
1910 YILINDA ALUCRA İKİZLER TÜMÜLÜSÜNDE YAPILAN 

KAZININ SONRADAN ŞİKÂYET EDİLMESİ 

 

 
İkizlerin eski ve yeni hali-Eskiden cıbıl (çıblak) tepelerken şimdilerde 

orman oldu 

 



 Bu konuda daha önce “Yüz Yıllık Rüya: Alucra İkizler Tepesi Kazısı” 

adıyla bir yazı daha yazmıştım. Daha sonra bir başka konudaki belgeyi 

incelerken karşılaştığım bilgilerle de yazıyı güncellemiştim.1 
 

1909 yılında, o zamanlar Alucra’ya bağlı olan ancak şimdilerde 

Çamoluk’un bir köyü olan Avarak Karyesi’nden Hacı Ahmed Zade Mustafa 
Halis, Pirili Köyünden Kör Ahmed Zade, Kamışlı Köyünden Güces oğlu Yani 

Ağa ve Alucra Tüccarlarından Ataşyan Mühran isimli 4 arkadaş Alucra’nın 

Pirili köyü sınırları dahilinde bulunan İkizler Tepesi’nde kazı izni istemişler ve 
bu izin öncesinde kazada mühendis bulunmadığından bahisle bir kalfaya 

kroki çizdirmişler ve kazı izni istedikleri yerin sınırlarını belirtmişlerdir. Yine 

köyden muvaffakatname (izin) almış, kazı sırasında kimseye bir zarar 

gelmeyeceği hususunda da güvence vermişlerdir. Ayrıca kazı izninin ilgili 
mercilerin gözetim ve denetiminde yapılacağını da ayrıca belirtmişlerdir. 

 

 İlk incelediğimiz belgede kazı izniyle ilgili olarak ilk müracaatta 
bulunulan Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) izin konusu hususun Eski 

Eser Talimatnamesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini 

belirterek dilekçeyi Müze-i Osmani İdaresi’ne yollamıştır. Müze-i Osmani 
İdaresinde oluşturulan ilmi Heyet (bilirkişiler komisyonu) durumu görüşerek 

bu tür taleplerde gelişigüzel her isteyene izin verilemeyeceğini aksi takdirde 

burada bulunabilecek eski eserlerin zarar görebileceğini belirterek söz konusu 
talebi reddetmiş, en önemlisi de bu iznin Osmanlı tebası ve yabancı uzmanlara 

verileceğini beyan etmişlerti. 

 
 Bu süreçte dikkat çekici birkaç nokta bulunmaktadır. Söz konusu 

kişiler 1909’da kaçak kazı yapmış olsalardı kazılacak alanın çok geniş ve 

büyük alan olması nedeniyle çalışmanın çok zaman alacağını hesap ederek 

şikâyet edilebileceklerini düşünmüş olmalıdırlar. Bunda kazı ruhsatı 
isteyenlerin bazılarının memur olması da önemli bir etkendir. Ancak resmi 

prosedürü takip etmeleri ve sonucunda gerekli izni alamamışlardır. 

 
Osmanlı Müze Müdürlüğü eski eserleri korumadaki görünürdeki 

hassasiyeti nedeniyle sizin bilgi birikiminiz ve tecrübenizin yeterli 

olmadığından kazı sırasında muhtemel eserlere zarar verebilirsiniz endişesini 
taşıyarak olumsuz cevap vermiştir.  

 

Ayrıca, Osmanlı Müze Müdürlüğü teknik komisyon üyelerinin Osmanlı 
tebası ve yabancı uzmanlara bu kazı iznini verilecektir diyerek işi 

geçiştirmeleri bir yabancı hayranlığı içinde olduklarını da göstermektedir. Bu 

tutumları eski eserleri koruma hassasiyetinin ötesine geçmekte ve kendi 

içinde çelişkiye düşmektedir. Zira Osmanlı’da yabancılara tanınan kazı 
imtiyazları sonrasında pek çok değerli tarihi eserimizin yurt dışına kaçırılarak 

bu güvenin suistimal edildiği de bilinen bir gerçektir. 

 

                                                             
1https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/24/yuz-yillik-ruya-
alucra-ikizler-tepesi-kazisi/ 
 



İkizler Tepesi için kazı talebinde bulunanlar kazı yapmayı kafalarına 

koydukları için Alucra kaymakamını devre dışı bırakarak, bir anlamda elini 

kolunu bağlayarak Şebinkarahisar’da bulunan mutasarrıfı taleplerine razı 
etmişler ve yetkisi olmayan bir izni sonradan kendisinden almışlardır. Bu 

bilgiyi daha sonra incelediğimiz 1914 tarihli bir belgeden anlıyoruz. Ayrıca bu 

belgelerde Hacı Ahmedzade olarak zikredilen kişinin Avaraklı Hacı Ahmedzade 
Mustafa Efendi olduğu anlaşılmaktadır. Aslında bu belgeler Mustafa 

Efendiden şikâyetçi olan köylülerinin verdiği dilekçeler ve onlara istinaden 

yapılan tahkikat senedinde belirtilen ifadelerdir.  
 

Buna göre: 

 

Merkum Mustafa Efendi şimdi de bir takım müneccimler (falcılar) 
başına toplanarak birkaç refikiyle geceleri asar-ı atika taharri etmek (define 

aramak) üzere bir takım mahallerde hafriyat icra eyledikleri (kazı yaptıkları) 

şahid-i adil ile de müsebbettir (sabittir). 
 

Hacı Mustafa Efendi bundan iki sene akdem Karahisar-i Şarki 

Mutasarrıflığından ruhsat-ı resmiye istihsal ederek (ruhsat alarak) ol-vechile 
kazasının hükümete bir çarık bu’d (kısa mesafede) mesafede bulunan “İkizler 

Tepesi” demekle ma’ruf (bilinen) mahalden ve hükümetin taht-ı nezaretinde 

olmak üzere bir hafta hafriyyat icra ettirdiği…2 
 

 Bu bilgilerden bir haftalık kazı izninin sonunda ne olduğu belli 

olmamaktaydı. Ancak arşivde tasnif edilerek sisteme yeni yüklenen belgeler 
arasında İkizler Tepesi kazısıyla ilgili belgelere de rastladım ve bunları da 

alarak okudum. Bu kazı sırasında 30’a yakın iş erinin çalıştırıldığı, 

mutasarrıfın da maiyetiyle Alucra’ya gelerek kazıya nezaret ettiği kendisine 

burada ziyavet verildiği, o Karahisar’a döndükten iki gün sonra da kazılan 
toprağın ucarak 17 yaşında Karabörk köyünden bir delikanlının öldüğü 

anlaşılmaktadır. 

 
 Bunun üzerine çocuğun babası İzzet Çavuş İstanbul’a gelerek Bâb-ı 

Âlî’ye (Başbakanlığı) resmi şikâyetde bulunmuştur. Şikâyetinde hem 

hükümetten hem de başta mutasarrıf olmak üzere kazıyı yürütenlerden 
şikâyetçi olmuştur. Yazılan dilekçe son derece düzgün bir Türkçe ile yazılmış 

ve iyi ifade edilmiştir. İzzet Çavuş’un biz okuyamadık cahiliz fenn bilmeyiz 

demesinden yazının onun kaleminden çıkmadığı ve konulara vakıf bir dava 
vekilinin dilekçeyi yazdığı çok nettir. Dilekçede kazı öncesinde ve sonrasında 

yapılan ihmaller ile yetki gaspı sırasıyla izah edilmiştir. Neticede hükümetten 

diyet istenilmiş ve sizde ilgililerin yakasına yapışın denişmiştir.  

 
 Dilekçelere istinaden Sivas valiliğinden yazılan üst yazıda halen 

mutasarrıfın kollanmak istenildiği açıkça anlaşılmaktadır. Zira vatandaş kireç 

yakmak için kuyu kazıyorlardı ve burada elde ettikleri kireci getirip 
satıyorlardı, mutasarrıf da böyle bir şeye izin verdiğini zannederek bu işe onay 
                                                             
2 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/15/gecen-yuzyilin-basinda-
alucra-kazasi-mindeval-nahiyesi-avarak-koyunden-istanbula-yasanan-goc-olayinin-
arkasindaki-gercekler/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/15/gecen-yuzyilin-basinda-alucra-kazasi-mindeval-nahiyesi-avarak-koyunden-istanbula-yasanan-goc-olayinin-arkasindaki-gercekler/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/15/gecen-yuzyilin-basinda-alucra-kazasi-mindeval-nahiyesi-avarak-koyunden-istanbula-yasanan-goc-olayinin-arkasindaki-gercekler/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/15/gecen-yuzyilin-basinda-alucra-kazasi-mindeval-nahiyesi-avarak-koyunden-istanbula-yasanan-goc-olayinin-arkasindaki-gercekler/


vermiş denilerek resmi makamlar yanıltılmaya çalışılmıştır. Oysa böyle bir 

durum söz konusu değildir. Mutasarrıfın kazıya iştirak ettiği değişik tarihlerde 

değişik kişiler tarafından yazılı olarak ifade edilmiştir.  
 

 İkizler Tepesinde 1940’larda alenen yevmiye ile adam çalıştırılarak 

burada yine kaçak kazı yapılmış, büyük ikizin üstü açılarak neredeyse yapı 
kalıntıları ortaya çıkarılmışken yaşanan toprak kayması sonucu bir kişi daha 

ölmüştür. Bu nedenle de kazıya son verilmiştir.  

 
15-20 sene önce de kışın, bu kez tünel açılarak kaçak kazı yapıldığı ve 

karşılaşılan birkaç duvarın delinerek içerilere gidildiği ancak tehlikeli 

durumlarla karşılaşıldığı için kazıya devam edilemeyerek son verildiği sağda 

solda hikâye edilmektedir. Anılan yer şimdilerde sit alanı olarak bilinse de 
bulunduğu mahal itibarıyla korunması güç olduğundan kendi kaderine terk 

edilmiş bir haldedir. Bu yıl yaptığım gezi esnasında doğu tarafında bulunan 

tepenin Pirili tarafında bir tünel ağzı olduğu ayan beyan görülmekteydi.    
 

 Yapılması gereken uygulama, Alucra Kaymakamlığı’nın, Giresun 

Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bünyesinde Arkeoloji bölümü bulunan 
Üniversitelerimizle temas kurarak burada ayrıntılı bir alan araştırması 

yapılmasını ve akabinde de resmi kazı çalışmalarına başlanılmasına vesile 

olmasıdır. Aksi halde bu büyük tarihi miras bilinçsizce tahribata açık bir 
vaziyette atıl durumda beklemeye devam edecek, burada olması kuvvetle 

muhtemel eski eserler de devlet hazinesine girmekten mahrum kalacaktır. 

 
 Alucra’da bulunan ve tarihi binlerce yıl önceye muhtemelen Hititler’e 

kadar uzanan İkizler Tepesi; ki bunun eteklerinde bulunan Han Tepesi de 

bunun bir doğal uzantısıdır, devletin ilgisini beklemektedir. Yöre açısından da 

milli tarih açısından da önem arz eden bu mahal ve bu mahalde olması 
kuvvetle muhtemel tarihi eserler ve yapılar gün yüzüne çıkarılacağı günü 

beklemektedir.  

 
 Bu alanlar kendi hallerine terkedildiği takdirde definecilerin 

tecavüzünden kurtulamayacak gibi gözükmektedir. Bu iş başlıbaşına bir 

hastalıktır aslında. Kimisi fukaralıkdan kurtulmak için bir umut diye bu işle 
uğraşırken kiimisinin hali vakti yerinde olmasına rağmen daha fazla şeye 

sahip olmak için kimisi de sırf heyecan yaşamak için bu işlerle uğraşmaktadır. 

 
 Tabi herkesin sahip olduğu imkânlara göre de alet, edevatı olmaktadır. 

Kimisinin sadece kazması küreği var iken, kimisi metal çubuk, şakül, gül 

çubuğu vs. ile, kimisi de modern teknolojinin imkânlarını kullanarak 

elektronik-dijital aletlerle arama yapmaktadır. Sonrası malum… 
 

 Ancak ruhsatlı kazılarda bile hassas davranılmadığını gözlemci olarak 

takip ettiğim iki kazıda gördüm. Her ne kadar müze yetkilisi kazıya iştirak etse 
de onlara kazı alanının yakınında misafir edilmekteler ve iş makinalarıyla 

yapılan kazıda da ortalık tarumar edilmektedir. Hatta birisinde görevli polis 

kazı alanını gözetlememe bile müsaade etmedi. Neden acaba! 



 
 Neticede olan bizim eserlerimize olmakta ve tarih sahipsizlikten yok 

olmaktadır. Oysa Kamışlı köyünde bulunan ve Birinci Dünya Savaşında 
askeri hastahane olarak kullanılan bir binanın yandığı osmanlı kaynaklarında 

belirtilmiş olmasına3 ve köyde belirli bir alanda askeri şehitlik olduğu 

tevatüren rivayet edilmesine rağmen4 müze müdürüyle yaptığım görüşmede 
kaymakamlık vasıtasıyla müracaatda bulun biz orada bir açık kazı yapar, 

defin var mı varsa Müslüman usulüne göre mi defnedilmiş, bunun yanında 

askeri alametler var mı tespit etmeye çalışırız demesinden sonra izlediğim 
prosedür üzerine bir arkeoloğ gönderilmiştir. O da köylülerle iletişim 

kuramamış, bir fotoğraf çekerek burada bir şey yok diye rapor yazmış 

gitmiştir. Toprağın yüzüne bakarak orada defin olup olmadığı belli olur mu, 

hele de aradan 100 yıl geçtikden sonra. 
 

 Maalesef tarihe ve geçmişe verdiğimiz değer bu. Yeniden İkizler Tepesine 

dönecek olursak bu alanın insan eliyle yapıldığını İzzet Çavuş’da belirtmiş. 
Öyle böyle tepeler değil buralar. Fotoğrafdan da görüleceği gibi her biri birer 

dağ misali. İş makinası yok, kazma kürekle kazılan taşınan topraklarla 

muhtemelen yapıların üzeri kapatılmış. Kimbilir zamanında kaç köle 
çalıştırıldı burada, kaçı da yorgunlukdan öldü. Burası lanetli yer gibi adeta. 

Etrafında bulunan onlarca kurgan buranın Türklere ait çok eski bir mekân 

                                                             
3 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/04/alucrada-askeri-
hastane-yangini/ 
4 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/30/alucranin-kamisli-
koyunde-garip-kalmis-bir-sehitlik/ 



olduğu izlenimini de vermektedir. Hatta ikizlerle karşı karşıya olan Kuzkaya 

ve Sivri Tepeleri de aynı şekilde yapma tümülüslerdir. Hele Sivri’de bulunan 

17 metre uzunluğundaki taş kemer halen sağlam duruyorsa başlı başına bir 
sanat eseridir.   

 
Tepenin üstünden yarılmış-kazılmış yerin görüntüsü 

 

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih 

Edebiyat Grubu üyelerinden Zafer Şık, Mehmet Kahramanoğlu, Süleyman 
Köse, Mustafa Demirel, Fırat Çağlayan, Hamza Soysal, Ersin Üçdemir, 

Fatma Çelik, Ayşe Duha, Mahire Yazar Kiremitçi ve Rümeysa Odabaş’a 

çok teşekkür ederim. 

 
Saygılarımla, 

Murat Dursun TOSUN 

muratdursuntosun@wordpress.com 

mailto:muratdursuntosun@wordpress.com


 
Doğu tarafındaki tepeden batı tarafındaki tepenin Alucra’ya doğru 

görüntüsü 
 

BOA Osmanlı Arşivi Fon Kodu: MF.MKT. Dosya No: 1147, Gömlek 

No: 4, Tarih: 19 (M) Muharrem 1328 (31 Ocak 1910), Konusu: Eski eser 
arama ruhsatı ecnebi mutahassıslara verileceğinden, Avarak karyesi 

ahalisinden Hacı Ahmedzade Mustafa Halis ile Kamışlı karyesinden 

Kücesoğlu Yani'nin Alucra kazasına bağlı Pirili karyesinde eski eser 
arama taleplerinin uygun görülmediği. 

 



 

BELGE 1 “KROKİ CİZİMİ” 

 
 

Sol taraftaki yazılar: 
Numro 1 

İşbu tepeler yekdiğerine iki dakika mesafesi olup, irtifa’i kırk metro idüğü 

Numro 2 
İşbu tepelerin etraf-ı erbaası mer’i idüğü 

Numro 3 

İşbu Pirili ve tepesi mezkur (zikredilen, bahsedilen) tepelere otuz dakika 
mesafe idüğü 

Sol tarafta pul çevresi: 

Şark’en (Doğu) mer’â 

İşbu harita marifetimle tanzim olunmuştur. Fi 28 Kanun-i Evvel (1)325 
Çizimin altı: Şimal’en (Kuzey) mer’â Pirili Karyesi numru 3 

Çizimin orta yeri : İkizler tepesi numru 1 

Çizimin içinde dikine yazılmış yazı: 
Murabba (kare) şekil üzere tanzim olunan işbu mahal yedi kilumetruden 

ibarettir. 

 Evlerin üzerindeki rakam: 3 
Çizimin orta yerindeki yazı: Numru 2 

Çizimin sağ tarafı ters vaziyetteki yazı: Garb’en (Batı) mer’â 

Çizimin üst tarafındaki ters vaziyetteki yazı: Cenub’en (Güney) mer’â 
 

 

 

 
 



BELGE 2 “DİLEKÇE” 

 
 

Ma'ârif Nezareti Celîlesi Huzûr-ı Sâmiyesine 
 

          Ma'rûz-ı bendeleridir ki; Sivas vilâyeti celîlesine mülhak Karahisar-ı 

Şarki Sancağının Alucara kazası kuralarından (karyeler, köyler) Pirilli karyesi 



(köyü) umûm ahâlîsine mahsus mer'ânın derûnunda (dahilinde) vâkı' (olan) 

etrafı erba'ası (dört tarafı) mera ile mahdûd (çevrelenmiş) ve ikizler nâmıyla 

(ismiyle) muarefe (tanınan) san'ı nâm (benzer isimli) iki adet tepelerin içinde 
hiss eylediğimiz âsârı atîka (eski eserler) mevcut olmasından ve her iki 

tepeninde birbirine bu'd-i mesafesi (gidilen yerin uzaklığı) iki dakika 

bulunmasından her ikisinde de hafriyat icra edeceğiz ve buracada mühendis 
bulunmadığı cihetle kalfa tarafından tanzim kılınan (hazırlanan, çizilen) 

haritası leffen (ilişikte) takdim kılınmakla edeceğimiz hafriyatdan dolayıda hiç 

bir ferde zarar îcâs (gönlüne korku düşürme) etmediği gibi karye-i 
mezkureninde muvâfakatnâmesi (izin) yedimizde mevcut olduğundan lütfen 

altı mâh (altı ay) müddetle ruhsatnâmesinin nizam dâiresinde yeddi 

bendegânemize (tarafımıza, elimize) emr ve i'tâsiyle harç nizâmîsi takdim 

olunmak üzere emr ve irâdesi husûsuna  müsâ'ade-i aliyye-i nezâretpenâhîleri 
sezâvâr-ı âtifet (gözetim ve denetiminiz altında yüksek müsaadeleriniz) 

buyrulmak bâbında emr-ü ferman hazret-i men-lehül emrindir. 

27 Teşrin-i Sâni 1325 (10.12.1909) 
 

Alucra Tüccarlarından Alucra’nın Pirili Karyesinden Alucra’nın Kamışlı  

Ataşyan Mühran    Kör Ahmed Zâde   Karyesi’nden Güces 
         Oğlu Yani Ağa 

PUL      PUL 

27.T.Sani 1325    27.T.Sani 1325 
Alucra’nın Pirili Karyesi’nden Alucra’nın Avarak Karyesi’nden  

Kör Ahmed Zâde    Hacı Ahmed Zade  

 
BELGE 3 “CEVAP YAZISI” 

 



Mühür: Ma'ârif Nazâreti evrak kalemi 

Mazrûfen (zarflanmış) Müze-i Osmanî Müdiriyyeti Aliyyesine 

16 K.Sâni 1325 (29.01.1910) 
 

           Karahisar-ı Şarki Sancağı tevâbi'inden Avarak (Çamoluk-Hacı Ahmet) 

karyesinden Hacı Ahmet Zade Mustafa Halis ve refikası (arkadaşı) 
mühürleriyle nezareti celilelerine takdim kılınan işbu istid'â  (dilekçe) müte'â-

güzâr bend-i gânem oldu. Âsâr-ı atîka nizamnâmesinin onuncu maddesinde 

sondaj ve taharriyât ve hafriyyât icrası hakkında münhasıran (sadece) Müze-
i Osmâniye ait olmasına ve ma'mâfîh (öyle olmakla beraber) nezareti celîleleri 

cânibinden ( yüksek makam) istisnâ'en (kaide dışı bırakmak) ve bir müsâ'ade-

i mahsusa (özel izin) olmak üzere cem'iyyâtı ilmiyyeye (ilim heyeti) ve 

mütehassıs (uzman) olan efrâdı teb'a (tabi olan ferdler) ve ecnebiyeye hafriyyât 
ruhsatnamesi kılınacağı muharrer (tahrir olunmuş, yazılmış) bulunmasına 

nazaran ruhsatnâmenin la alâ etta'yîn(la'letta'yîn) her tâlibe İ'tâsı câiz 

olamayacağı tezâhür (görüş, meydana çıkma) etmektedir. Binâ'en aleyh 
müsted'îlerin (dilekçe verenler) ilmi (bilgisi) âsâr-ı atîka hakkındaki derece-i 

vukûf (eski eserler hakkındaki bilgileri) ve ma'lûmatları irâde-i bend-i 

gânemce (tarafımızca, görüşümüzce) meçhûl olması ve hafriyyâtın kavâid-i 
fenniye (ilmi kurallar) dâhilinde ademi icrâsı hâlinde şâyet o mevki'de âsâr-ı 

atîka (eski eserler) mevcut ise âsâr-ı mezkûreye zarar îcas eylemeleri melhût 

bulunması hesabiyle istid'â-yı vâkı'a nın (dilekçe konusunun) tervîci (değerini 
artırmak) muvâfık (uygun, yerinde, denk) görülemediği ma'ruzdur (arz 

olunmak). Ol bâb da emr-i fermân hazreti men lehül-emrindir. 

16 K.sani 1325 
Müze-i Hümâyun Müdiriyyeti 

 

BELGE 4 “İLGİLİ YAZIŞMA” 

 



 

Hic.19 M 1328 

Rumi 18 K.Sani 1325 
Sivas vilayeti ma’ârif müdiriyyetine 

 

Karahisar-ı Şarki Sancağı dahilinde Alucara kazası muzâfâtından Pirilli 
karyesinde vâki’ ikizler nâm tepede âsâr-ı atîka taharrîsi (araştırılması) 

hakkında altı mâh (altı ay) müddetle hafriyyât icrâsına müsâ’ade i’tâsı 

Alucara’nın Avarak karyesi ahalisinden Hacı Ahmet Zâde  Mustafa Halis ve 
Kamışlı karyesinden Güces oğlu Yânî ve rüfekâsı (arkadaşları) imzalarıyla 

vârid olan arzuhalin istid’â olmasıyla keyfiyyeti  Müze-i Osmânî müdiriyyetine 

ledel-havâle (havale olunduğu zaman) âsâr-ı atîka nizamnâmesinin (eski eser 

talimatı) onuncu maddesinde sondaj ve taharriyât (araştırmalar, aramalar) ve 
hafriyyât (kazı) icrâsı hakkında münhasıran (belli sınırlar içinde) müze-i 

Osmânîye’ye âit olduğu ma’a-mâfî nezâretce bir müsâ’ade-i mahsûs olmak 

üzere cem’iyyât-ı ilmiyyeye (ilim heyeti) ve mütehassıs (uzman) olan efrâdı 
teb’a-i (tabi halk) ecnebiyyeye (yabancılar) hafriyyât (kazı) ruhsatnâmesi i’tâ 

kılınacağı muharrer (tahrir olunmuş, yazılmış) bulunduğu cihetle 

ruhsatnâmenin lâ alâ etta’yîn(la’letta’yîn) (gelişi güzel) her tâlibe (her isteyene) 
i’tâsı câiz (uygun) olamayacağı ve esâsen müsted’îlerin ilmi (dilekçe veren 

talepte bulunan bilgisi) âsâr-ı atîka  nokta-i nazarından (eski eserler 

açısından, bakışından)derece-i vukûf ma’lumatları (bilgi birikimleri) meçhûl 
olmağla (bilinmemekle) beraber hafriyyâtın kavâid-i fenniye dahilinde ademi 

icrâsı (kazının ilmi kaideler dahilinde yerine getirilmesi) hâlinde şâyet o 

mevki’de âsâr-ı atîka (eski eserler) mevcut ise âsâr-ı mezkûreye (bahsedilen 
eski eserlere) zarar îcas edilmesi (zarar verilmesi) melhût bulunduğuna (söz 

konusu olması nedeniyle) tervîc istid’âları (taleplerinin kabulüne yönelik 

istekleri) mümkün olamayacağı ifâde olunmasına keyfiyyeti (bir şeyin esası iç 

yüzü) müsted’îlere (dilekçe veren, istid’a eden) takrîr-i beyan (bildirilir) olunur. 

 
Pirilli köyünden İkizlere doğru bakış 

 



BOA Arşiv Fon Kodu: DH.MUİ. Dosya No: 110, Gömlek No: 57, 

Tarihi: 18 (B) Receb) 1328 (26 Temmuz 1910), Konusu: Sivas vilayetine 

bağlı Karahisar-i Şarki sancağında Alucra kazasında Erzurum caddesi 
üzerinde İkizler adıyla bilinen tepe üzerinde yapılan kazıyı Karabörk 

karyesinden Musa oğlu İzzet Çavuş’un şikâyeti. 

 
 
Hû 

Sadaret-i Uzma’ya 

Maruz-i çakerileridir. 
 

Sivas vilayetine mülhak (bağlı) Karahisar-i Şarki sancağında Alucra 

kazası merkezine onbeş yirmi dakika mesafede hükümetin gözü önünde ve 
Erzurum caddesi üzerinde ve mülk u tetimme-i seknadan olmayan mahalde 

kain ikizler dimekle arif (bilinen) iki büyük tepe var idi. Öteden berü o 

tepelerde define ve asar-ı atika olduğu rivayet ve zann olunur ve tepelerin 
suret-i teşkil ve vaziyet-i coğrafiyesi de insan elinden çıktıklarını gösteriyor idi. 

Evvelce de müteneffizan (nüfuzlu, hatırı sayılır) bazıları bu tepeleri yarmak ve 

taharriyat icra etmek (arama yapmak) istemiş ve mutasarrıfin-i sabıkaya 

(önceki mutasarrıfa) müracaat eylemiş iseler de ruhsat itası bir takım kuyud 
u şarta tabi’ sırf Bâb-ı Âlî’ye aid olduğunu söyleyerek müsaade edememişlerdi. 

Bu defa kaza-i mezkûr bidayet mahkemesi müstantiği (savcısı) Pirilli karyeli 

Kör Ahmed oğlu Arif Efendiyle emmizadelerinden Zülfi ve Karatutar (Karaağaç) 
karyeli Hamid oğlu Hamid Ağalar ve Mindevallı Hacı Mustafa Efendi ve Güces 

oğlu Yor (Yani) ve tüccardan Karakin Ağalar taharriyat icrasını kararlaştırarak 

mesmuâta (işitilene) göre ruhsat istihsali içün iki defa Sadâret-i Uzmâ’ya 



müracaat iderler. Her iki istid’aları da red olunur. Artık usulen asar-ı atika 

nizam-nâmesi hükmü tavzifen müsaade alamayınca livamızın meşrutiyet 

mutasarrıfı Cemil Bey’e yanaşırlar. Eski devr-i istibdad mutasarrıflarının 
cesaret edemedikleri hale mutasarrıf-ı muma-ileyh cür’et eder. Tepelerde 

hafriyat ve taharriyat icra içün ellerine bir emr-i tahriri verir ve kazadan bir 

polisle bir jandarmayı bunları takibe me’mur ider. Mayıs’ın on beşine doğru 
tepelerden birisini yarmaya başladılar. Sanki bir dağ parçası olan tepeyi hayli 

kazmış ve derin bir yol açmışlardır. Yirmi otuz amele her gün çalışıyor, tepenin 

içine ve altına doğru ilerüleyor idi. Bu hafriyatın fenn dairesinde olub 
olmadığını muayene ve işe nezaret etmek üzere ne bir mühendis ne fenn 

me’muru ve ne de hiç olmazsa bu gibi işlerde bulunmuş bir ustabaşı var idi. 

İşe kumanda iden şirket-i mezkûre azalarından bazıları hafriyat yapıldığı 

sırada mutasarrıf-ı muma-ileyh ile jandarma kumandanı ve belediye reisi ve 
kendi adamlarından ve livanın en zenginlerinden Karakurtzade Hacı Halil 

Efendi ve diğer maiyeti ile kazaya teşrif etti. Ve kazanında eşraf ve me’Muruyla 

beraber bir gün tepeye bizzat azimet ve harfiyata nezaret eyledi. Ve şirket-i 
mezkûre tarafından tepede mutasarrıf beye ve şerefine mükellef bir ziyafet 

verildi. Mutasarrıf Bey avdet ettikden iki gün sonra idi ki henüz on yedi 

yaşında bulunan fakat tüvânâ (güçlü, kuvvetli) ve gürbüz ve arslan gibi bir 
kıyafet ve vücuda malik olmağla millete bahadır bir asker olmak üzere 

yetişmiş oğlum ciğerpere evladım Arif’in üzerine hendek yıkılarak o anda mahv 

itdi (öldü). Biz köylüler cahiliz bizi zamanıyla okutmadılar rüşdiyede öyle 
şeyler ve böyle fenn bilmeyiz işde mühendis olub olmadığını evvelce hiç 

bilmiyor idik, ne bilirim hükümet me’muru bir livanın mutasarrıfı marifetiyle 

yapılan bir işde kanunsuzluk olacağını me’mul bile etmezdik (ummazdık). 
Hatta bu ciheti oğlumda bilmezdi. Ne bilsin ki  orada kendisinden başka yirmi 

otuz amele çalışıyor. Üzerlerinde bir polis ve birde jandarma bulunuyor. Artık 

anın köylü cahil aklı o cihetlere erer mi, elbette hayır. Ancak fakir ve ihtiyaç 

saikasıyla yevmi beş kuruşdan ibaret ufak bir parayı kazanmağa ve bu suretle 
akvat-ı (yiyecek) yevmiyesini tedarik etmeğe çalışıyor. Bin arslan gibi bir 

evladımı gayb etdim ana mı ağlayayım yoğusa bu memlekette hayatın kıymeti 

olmadığından ve insanların hayvanat içinde en ucuz gördüğünden midir, 
nedir yalnız faide-i şahsiyelerini (şahsi menfaatlerini) te’min emeliyle 

kanunsuz, usulsüz, ruhsatsız icra kılınan hafriyatda vatanın bir evladı heder 

olub gidiyor. Bir tavuk kadar ehemmiyet verilmedi buna mı ağlayayım. Biz bu 
hafriyatın ruhsat-ı resmiyeye müstenid olub olmadığını dahi bilmiyor idik. 

Çünki kanunsuz bir işe hükümet me’murlarının teşebbüs ve cesaret edeceği 

aklımıza bile gelmezdi. Oğlumun vefatı akabinde ameliyatı ta’til ettiler. 
Halbuki hafriyat esnasında tepenin sun’i (insan yapısı) olduğu ve kazılan 

toprak tabiatın terk ettiği bir vaziyetde olmayub insan eli değdiği anlaşılmış ve 

taş nerdübân (merdiven) gibi asarda zuhur etmemiş idi (eserde 

bulunamamıştı). Bir çok masarıf ihtiyar olundukdan (yapıldıkdan sonra) ve 
asar zuhur ettikden sonra terk etmeyecekleri derkâr iken şu kurban virir 

virmez bir kazma daha urmaksızın ameliyatın ta’til edilmesi işde bir fenalık 

olduğu şüphesini virdi. Tahkik etdikde bâlâ-yı istid’amda da ifade ettiğim 
vechile iki defa İstanbul’a gönderdikleri istid’aların red olunmasına rağmen 

mutasarrıfdan ruhsat-ı taharriye almış olduklarını ve bunda dördüncü 

düsturun seksen dokuzuncu sahifesinde münderiç 9 Şubat Sene (12)99 (21 
Şubat 1884) tarihli asar-ı atika nizam-nâmesine külliyen mugayir (aykırı) 



olduğunu öğrendim. Mezkûr nizam-nâmenin birinci maddesi ecsad ve eşya 

medfun (gömülü) olmak mülahazası mütebâdir olan (akla gelen) tepe ve 

türbelerin asar-ı atika ve kadimeden olduğunu ve üçüncü maddesi memalik-
i Osmaniyede mevcud ve mekşuf (keşfolunmuş) ve bundan böyle hafriyat ile 

zahire çıkarılacak her nev’i asar-ı atikanın kâmilen devlete aid olduğunu ve 

yedinci maddesi hiçbir kimse işbu nizam-nâmede ta’yin olunan şurut 
(belirlenen şartlar) ve ahkâma tevfikan ruhsat-ı resmiyye istihsal etmeksizin 

memalik-i Osmaniyede asar-ı atika taharri ve ihraç ve kısmen olsun temellük 

(kendine mal) edemeyeceğini (sahiplenemeyeceğini) ve üçüncü ve onaltıncı 
maddeleri asar-ı atika taharrisi ve ihracı içün devlet müzesi idaresinin 

inzimam-ı mütalaatı ve meclis-i maarifin tasvibiyle kararlaştırıldıkdan sonra 

maarif nezaretinin (milli eğitim bakanlığının) takririyle Bâb-ı Âlî’den bade’l-

istizan ruhsatnamesi ita kılınacağını ve on beşinci maddesi asar-ı atika taharri 
etmek isteyenlerin bir harita tanzim ve taşrada ancak valilere istid’a-name-i 

resmi takdim edeceklerini ve tahkikat icrasıyla neticesi mütalaat-ı mahsusa 

ile maaarif nezaretine iş’ar olunacağını ve onsekizinci maddesi bir günden altı 
aya kadar müddet içün beş ve altı aydan bir seneye kadar içün on lira harç 

alınacağını ve yirmi birinci maddesi hafriyyat icra olunacak mevkide hükümet 

tarafından bir fenn me’muru bulundurulacağını ve yirmiikinci maddesi 
me’murların taharriden memnu’ (araştırmadan yasak) bulunduğunu emr u 

tasrih ettiği (açıkladığı) velhasıl bu nizan-nâme mucebince taharriyat ve 

hafriyyat icrası ber-vech-i muharrer behemahal mevakinin ruhsat-ı 
resmiyesine mütevakkıf ve tadad olunan (sayılan) kuyud u şurut (yazılı 

şartlara) tabi olduğu ve buna riayet etmeyenlerin otuzüçüncü madde 

mucebince düçar-ı mücazat olacakları (cezalandırılacakları) dahi münderic 
(yeralmış) bulunduğu halde ne o yapılmış ne bu şart aranmış, ne kayd fazla 

olarak istid’anın reddi emrine rağmen istid’a kabulüyle vazifesi olmayan 

mutasarrıf tarafından hem de devlet me’muru olan müstantiğe taharri emri 

verilmiş ve koca bir nizam-nâme ayaklar altına alınmış ve bu yüzden evlad-ı 
milletin katline sebebiyet verilmiş olduğunu anladım. Madem ki burada 

hükümetin en büyük me’muru olan mutasarrıf böyle kanunsuz bir işe cür’et 

etmiş ve cür’eti ve tama’a müstenid (dayanan) hareketi telef-i nefs-i müeddi 
(bir nefsin telefine sebep) olmuşdur. Bundan böyle diyet hakkında yegâne 

mes’ul hükümet ve hükümetin mutasarrıfıdır. Hükümet mes’uldür çünki 

kanun bilmez nizam tanımaz bir zatı heman tahkikatıma (araştırmama) ve 
tevatüren rivayet (kuvvetli söylenti) olunduğuna göre bundan evvel bulunduğu 

me’muriyetlerde sıfat-ı me’muriyete münafi ef’ale cür’eti ve mahkûmiyeti 

muhakkak bir zatı mutasarrıf ta’yin etmişdir. Mutasarrıf mes’uldür. Çünki 
kanunu tanımamış bundan yüzlerce sene evveldeyiz gibi kendisini kanunun 

fevkinde (üstünde) görerek re’y-i hoduyla (kendi insiyatifiyle) hareket etmiş ve 

bu hareketiyle oğlumun telefine sebebiyet vermiştir. Bu mes’elede sebeb evvel 

emirde hükümet ile hükümetin mutasarrıfıdır. Mutasarrıfla altı zatın tahayyül 
ve takayyüt (hayal) ettikleri definenin zuhuru halinde tabii idi ki kolayca 

zengin olacaklardı. Müsebibler hakkında ta’yin olunacak mücazat-ı kanuniye 

hükümet-i adl’e aid olub oğlumun diyet-i şer’iyyesi maktulen vefatına 
sebebiyet veren mutasarrıfdan ve altı zatdan ve mutasarrıf tayin ve istihdam 

eden hükümetden lazım geldiğine şüphe yokdur. Şu halde diyet-i şer’iyyeyi ve 

tazminat-ı lazımeyi evvel-i emirde hükümetden  istiyorum. Hükümet tabii 
mutasarrıfdan ve diğerlerinden arayabilür. 4 Haziran Sene (1)328 (17 Haziran 



1912) tarihinde Sivas vilayet-i celilesiyle istinaf müddei-i umumiliğine telgrafla 

arz-ı keyfiyet etmişdim. Henüz bir şey zuhur etmedi (gelmedi). İşittiğime göre 

bu telgrafı haber alan mutasarrıf taharri ve hafriyat hakkında virdiği emr-i 
taharriyi siz beni kurtarmazsanız ama ben sizi kurtarırım diyerek geriye almış 

fakat kaza ve merkez liva ahalisinin ekserisinin meşhûd ve ma’lûmu olduğu 

vechile mutasarrıf-ı muma-ileyh esna-yı hafriyatda tepede bizzat bulunmuş 
ve hafriyata nezaret etmiştir. Bunu nasıl te’vil ve inkâr edecek. Bina’en-aleyh 

ciğerpare evladımın acısına teselli verecek ücret-i adilaneye intizar ediyorum. 

Ol-babda. 
 

Fi 13 Haziran Sene (1)328 (26 Haziran 1912)        

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra kazasının Karabörk karyesinden 

(köyünden) Musa oğlu İzzet Çavuş    
Mühür İzzet 1309 (mühür 1891-1892’de kazıttırılmış) 



 



Bu babdaki malumat ve muamelatın beyanı zımnında mazrufen 

(zarflı olarak) Sivas vilayet-i aliyyesine. Fi 23 Haziran minh (1912).  

 
İşbu merbut diğer arzuhal mütalaa güzar-ı acizi olmuştur. Ayn-ı mealde 

(aynı anlamda) evvelce makam-ı aciziye de müracaat ve şikâyet vaki olmasına 

mebni (olmasından dolayı) mutasarrıf Cemal Beğ’den istilam-ı vakıa 
(durumun sorulmasıyla) cevaben alınan 14 Haziran Sene (1)328 (27 Haziran 

1912) tarih ve 2115/332 numerolu tahriratda define ve asar-ı atika (eski eser) 

çıkarmak içün emr (emir) verdiğine dair olan iddia hilaf-ı hakikat (yalan) olub 
kaza-i mezkûr ahalisi kısmen kireç ihrak (yakmak) ve imal ile merkez livaya 

kadar sevk ve füruht etmelerinden (satmalarından) naşi (dolayı) devren 

mezkûr kazada bulunduğu sırada marru’l-beyan kireç bahanesiyle bu gibi 

taharriyat icra edilmek hüsna (güzel) görerek men’a teşebbüs etmiş ise de 
men’ edilen hususata tab’an inhimak (yaratılıştan ahmaklığı) tezayüd 

ettiğinden bu babda hasıl olan zunun-ı batılanın (batıl şüphenin) ref’ ve izalesi 

(ortadan kaldırılması) maksadıyla bir kısım halkın ümit ettikleri mevakide 
nezaret-i resmiye tahtında muayene edilmesine ve şayed hilaf-ı me’mul ufak 

bir emare zuhur ettiği anda ta’til olunarak malumat verilmesi zımnında verilen 

istid’a üzerine hükümet-i mahalliyenin nezaret ve malumatı tahtında 
müsaade edildiği ve binaenaleyh şikâyet-i vakıa tezvirat ve tahrikat (yalan ve 

kışkırtma) eseri olduğu beyan edilüb  suret-i istid’aya ve mutasarrıf-ı muma-

ileyhin cevabı revişine (vereceği cevaba) göre keyfiyet şayan-ı tahkik görülerek 
işin tahkiki zımnında Maarif Müdiri Hayri Efendi’nin me’muriyeti bi’t-tensib 

kendisine tebliğ edildiği gibi netice-i tahkikatda mutasarrıf-ı muma-ileyhin 

taharriyat ve hafriyata ruhsat verdiği tebeyyün idübde taht-ı muhakemeye 
ahzı lazım gelse dahi evvela asar-ı atika taharrisine ruhsat itası maarif 

nezaretine aid olmasıyla muma-ileyhin öyle bir ruhsat vermesi vazife-i asliyesi 

haricinde olmasından ve saniyen cürm-i vakıada ifraddan şeriki 

bulunmasından dolayı muhakemesi muhakeme-i umumiyeye aid olacağından 
mutasarrıf-ı muma-ileyhin hafriyata müsaade etmek suretiyle iştiraki 

neticede tebeyyün ederse hakkında muamele-i lazıme ifa edilmek üzere 

müddei-i aleyhim müstantik Arif Efendi ve rüfekası hakkında mukteza-yı 
kanuniyenin ifası istinaf müddei-i umumiliğine (savcılığa) bi’t-tezkire tebliğ 

edilmiş ve mutasarrıf hakkındaki netice-i tahkikatın başkaca arzı mutasavver 

bulunmuştur. Keyfiyet muhat-ı ilm-i âli-i nezâret-penâhileri buyurulmak 
üzere işbu arzuhaller Dahiliye Nezâret-i Celilesine takdim olunur. Ol-babda 

emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.    

     
Fi 30 Şaban Sene (1)330 ve fi 31 Temmuz Sene (1)328 (13 Ağustos 1912) 

Sivas Valisi Bende  



 
 

Hû 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
 

Sivas vilayetine mülhak (bağlı) Karahisar-i Şarki sancağında Alucra 

kazası merkezine onbeş yirmi dakika mesafede ve hükümetin gözü önünde ve 
Erzurum caddesi üzerinde ve mülk u tetimme-i seknadan olmayan mahalde 

kain İkizler dimekle arif (bilinen) iki büyük tepe var idi. Öteden berü o 

tepelerde define ve asar-ı atika olduğu rivayet ve zann olunur ve tepelerin 
suret-i teşkil ve vaziyet-i coğrafiyesi de insan elinden çıktıklarını gösteriyor idi. 

Evvelce de müteneffizandan (nüfuzlu, hatırı sayılır) bazıları bu tepeleri yarmak 

ve taharriyat icra etmek (arama yapmak) istemiş ve mutasarrıfin-i sabıkaya 

müracaat eylemiş iseler de ruhsat itası bir takım kuyud u şuruta (kayıt ve 
şartlara) tabi’ sırf Bâb-ı Âlî’ye aid olduğunu söyleyerek müsaade 

edememişlerdi. Bu defa kaza-i mezkûr bidayet mahkemesi müstantiği (savcısı) 

Pirilli karyeli Kör Ahmed oğlu Arif Efendiyle emmizadelerinden Zülfi ve 
Karatutar (Karaağaç) karyeli Hamid oğlu Hamid Ağalar ve Mindevallı Hacı 

Mustafa Efendi ve Güces oğlu Yor (Yani) ve tüccardan Karakin Ağalar 

taharriyat icrasını kararlaştırarak mesmuâta (işitilene) göre ruhsat istihsali 
içün iki defa Sadâret-i Uzmâ’ya müracaat iderler. Her iki istid’alarında red 

olunur. Artık usulen asar-ı atika nizam-nâmesi hükmü tavzifen müsaade 

alamayınca livamızın meşrutiyet mutasarrıfı Cemil Bey’e yanaşırlar. Eski 
devr-i istibdad mutasarrıflarının cesaret edemedikleri hale mutasarrıf-ı 

muma-ileyh cür’et eder. Tepelerde hafriyat ve taharriyat icra içün ellerine bir 

emr-i tahriri verir ve kazadan bir polisle bir jandarmayı bunları takibe me’mur 



ider. Mayıs’ın on beşine doğru tepelerden birisini yarmaya başladılar. Sanki 

bir dağ parçası olan tepeyi hayli kazmış ve derin bir yol açmışlardır. Yirmi otuz 

amele her gün çalışıyor, tepenin içine ve altına doğru ilerüleyor (ilerliyor) idi. 
Bu hafriyatın fenn dairesinde olub olmadığını muayene ve işe nezaret etmek 

üzere ne bir mühendis ne fenn me’muru ve ne de hiç olmazsa bu gibi işlerde 

bulunmuş bir ustabaşı var idi. İşe kumanda iden  
 

1-şirket-i mezkûre azalarından bazıları idi ki kendileri zengin ise de içlerinde 

böyle ameliyatdan anlar bir kimse yoğudi. Fenni esbaba tevessül olunmuyor. 
2- ….bağ falan konulmuyor idi. Hafriyyat yapıldığı sırada mutasarrıf-ı muma-

ileyh liva jandarma kumandanı ve belediye reisi  ve kendi adamlarından ve 

livanın en zenginlerinden Karakurtzade Hacı Halil Efendi ve diğer maiyeti ile 

kazaya teşrif eyledi. Ve kazanında eşraf ve me’muruyla beraber bir gün tepeye 
bizzat azimet ve harfiyata nezaret eyledi. Ve şirket-i mezkûre tarafından tepede 

mutasarrıf beye ve şerefine mükellef bir ziyafet verildi. Mutasarrıf Bey avdet 

ettikden iki gün sonra idi ki henüz on yedi yaşında bulunan fakat tüvânâ 
(güçlü, kuvvetli) ve gürbüz ve arslan gibi bir kıyafet ve vücuda malik olmağla 

millete bahadır bir asker olmak üzere yetişmiş oğlum ciğerpere evladım Arif’in 

üzerine hendek yıkılarak o anda mahv itdi (öldü) bitirdi. Biz köylüler cahiliz 
bizi zamanıyla okutmadılar şimdide öyle şeyler yok, ya fenn bilmeyiz. İşde 

mühendis olub olmadığını evvelce hiç bilmiyor idik, ne bileyim hükümet 

me’muru bir livanın mutasarrıfı marifetiyle yapılan bir işde kanunsuzluk 
olacağını me’mul bile etmezdik (ummazdık). Hatta bu ciheti oğlumda bilmezdi. 

Ne bilsin ki  orada kendisinden başka yirmi otuz amele çalışıyor, üzerlerinde 

bir polis ve birde jandarma bulunuyor. Artık anın köylü cahil aklı o cihetlere 
erer mi, elbette hayır. Ancak fakir ve ihtiyaç saikasıyla yevmi beş kuruşdan 

ibaret ufak bir parayı kazanmağa ve bu suretle akvat-ı (yiyecek) yevmiyesini 

tedarik etmeğe çalışıyor. Bin arslan gibi bir evladımı gayb etdim ana mı 

ağlayayım yoğusa bu memlekette hayatın kıymeti olmadığından ve insanların 
hayvanat içinde en ucuz gördüğünden midir, nedir yalnız faide-i şahsiyelerini 

(şahsi menfaatlerini) te’min emeliyle kanunsuz, usulsüz, ruhsatsız icra kılınan 

hafriyatda vatanın bir evladı heder olub gitdi de bir tavuk kadar ehemmiyet 
verilmedi buna mı ağlayayım. Biz bu hafriyatın ruhsat-ı resmiyeye müstenid 

olub olmadığını dahi bilmiyor idik. Çünki kanunsuz bir işe hükümet 

me’murlarının teşebbüs ve cesaret edeceği aklımıza bile gelmezdi. Oğlumun 
vefatı akabinde ameliyatı ta’til ettiler. Halbuki hafriyat esnasında tepenin sun’i 

(insan yapısı) olduğu ve kazılan toprak tabiatın terk ettiği bir vaziyetde 

olmayub insan eli değdiği anlaşılmış ve taş nerdübân (taş merdiven) gibi 
asarda (eserde) zuhur etmemiş (ortaya çıkmamış) idi. Bir çok masarıf ihtiyar 

olundukdan ve asar zuhur ettikden sonra terk etmeyecekleri derkâr iken şu 

kurbanı virir virmez bir kazma daha urmaksızın ameliyatın ta’til edilmesi işde 

bir fenalık olduğu şüphesini virdi. Tahkik etdikde bâlâ-yı istid’amda da ifade 
ettiğim vechile iki defa İstanbul’a gönderdikleri istid’aların red olunmasına 

rağmen mutasarrıfdan ruhsat-ı taharriye almış olduklarını ve bunda 

dördüncü zeyl-i düsturun seksen dokuzuncu sahifesinde münderiç 9 Şubat 
Sene (12)99 (21 Şubat 1884) tarihli asar-ı atika nizam-nâmesine külliyen 

mugayir (aykırı) olduğunu öğrendim. Mezkûr nizam-nâmenin birinci maddesi 

ecsad ve eşya medfun (gömülü) olmak mülahazası mütebâdir olan (akla gelen) 
tepe ve türbelerin asar-ı atika ve kadimeden olduğunu ve üçüncü maddesi 



memalik-i Osmaniyede mevcud ve mekşuf (keşfolunmuş) ve bundan böyle 

hafriyat ile zahire çıkarılacak her nev’i asar-ı atikanın kâmilen devlete aid 

olduğunu ve yedinci maddesi hiçbir kimse işbu nizam-nâmede ta’yin olunan 
şurut (belirlenen şartlar) ve ahkâma tevfikan ruhsat-ı resmiyye istihsal 

etmeksizin memalik-i Osmaniyede asar-ı atika taharri ve ihraç ve kısmen 

olsun temellük (kendine mal) edemeyeceğini (sahiplenemeyeceğini) ve üçüncü 
ve onaltıncı maddeleri asar-ı atika taharrisi ve ihracı içün devlet müzesi 

idaresinin inzimam-ı mütalaatı ve meclis-i maarifin tasvibiyle 

kararlaştırıldıkdan sonra maarif nezaretinin (milli eğitim bakanlığının) 
takririyle Bâb-ı Âlî’den bade’l-istizan ruhsatnamesi ita kılınacağını ve on 

beşinci maddesi asar-ı atika taharri etmek isteyenlerin bir harita tanzim ve 

taşrada ancak valilere istid’a-name-i resmi takdim edeceklerini ve tahkikat 

icrasıyla neticesi mütalaat-ı mahsusa ile maaarif nezaretine iş’ar olunacağını 
ve onsekizinci maddesi bir günden altı aya kadar müddet içün beş ve altı 

aydan bir seneye kadar içün on lira harç alınacağını ve yirmi birinci maddesi 

hafriyyat icra olunacak mevkide hükümet tarafından bir fenn me’muru 
bulundurulacağını ve yirmiikinci maddesi me’murların taharriden memnu’ 

(araştırmadan yasak) bulunduğunu emr u tasrih ettiği (açıkladığı) velhasıl bu 

nizan-nâme mucebince taharriyat ve hafriyyat icrası ber-vech-i muharrer 
behemahal mevakinin ruhsat-ı resmiyesine mütevakkıf ve tadad olunan 

(sayılan) kuyud u şurut (yazılı şartlara) tabi olduğu ve buna riayet 

etmeyenlerin otuzüçüncü madde mucebince düçar-ı mücazat olacakları 
(cezalandırılacakları) dahi münderic (yeralmış) bulunduğu halde ne o yapılmış 

ne bu şart aranmış, ne kayd fazla olarak istid’anın reddi emrine rağmen istid’a 

kabulüyle vazifesi olmayan mutasarrıf tarafından hem de devlet me’muru olan 
müstantiğe taharri emri verilmiş ve koca bir nizam-nâme ayaklar altına 

alınmış ve bu yüzden evlad-ı milletin katline sebebiyet verilmiş olduğunu 

anladım. Madem ki burada hükümetin en büyük me’muru olan mutasarrıf 

böyle kanunsuz bir işe cür’et etmiş ve cür’eti ve tama’a müstenid (dayanan) 
hareketi telef-i nefs-i müeddi (bir nefsin telefine sebep) olmuşdur. Bundan 

böyle diyet hakkında yegâne mes’ul hükümet ve hükümetin mutasarrıfıdır. 

Hükümet mes’uldür çünki kanun bilmez nizam tanımaz bir zatı hemde 
tahkikatıma (araştırmama) ve tevatüren rivayet (kuvvetli söylenti) olunduğuna 

göre bundan evvel bulunduğu me’muriyetlerde sıfat-ı me’muriyete münafi 

ef’ale cür’eti ve mahkûmiyeti muhakkak bir zatı mutasarrıf ta’yin etmişdir. 
Mutasarrıf mes’uldür. Çünki kanunu tanımamış bundan yüzlerce sene 

evveldeyiz gibi kendisini kanunun fevkinde (üstünde) görerek re’y-i hoduyla 

(kendi insiyatifiyle) hareket etmiş ve bu hareketiyle oğlumun telefine sebebiyet 
vermiştir. Bu mes’elede sebeb evvel emirde hükümet ile hükümetin 

mutasarrıfıdır. Mutasarrıfla altı zatın tahayyül ve takayyüt (hayal) ettikleri 

definenin zuhuru halinde tabii idi ki kolayca zengin olacaklardı. Müsebbibler  

hakkında ta’yin olunacak mücazat-ı kanuniye hükümet-i adl’e aid olub 
oğlumun diyet-i şer’iyyesi maktulen vefatına sebebiyet veren mutasarrıfdan ve 

altı zatdan ve mutasarrıf tayin ve istihdam eden hükümetden lazım geldiğine 

şüphe yokdur. Şu halde diyet-i şer’iyyeyi ve tazminat-ı lazımeyi evvel-i emirde 
hükümetden  istiyorum. Hükümet tabii mutasarrıfdan ve diğerlerinden 

arayabilür. 4 Haziran Sene (1)328 (17 Haziran 1912) tarihinde Sivas vilayet-i 

celilesiyle istinaf müddei-i umumiliğine telgrafla arz-ı keyfiyet etmişdim. 
Henüz bir şey zuhur etmedi (gelmedi). İşittiğime göre bu telgrafı haber alan 



mutasarrıf taharri ve hafriyat hakkında virdiği emr-i taharriyi siz beni 

kurtarmazsanız ama ben sizi kurtarırım diyerek geriye almış fakat kaza ve 

merkez liva ahalisinin ekserisinin meşhûd ve ma’lûmu olduğu vechile 
mutasarrıf-ı muma-ileyh esna-yı hafriyatda tepede bizzat bulunmuş ve 

hafriyata nezaret etmiştir. Bunu nasıl te’vil ve inkâr edecek. Bina’en-aleyh 

ciğerpare evladımın acısına teselli verecek ücret-i adilaneye intizar ediyorum. 
Ol-babda. 

 

Fi 13 Haziran Sene (1)328 (26 Ocak 1912) 
Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra kazasının Karabörk karyesinden 

(köyünden) Musa oğlu İzzet Çavuş    

Mühür İzzet 1309 (mühür 1891-1892’de kazıttırılmış) 

 
 


