
ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ 

 

Koyun Baba Zaviyesi’nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete 

gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen 
kimseler yoktu. 15.07.2016 tarihinde  Demirözü köyüne giderken bir kez daha 

uğramak imkânım oldu. Bu kez köyü daha şenlikli gördüm. Köyün girişine 

yeni bir ev yapılmış, köyde kapısı açık evler çoğalmıştı. Bir zamanlar gelen 
geçenin çok olduğu, bu köye bulunan Koyun Baba Zaviyesinin aş kazanlarının 

devamlı kaynadığı, gelip geçenlere ikram edildiği cıvıl cıvıl olan köyde bu 

hareketlilik sevindiriciydi.  

Ayrıca köydeki bu hareketlilik konuşacak insanların olması köyün Şeyhler 

Mezarlığı tarafında da bir çıkışı olduğunu öğrenmeme vesile oldu. Ayrıca 

önceki ziyaretimde ziyaret sonrası geri dönerek köye girdiğim yoldan çıkış 

yaptığım için fark edemediğim köyün camisini fark ettim. Doğrusunu 
söylemek gerekirse köy camilerini ziyaret etmek bana büyük heyecan 

vermektedir. Hele ki taştan yapılmış caminin dışındaki Osmanlıca kitabesini 

görünce heyecanım daha da arttı. Kitabede ilginç detaylar bulunmaktaydı. 
Caminin kapısını açıp da besmeleyle ve selamla ve sağ adımla içeriye girince 

mihrabdaki işçilik beni mest etti. Burada böyle saklı bir güzelliğin olması 

inanılmazdı. İlk işim iki rekat mescid ziyaret namazı kılmak oldu. bu güzelliği 
Alucralılara yansıtmaya vesile olmam nedeniyle kendimi şanslı hissettim.  

Bu köyümüzde vaktiyle kuruluşu yaklaşık 500 yıl geriye giden bir Koyun Baba 

Zaviyesi Vakfı bulunmaktaydı. Bunu vakıf kayıtlarından da takip 
edebilmekteyiz. 

Burada fark ettiğim diğer bir detay ise ilk ziyaretimde kapının üzerinde 

buradaki ziyarete ilişkin her hangi bir isim yazmıyor iken bu kez Seyyid 
Ahmed Çağırgan olarak isimlendirildiğini gördüm. Oysa 1600’lü yıllardan beri 

burada vakf olduğu vakfın mütevellisi şeyhlerin görev yaptığı bilinmektedir. 

Gerek tahrir defterlerindeki gerekse vakıf defterlerindeki kayıtlarda Çağırgan 

velilerle ilgili bu köyde her hangi bir kayıt bulunmamaktadır.  

Dellü köyüyle ilgili olarak 1520 ve 1570’deki tahrir kayıtlarına göre yerleşik 

halkının tamamı müslümandır. Bu karyede 1570’de 19 nefer-i müslim 

bulunmaktadır. Mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve bal olan 
bu karyenin vergi hasılı 1520’de 1200 akçe, 1570’de 1730 akçedir. Bu karyeye 

tabi vergi hasılı 1570’de 1600 akçe olan Salmanis isimli bir mezra 1570’de 



vergi hasılı 1000 akçe olan Veledehan isimli 17 nefer-i Müslim bulunan bir 

çiftlik vardır. Ayrıca Alucara’ya tabi’ Dellü’de 2 değirmen bulunmaktadır. 

 

 
 
Hânehâ-i Re'âyâ-yı Müslümânân der Karye-i m. 

Hâne-i Ahmed veled-i Mustafa Hâne-i Veli veled-i Hasan 

Hâne-i Mehmed veled-i İbrahim                   
Hâne-i Osman veled-i Ahmed 

Hâne-i Ali veled-i Mahmud, pir olub kisbe kadir değildir. 

Hâne-i Mustafa nam1 

Görüldüğü gibi bu tarihde Koyun Baba Zaviyesi Vakfı’nın da 1570’de henüz 

olmadığı anlaşılmaktadır.  

Fatma Acun ve Mehmet Öz’ün Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları kitabında 
1635’de Aclos yani Dellü Köyünde yaşayanlar hane sahibi olarak aşağıdaki 

gibi belirtilmiştir. Bu tarihde zaviyenin varlığı görülmektedir.2 

Hânehâ-i Zâviyedâr ve Ehl-i Mansıb 

Hâne-i Muzaffer veled-i İbrahim Şeyh, zâviyedar-ı karye-i mezbur 

Hâne-i Yakub veled-i Şaban zâviyedar-ı karye-i m. 

Hâne-i Mehmed veled-i Süleyman Şeyh, zâviyedar 

Hâne-i Hüseyin veled-i Mehmet Beşe 

Hâne-i Piri veled-i Hacı 

Hâne-i Halil veled-i Muzaffer 

Hâne-i Yusuf veled-i Şaban3 

Dolayısıyla bu isimlendirme tarihi belgelerle uyumlu değildir. Buradaki zatın 

Koyun Baba Hazretleri olması daha gerekmektedir. Keza Topçam 

                                                             
1 Tosun, Murat Dursun, Arşiv Belgelerinde Alucra Tarihi, 2015, s.116  
2 http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/30/orta-karadeniz-tarihinin-
kaynaklarina-gore-alucara/ 
3 Dellü Köyü ve Koyun Baba Hazretleri 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/30/orta-karadeniz-tarihinin-kaynaklarina-gore-alucara/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/30/orta-karadeniz-tarihinin-kaynaklarina-gore-alucara/


mahallesinde bulunan diğer Koyun Baba Hazretleri ziyaretinin de Dellü 

köyüyle ilgisinin olması rivayet edilmektedir.4  

Bununla birlikte rahmetli Cafer Yağcıoğlu Hoca ile yaptığım röportajda Dellü 
köyüne Ürgüp’den gelerek yerleşen bir zatın olduğu ve zaman içinde bu zatın 

hacasının kendisini ziyarete geldiğinde öğrencisine hitaben bu kadar güzel 

yerleri bıraktın da bu bayır yere neden geldin sen delimisin dediği ve köyün 
adının da bundan dolayı Dellü olarak kaldığını rivayeten anlatmıştı.5     

 

Caminin dış görünümü ve aşağıda kitabesi 

 

                                                             
4 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/28/alucra-dellu-tasdemir-
hapu-yukselen-koyu-ve-koyun-baba-hazretleri/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/26/giresunda-koyun-baba/ 
5 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/22/alucranin-emektar-
sahsiyetleri-cafer-yagcioglu-cafer-hoca/  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/28/alucra-dellu-tasdemir-hapu-yukselen-koyu-ve-koyun-baba-hazretleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/28/alucra-dellu-tasdemir-hapu-yukselen-koyu-ve-koyun-baba-hazretleri/


Kaim-makam-ı kaza İzzetlü Nazım Beğ’in âsâr-ı himmeti sahibü’l-hayr 

Hamidzâde Abdülhamid Efendinin ianeti (yardımı) ahali-i karyenin gayretiyle 

inşa olunmuştur. Sene Fi 1326 (1908-1909) 

 

 



 

Camide bulunan bir levha 



 

Camideki diğer bir levha (Vav Teknesi) 

 

 



 

 

Maşaallah/Ahmedzâde Mehmed Emin Aksarayi/Fâtiha ihsan etsün (etsin) 
Mevlanın kulları(na) 

Buradaki yazının hattı çok usulüne uygun bir şekilde yazılmadığından 

okumakda zorlanılmıştır. Bazı imla hataları da olması muhtemeldir. Mihrabın 
üstündeki bu yazı muhtemelen mihrabı yapan ustaya ait olmalıdır. Aksarayi, 

Aksaraylı demektir.  



 

 



 

 

 



 

Kaza-i mezbura tabi Ahlos, nam-ı diğer, Dellü karyesinde vakı Koyun Baba 

Zaviyesi Vakfı’nın ber-vech-i (olduğu gibi) evladiyyet ve meşrutiyyet ba-berat-

ı âli mutasarrıfı Eş-Şeyh Mustafa ve Yakup ber-hayat (hayatta) oldukları 
halde sene-i merkuma mahsuben bedel-i hasılatı  

Tamam-ı vakıf hisse an karye-i Ahlos namı diğer Dellü  

Tabi-i kaza-im der dahili vakıf ber-vech-i meşrut minh 

Sene (12)66 

Maaş-ı muharrer ve harç-ı muhasebe 80 

Ber-vech-i meşrut evlad-ı vakfa terk 241 

 

Karahisar-i Şarki sancağı dahilinde kain Alucra nahiyesine tabi Aclos namı 
diğer Dellü karyesinde vaki Koyun Baba Zaviyesi Vakfı Ber-vech-i meşrut 

ba-berat-ı âli mutasarrıf bulunan Es-Seyyid Mustafa ve Seyyid Yusuf 

zaviyedarlar ber hayat ve mevcud ve eda-yı hidmet etmekde oldukları halde 
zirde muharrer karyeden ba-sened makbuz bedelinin itası 

Bedel-i taam vakf-ı hisse an karye-i Aclos nam-ı diğer Dellü tabi-i kaza-i 

Alucra  der dahil-i vakf mazbur ba şart-ı it’am-ı taam  

525  



225 it’am-ı taamiyeye sarf 

300  

075 Ber-muceb layiha-i seniyye maaş-ı muharrer ve harcı muhasebesi 

225 Ber-vech-i meşrut mutasarrıf-ı vakfa terk 

Vakıftan 525 kuruş gelir elde edilmiş. Bunun 225 kuruşu vakfın şartı olan 

gelip-geçene yedirilen yemek bedeli olarak sarfedilmiş, 75 kuruşu 
maaşlara verilmiş, kalan 225 kuruşu da vakfa devredilmiş. 
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