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 Geçtiğimiz günlerde Şebinkarahisar’da yaşayan değerli araştırmacı 

ağabeyim Ünsal Çalık aradı ve bir notunda Alucra’nın eski adının Deşt-i 
Kıpçak olduğuna dair bir not almış olduğunu belirtti. Bunun üzerine hacımı 
biraz uğraştırarak notunun kaynağını da bulmasını istirham ettim. Bir iki gün 

aradıkdan sonra buldu ve İbrahim Seyidani isimli bir yazarın “Şehir ve 
Köylerimizin Eski Gerçek İsimleri” diye bir kaynak olduğunu belirtti.  
 

 Bu bilgiden hareketle söz konusu çalışmayı İnternet’de buldum ve 
inceledim. Her ne kadar yazar çalışmasını farklı bir düşünce ile yapmış ve 

meselenin asimile boyutunda incelemiş ise de bulduğumuz ipucu çok ilgiçti. 



 

 Bunun üzerine bilginin kaynağını sorduğum bir mesaj yazdım ise de 
henüz cevap gelmedi. Bilginin asıl kaynağı haberdar olduğumuz bilgi kadar 

önemlidir. Yazar ilk olarak bu konuyu “ Adını Arayan Coğrafya” isimli kitap 
çalışmasında incelemiş ve bizim üzerinde durduğumuz hususu da aşağıdaki 
gibi belirtmiş. 

 
 Herşeyden önce Şebinkarahisar üzerine araştırmalar yapan birisi olarak 

Şebinkarahisar’ın Kaluniye diye bir adına daha önce rastlamadım. Keyfuniye, 
Kolonia ve daha farklı olarak isimleri bulunmaktadır. Gerçi Alucra ile ilgili 
olarak da Deşt-i Kıpçak olarak rastlamadım. Osmanlı Arşivinin hazırladığı yer 

adlarında da böyle bir bilgi yok. 
 

  Bununla birlikte Kıpçakların Alucra ile olan ilişkilerini biliyoruz. Bu 
konuda daha önce yazı da yazmıştım. 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/28/kuman-kipcaklar-

ve-giresun-sivas-hatti/ 
 

Öncelikle Deşt-i Kıpçak’la ilgili bir bilgi verlim sonra da Alucra ile 

arasında ne gibi bir bağ vardır onu açıklayalım. 
 

Deşt-i Kıpçak, Kafkas Dağları’nın kuzeyinde Dinyester ile İrtiş 
Irmakları arasındaki bölgenin tarihsel adıdır. Kıpçak Çölü veya Kıpçak 
Bozkırı anlamına da gelir. Heyhat Sahrâsı ya da kısaca Heyhat olarak da 

bilinir.  
 

Orta Asya'nın batısından başlayıp Tuna Nehri kıyılarına, kuzeyde 

Orta İdil bölgesine, güneyde Kırım'a kadar uzanan Deşt-i Kıpçak bölgesinde 
oluşan Türk yazı dili Kıpçakça olarak bilinir ve üç kolda gelişim göstermiştir. 

 
İrtiş Nehri yöresinden batıya doğru göç eden Kıpçaklar, bugünkü Rusya ve 
Ukrayna’nın bütün güneyini ele geçirdiler ve bu topraklarda göçebe bir devlet 
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kurdular. Kıpçakların bölgede kurduğu bu devletin egemen olduğu 

topraklar Deşt-i Kıpçak olarak adlandırıldı ve 18.yüzyıla kadar kullanıldı. 13. 
yüzyılda Moğolların Kıpçak egemenliğine son vermesinden sonra bölge Altın 

Orda Devleti adını aldı. Deşt-i Kıpçak adı da kullanılmaya devam etti. Kıpçak 
bozkırlarının bir kısmı daha sonra Kazak Bozkırları adıyla anılmıştır. 
 

Deşt-i Kıpçak topraklarından değişik bölgelere dağılan Kıpçakların bir 
bölümü, Mısır’da Bahriye Memlûkleri olarak bilinen hanedanı kurdular.1 

 
 

Ebu Hayyan'ın çağdaşı 14. yüzyılın İslâm tarihçilerinden el-Dimeşkî Altın 
Ordu topraklarındaki Kıpçak boy adlarını sıralayarak onların hepsinin Türk 

olduğunu zikretmektedir. Bunlar; Tokus-oba (dokuz oba), Yet-oba (yedi oba), 
Boruç-oğlu, Bergü, Kangaroğlu, Ançoğlu, Duna, Kara-Baroğlu, Çur-Tan, Kara 
Börklü, Kotan, Barak, Yimek, Borlu, İleris, Tok, Kumandur, Berendi, Beçene, 

Uzun, As (Az). 
 

                                                           
1 https://tr.wikipedia.org/wiki/De%C5%9Ft-i_K%C4%B1p%C3%A7ak 
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Şimdi asıl konumuza yani Alucra ile Deşt-i Kıpçak arasında ne gibi bir 

bağ var sorunun cevabını vermeye geçebiliriz.  

 



 
 

Birçok kaynakta Kıpçaklar, Kumanlar (Koman) ile aynı millet olarak 
gösterilmektedir. Ancak bu iki milleti ayrı gösterenlerde vardır. Yılmaz 

Öztuna’da olduğu gibi. 
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İkizlerden Karabörk köyünün arazisi ve Artabel 
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Kuman Türk boyunun adı “Kumral” kelimesiyle aynıdır, Türkçe’de 

“koyu sarışın” manasına gelir. V-VIII. Asırlarda Türklerin en doğudaki 
boylarından oldukları, Mançurya’nın kuzeyinde Amur boyunda yaşadıkları 
sanılmaktadır. 840’dan sonra Orta Asya’ya, 1017’de Moğol Karahıtaylar’ın 

baskısıyla oradan koparak Ural ve Volga nehirlerini atlayıp Avrupaya geldiler. 
Tuna’ya kadar gelip Peçeneklerden boşalan yeri doldurdular. 

 
Kıpçak Türk boyunun vatanı ise, Sibirya Ovasında İrtiş nehri boyu 

olarak bilinmektedir. Bunlarda Avrupa’ya girerek Kumanların yerini aldılar ve 

Slav’laşmamış Peçenek ve Kumanlar’ı emirlerine tabi kıldılar.  Doğuda 
kalanları Altınordu Hakanlığı’nın tebası oldular. Moğol kanı aldılar, fakat 

sonunda Moğollar’ı Türkleştirerek Türk dilini kabul ettirdiler. XVI. asırda 



Osmanlılar, Macaristan’ı fethettikleri çağda ise Kuman-Kıpçaklar, Hıristiyan 

olmakla beraber henüz kitle halinde Türkçe konuşuyorlardı. Bunlardan 
şarkta kalanlar genelde Müslüman olurken, garptakiler de Hıristiyan oldular. 

1250’de Mısır-Suriye’de kurulan Memlük Sultanlığı sultanlarının çoğu Kıpçak 
Türkü bir kısmı Oğuz ve Kuman’dır. Türkçe “boyar” adıyle anılan Romen 
soylularının, bir çok ünlü Ukran, Rus, Macar soylusunun ve ünlü ailesinin 

Kuman veya Kıpçak Türkü asıllı oldukları bilinmektedir. Ayrıca Kuman ve 
Kıpçak’ların açık ve beyaz tenli ve düz sarışına yakın kumral saçlı oldukları 
da tarihi şehadetlerinden anlaşılmaktadır.2 

 
Sadece 1065 yılında Tuna’yı geçenlerin miktarının 600.000’e ulaştığı 

rivayet edilmiştir. XII. Asırda Kıpçak hanı Atrak’a mensup Kıpçaklar da 
Kafkasları aşarak Gürcülerle ittifak ediyor; orada kısmen Hıristiyan olarak 
Müslüman ırkdaşları Selçuklularla savaşıyordu. 

 
Bulgarlar kendi ırkdaşlarından uzak kalarak Türklüklerini öyle 

unuttular ki, XII. Asırda büyük bir Kuman kitlesi ile birlikte ikinci Bulgar 
devletini kurdukları zaman bile Türk unsuru yine hâkim olamamış ve 
Kumanlar da Balkanlarda Bulgarlar ve diğer Türkler gibi erimişlerdir.3 

 
Koman Köyünden bir görüntü 

 

Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon seferine giderken geçtiği yerlerden biri 
de Bulgar dağı olarak isimlendirilen yerdir. XVI.yüzyıla ait Trabzon tahrir 
defterinde Torul’da gayrimüslim Bulgarların yaşadığı belirtilmiştir. Bu bilgileri 

birleştirince Bulgar Dağı’nın kuzey-doğu’da olması gerekmektedir.4 

                                                           
2 Yılmaz ÖZTUNA, Osmanlı Devleti Tarihi (Siyası Tarih), Kültür Bakanlığı Osmanlı 
Tarihi Dizisi, Ankara 
3 Prof. Dr. Yaşar YÜCEL, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar II, TTK Yayınları 
Ankara 1991 
4 M.Hanefi Bostan, XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal Ve İktisadi Hayat, 
TTK Yayınları, Ankara, s.340 



 

Bir diğer hususta Kıpçaklarla ilgili olarak Anadolu’da ki köle ticareti ve 
bu ticarette Giresun-Şebinkarahisar hattının önemidir. XIII. asırda İslam 

dünyasında en çok köle ihraç eden bölge Kıpçak ülkesi idi. Mısır ve Suriye 
Eyyübilerinde büyük bir yekün tutan Kıpçak köleleri, zamanla bu devletin 
yerine geçip Memlüklüler devletini kurunca Kıpçak kölelerinin ehemmiyeti 

daha da artmıştı. Kıpçak sahasında Altınordu devleti kurulunca bu devlet çok 
defa vergi olarak tebaasının çocuklarını sattığı gibi Müslüman, Hıristiyan ve 
Şamani olan Kıpçaklar’ın kıtlık zamanlarında bizzat kendi çocuklarını 

sattıklarına dair kayıtlar da bulunmaktadır.  Kıpçak sahasından gelen bu 
köleler, Karadeniz’in kuzey sahillerine nakledildikten sonra Sivas şehrinde 

toplanıyordu. Sivas esir ticareti yönünden büyük bir Pazar halini almıştı. 
Memlük Sultanı Baybars’da burada satılmıştı. Sivas’ın bir köle pazarı 
halindeki durumunu muhafaza etmesi XV. yüzyıla kadar devam etmişti. Türk 

kölelerini işten uzaklaştırıp yerlerine Çerkez kölelerini koymak isteyen 
Memlüklü Sultanı Berkuk, Kadı Burhaneddin’in “Bundan sonra, Anadolu’dan 

Suriye’ye köle sevkine izin vermeyeceğim” mesajı Mısırlıların kendisine kin 
duymasına neden olmuştu.5 
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Sivas, coğrafi durumu itibarıyla muhtelif ticaret yollarının birleştiği bir 

ticaret merkezi idi. Suriye, Elcezire ve Konya’dan gelen zengin Müslüman 
tacirleri, Ceneviz tacirleri, Sivas’ta yerleşmişlerdi. Oradan Karadeniz 
limanlarına, Trabzon’a ve özellikle ve Samsun ve Sivas’a kervanlar 

gönderiliyordu. Tebriz’e, doğu Anadolu merkezlerine Akdeniz ve Karadeniz 

                                                           
5 Aziz B. Erdeşir-i ESRERÂBOT, Bezm u Rezm (eğlence ve savaş) Farsça’dan çeviren 
Prof.Dr.Mürsel ÖZTÜRK, T.C.Kültür Bakanlığı, Ankara 1990, s.341-342 (Kadı 
Burhaneddin Ahmed adına 1397-98 yılında yazılmış bir kitaptır. Halk 
kütüphanelerinde bulunmaktadır.) 



limanlarına, Anadolu’nun muhtelif yönlerine giden yollar üzerinde olan bu 

şehir, çok defa Moğol valilerinin de merkezi idi.6 
 

Tancalı Seyyah İbn Batuta, Anadolu’ya yaptığı seyahatine ilişkin 
hatıralarında XIV. Yüzyılda Anadolu’da köle ve cariye alınıp, satıldığını 
yazmıştır. 

 
 

Konuyu toparlayacak olursak geçmiş yüz yılların bir gerçeği olan köle 
ticaretinden Anadolu coğrafyası beri kalamamış, üstelik Kıpçaklar da bu 
ticaretin bir boyutunu teşkil etmiştir. Diğer taraftan Karadeniz sahillerine 

getirilen kölelerin Sivas’a getirilerek köle tacirleriyle buluşturulabilmesi için 
izlenen yollardan birisi de hiç şüphesiz Giresun-Şebinkarahisar hattıydı. 

Hatta bunların bir kısmının Maçka vadisinden geçirilerek sonra Alucra-
Şebinkarahisar hattını kullanmış olmaları da mümkündür. Anılan tarihlerde 
Kadı Burhaneddin Ahmed’in çağdaşı olan Hacı Emir 1357’de Maçka vadisinde 

bulununan Dikasimion’a (Yönetim Merkezi) sefer düzenlemiştir. O tarihlerde 
burası önemli bir yerleşim yeri ve Trabzon-Tebriz arası ticaret yolu olma 

özelliğine sahipti. Zira yaz kış kullanılabiliyordu. 
 

Ayrıca XIII. Yüzyıldan itibaren Cenovalı tüccarların Şebinkarahisar’da 

bulunduğu ve şap madeni aldıkları bunları Giresun limanından İtalya’ya 
götürdükleri bilinmektedir. Buna ilaveten o yıllarda Erzincan da büyük bir 

                                                           
6 Yaşar YÜCEL, adı geçen eser  
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tekstil merkezidir. Burada “Kadife” ve “Çadır Bezi” dokunarak dört bir tarafa 

satılmaktadır. Bunların boya hammaddesi olan Şap’da Şebinkarahisar’dan 
temin edilmekte ve Alucra güzergâhından Erzincan’a taşınmaktadır.  Yüzyıllar 

sonra Şebinkarahisar-Erzincan arasında alternatif yolların varlığı ortaya 
çıkmış olsa da anılan yüzyılda Roma ve Selçuklu yolu olarak bilinen ve bir ucu 
Tebrizde nihayetlenen yol Şebinkarahisar-Alucra üzerinden gitmekteydi. Zira 

kervanların güvenliği ve konaklaması için gerekli olan menzilgâhlar da 
buralarda bulunmaktaydı. 

 

Konuyu toparlayacak olursak Alucra’da bulunan köylerden Koman 
(Kuman) ve Karabörk’ün Kıpçak boylarından olma olasılığı yüksektir. Başka 

köylerin de olması muhtemeldir.  
 
Alucra’nın bir zamanlar Deşt-i Kıpçak olarak anılıyor olması da çok 

yoğun Kıpçak göcü aldığını göstermektedir. Alucra’ya olan bu göçlerin Moğol 
istilası sırasında 1200’lü yıllarda yaşanmış olması gerekmektedir.   

 
Konudan haberdar olmamı sağlayan Ünsal Çalık Hocama ve çektiği 

Koman köyü fotoğraflarını yazımda kullandığım Alucra’nın “Fotoğraf Hafızası” 

Turgut Çıroğlu’na çok teşekkür ederim. 
 
Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 
muratdursuntosun@wordpress.com 
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