icabet etti. Açılış emri 
yazısını Tayyar Altıkulaç hazırladı. Hazırlanan yazı Ali Naili Erdem 
makamında olmadığı için Mecliste kendisine imzalatıldı. Alucra’ya 
gelindiğinde bina inşaat halinde olduğu için şimdi Kaymakamlık binası 
inşa olunan zamanın Sağlık Ocağı Binası yolu üzerinde bir bina kiralandı. 
Fakat elde de hiç para yoktu. Okulu donatacak malzemenin nasıl 
alınacağı telaşına düşüldü.  

 
 AP Alucra İlçe Başkanı Mehmet Tekoğlu başkanlığında Osman 
(Hoca) Erilli, Yaşar Ekmen Giresun’a gitti. Burada Mehmet Tekoğlu, 
Yaşar Ekmen’e hitaben Yeğen Efendi sıraları sipariş ettik fakat bir kuruş 
para yok senin Ordu’da bir arkadaşın varmış adı Sami miymiş, neymiş 



ALUCRA’NIN EMEKTAR ŞAHSİYETLERİ 

340 
 

onunla görüş bu işi hallet der. Yaşar Ekmen olur amca der ve doğruca 
Ordu’ya gider. Sami Ünal’a (Alucralı Sami) durumu anlatır. Sami Ünal kaç 
para lazım size diye sorar. Yaşar Ekmen 20 bin lira dediğinde, bunun için 
mi endişeleniyorsunuz der ve hemen parayı çıkarır verir. Buna ilaveten 
de Alucra’da yeni başlayan televizyon yayınına (görüntü alımı) destek 
olmak için resmi dairelere hediye edilmek üzere her biri 5.500 lira’dan 
10 adet televizyon parasını da verdi. Daha sonra ilave talep olması 
üzerine bunların da parasını bilahare yolladı. 
 
 Görüldüğü gibi Yaşar Ekmen’in Alucra Belediye Başkanı olarak 
görev yaptığı yıllara ait pek çok başarılı çalışma ve hatırat 
bulunmaktadır. Bu hatıratların içinde örnek alınacak davranışlar ve 
çıkarılacak dersler de bulunmaktadır.  
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YUNİS KARAÇAYIR 

 
 
Yunis Karaçayır, 1940 Alucra doğumludur. Ziraat teknisyeni 

Haytaoğlu Hacı Hüseyin Karaçayır’ın tek oğludur. 3 erkek, 3 kız çocuğu 
vardır. Büyük oğlu Faruk Karaçayır, Ankara Kızılcahamam Tapu ve 
Kadastro Müdürlüğü yaptıkdan sonra Çankaya Tapu Müdürlüğü’ne 
geçti. Daha önce Alucra Ziraat Bankası’nda ve Tapu Müdürlüğü’nde 
görev yaptı. Diğer oğullarından bir Alucra’da fırında diğeri Vakıflar 
Bankasının Vakfıkebir şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. 

 
Yunis Karaçayır, çocukluğunda Alucra’da (Muhacir) Rami 

Avcı’dan (Fırıncı Kâmil’in babası) terzilik mesleğini öğrendi. 1954 ile 
1960 arasında Sirkeci ve Ortaköy’de terzilik yaptı. 1960 yılında askere 
gitti. 2 sene askerlikten sonra 1962 sonunda Alucra’ya yerleşti ve terzilik 
yapmaya başladı. O dönemin Alucra’sında 6 tane terzi dükkânı vardı. 
Bunar terzi Rami, terzi Mesut, terzi Hasan, terzi Nazım, terzi Hüseyin ve 
terzi Yunis idi.  
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Daha sonra terziliği öğrendiği Rami ustadan fotoğrafçılığı da 

öğrenerek onun alemnot makinesini (üç ayaklı tahta makine) devralarak 
fotoğrafçılık da yapmaya başladı.  Rami usta 1954’den önce 
fotoğrafçılığa başlamıştı. Fotoğrafçılığın Alucra’da ayrı bir hikâyesi 
bulunmaktadır. Şöyle ki: 

 
Alucra’da fotoğraf çekmeye başlayan ilk kişi Keşimbür’lü Ali 

Efendidir. Daha sonra Alucra’da manifatura, kırtasiye ve fotoğraf  
malzemeleri satan (Fikri Çıtır’ın babası) Temel Çıtır, Halil Gülal’a size bir 
makine getirteyim çocuklarından biri bu işi yapsın, bu işte ekmek var 
der. Gerçektende geçmişte Alucra’nın 20-25 bin nüfusu vardı.  

 
Halil Gülal’ın olur demesi üzerine, Temel Çıtır, İstanbul’dan bir 

alemnot makine getirir ve Halil Gülal’ın oğlu Osman’a kullanmasını 
öğretir. Osman Gülal, askere gidene kadar bu makineyi kullanır ve 
fotoğrafçılık yapar. Osman Gülal askere gidince babası Halil Gülal, oğlu 
Şıh Ömer’den bu makineyi kullanmasını ister. Fakat Şıh Ömer, bu işin 
kendi hayat felsefesine uymadığını söyleyerek kabul etmez. Bunun 
üzerine fotoğrafçılık işi İbrahim Gülal’ın üstüne kalır. Şimdi Sefer 
Hocanın çay ocağının bulunduğu yerde bir süre fotoğrafçılık yapar daha 
sonra kısa süre önce yıkılan Belediye fırınının karşısına taşınır. Bu arada 
abisi Osman Gülal’da askerden gelmiş fakat oda fotoğrafçılık yapmak 
istememiş, baba mesleği olan çarıkçılığa devam etmiştir.  

 
O dönemde alemnot makinesiyle seyyar olarak fotoğraf çeken 

bir de İlimsu’lu Mustafa usta vardır. Fakat o da bir süre sonra bu işi 
bırakmıştır. Kendisi Samsun’da oturur yazları Alucra’ya gelerek 
fotoğrafçılık yapardı. Sonraki senelerde Cemal Şimşek’te alemnot 
makine ile bir süre fotoğrafçılık yapmıştır. Şimdilerde Alucra’da aktif 
olarak çalışan tek bir fotoğrafçı bulunmaktadır. 

 
Tekrar eski günlere dönecek olursak, o günlerde terzi Rami usta 

sıklıkla İbrahim Gülal’ı izlemeye makineyi nasıl kullandığını ve resmi nasıl 
bastığını öğrenmeye çalışır. Baba Halil Gülal durumu fark eder ve 
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mesleğine sahip çık diye oğluna öğütte bulunur. Zira o zamanlar 
fotoğrafçılık önemli bir meslektir ve rahatlıkla bir evi 
geçindirebilmektedir.  Fakat Rami usta ile arkadaş olan İbrahim Gülal 
onun bu işi öğrenme isteğine direnmez ve bir anlamda da yardımcı olur. 
Neticede 5-6 sene bu işi yaptıktan sonra alemnot makineyi Rami ustaya 
devreder. Rami ustada bir süre terzilikle birlikte fotoğrafçılık yaptıktan 
sonra fırıncılığa başlayınca o da makineyi ve mesleği terzilikten çırağı 
Yunis Karaçayır’a devreder. 

 
Yunis Karaçayır’da terziliği bırakıp sadece fotoğrafçılıkla uğraşır 

ve mesleğin gerektirdiği gelişimi takip ederek bir agrandizör ve fotoğraf 
makinesi alarak karanlık odada resim tab etmeye başladı. Şimdi, 
Belediye eski başkanlarından Kemal Bıyıkçı’nın Kaymakamlığın 
karşısındaki nalbur dükkânının bulunduğu yerde daha önce bulunan 
ahşap binanın alt katında uzun yıllar fotoğrafçılık yaptı. Daha sonra bu 
binanın yıkılmasıyla, Köymenlerin binasının arkasında kalan şimdiki 
yerine taşındı. Uzun yıllar Alucra’nın tek fotoğrafçısı olarak çalıştı. 
Çektiği resimler ve videolar Alucra’nın eskiye yönelik pek çok hatıratını 
yansıtmaktadır.  

 
1980’den sonra renkli fotoğrafın yaygınlaşmasıyla alemnot 

makine devri bitti ve çekilen resimlerin laboratuarlara yollanarak tab 
edilmesi ve bir süre beklenilmesi dönemi başladı. Daha sonra küçük 
ölçekli laboratuarların yaygınlaşmasıyla, hatta fotoğrafçıların kendi 
laboratuarını kurmasıyla yeni bir dönem başladı ise de Yunis 
Karaçayır’da bu meslekten yavaş, yavaş koptu. Bunda bilgisayar 
teknolojisine bağlı olarak dijital çekimlerin ağırlık kazanmasının da etkisi 
oldu.       

 
Daha sonra 1989’da Alucra tek mahalle muhtarlığı iken muhtar 

seçildi. İlk döneminde iken 1992’de Belediyenin aldığı karar gereği; 
Alucra, yolun üstü (Mesudiye Mahallesi) ve yolun altı (Yunus Emre 
Mahallesi) olarak ikiye bölününce kazandığı seçimler neticesi Mesudiye 
Mahallesi Muhtarı olarak 2009’a kadar görev yaptı.      
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Alucra ve civarında 10’dan fazla resmi (ruhsatlı) kazı yaptı. 
Topladığı eski eserleri Giresun Müzesi’ne kazandırdığı için Giresun 
Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü Müze Müdürlüğü tarafından teşekkür 
plaketiyle ödüllendirildi.  
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1950’nin Alucra’sında Yunis Karaçayır 

 
 Arka planda Hanzar dağı ve cumba balkonlu konak göründüğüne 
göre burası tam olarak şimdiki otopark inşaat alanı olmaktadır. Cumba 
balkonlu konak günümüzde de aynı şekliyle durmaktadır. Taş kahve 
olarak bilinen yapıdır. Bu yapı değirmenci Vasil’in inşa ettirdiği konaktır. 
Şimdilerde Hacı Bingöl’e aittir. Sanırım eski eser tescilli bir yapıdır. 
Devenin arkasında görünen bina ise otopark inşası sırasında yıkılan ana 
caddeye bakan tarafı züccaciyeci olan yapıdır (şimdilerde buralar da 
yıkılarak park yapılmıştır). Develer ise Alucra’ya Kemah’tan tuz getiren 
kervana aittir. Resimde büyük olasılıkla Rami ustanın çırağı Yunis’e 
çektiği bir fotoğraftır. 
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SONUÇ 
 

Alucra’da bir ilk olarak yaşlılardan başlanılarak yapılan sohbetler 
zamanla genişleyerek bir kitap seviyesine geldi. Zaman içinde kendisiyle 
sohbet yapılanlardan bazıları Hakkın rahmetine kavuştu. Kendilerine ve 
kitapta bir vesile ile adı geçmiş büyüklerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Yaşayanlara da Allah selamet versin. 

 
Yapılan bu iş Alucra tarihi açısından önemli bir çalışma olmakla 

birlikte gerçekten zor da bir iştir. İnsanın karşısına hiç umulmadık 
sorunlar da çıkabilmektedir. Yapılan iş küçümsenmekte veya ciddiye 
alınmamaktadır. Ancak bu çalışmanın değerinin ilerde anlaşılacağı 
kanaatindeyim. Aslında karşılaşılan bu sorunlar bu işi bir yerde 
sonlandırmak gerektiğini de hatırlatmaktadır. Bu nedenle bazı sohbetler 
tamamlanamamıştır, yarım kalmıştır.  

 
Neticede ortaya çıkarıldığı kadarıyla bu kitap örnek bir 

çalışmasıdır. Kimsenin ben neden orada yokum benim de olmam 
gerekirdi diyerek alınganlık göstermesine gerek yoktur. Elbette çok 
sayıda değerli şahsiyetlerimiz bulunmaktadır. Ancak bunlara tek tek 
ulaşmak, zaman ayırmak kolay iş değildir. Bu nedenle kitap sayfa olarak 
da makul bir seviyede tutulmaya çalışılmıştır.  

 
Bu kitap beşinci kitabımdır. Bu süre içinde edindiğim tecrübe ile 

Alucra hatta vadi toplumu olarak kitap okuma alışkanlığımızın yok 
denecek kadar az olduğunu gördüm. Basılı kitabı bile okuyucuyla 
buluşturmakta zorlanılmaktadır. Elbatteki bu durumun istisnası da 
bulunmaktadır. 

  
Bu kitap sayesinde dedelerimi, babamı ve dayımı da anlatma 

fırsatı bulmuş oldum. Benim için sevindirici olan taraf da budur. Bu 
çalışmada bana destek olanlara hasseten İhsan Tekoğlu Bey’e tekraren 
çok teşekkür ederim. Bu söyleşiler-sohbetler eğer kitaba dönüştü ise 
onun manevi desteğinin de katkısı çok fazladır.  
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MURAT DURSUN TOSUN 

(ÖZGEÇMİŞ) 
30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de 

okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesi'nde 1977 yılında tamamladı. 

Öğrenim hayatına bir süre ara verdi ve 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk 

Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–

1982 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 

Askerlik dönüşü 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de 

göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 

1990’da Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında 

mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümü'nde Yüksek 

Lisans hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında İşletme Bilim Uzmanı 

olarak buradan mezun oldu. 

İş hayatında 13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra değişik görevlerinde 

bulundu ve 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 

Bir süre Çeliktepe Halk Kütüphanesi’nde bir süre de Ankara Kültür 

Merkezleri Daire Başkanlığı’nda görev yaptı ve tekrar İstanbul AKM’deki görevine 

döndü. 

1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde 

bulundu. Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden 

fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas 

Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2006'da emekliye ayrıldı. 

Emekli olduktan ahşap üzerine hat uygulama (Naht Sanatı) çalışmasına 

başladı. İki kez sergi açtı. 

Bu çalışmalarının yanında araştırmacı yazar olarak röportaj, gezi incelemeleri 

ve belge araştırmalarına dayalı olarak özellikle yöresel tarih konusunda 850 civarında 

inceleme-araştırma çalışmaları bulunmaktadır.  Söz konusu çalışmaları 

muratdursuntosun@wordpress.com, alucra.com, alucrahaber.com  ve bir çok 

yerde yayınlanmaktadır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı, Alucra Zıhar (Fevzi 

Çakmak) köyünde medfun Çağırgan Baba ve Zıhari Tekkesi, Arşiv Belgelerinde 

Mindeval, Arşiv Belgelerinde Alucra isimli basılı dört kitabı bulunmaktadır. Bu beşinci 

kitabıdır. 

Aslen Giresun’un Alucra ilçesi Demirözü köyünden olan Murat Dursun 

TOSUN, iki kız bir erkek çocuk babasıdır. 
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