
1894’DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA 

HÜKÜMET KONAĞI 

 
 Tarihi belgelerden anladığımız üzere Alucra uzun yıllar kiralanan 

binalarda çalışan hükümet görevlileri tarafından idare edilmiştir. Bu durum 

bütçeye önemli bir külfet getirdiğinden bir hükümet konağı inşasına karar 

verilmiştir. Yapılması düşünülen konak için de bir kroki-plan çizilmiştir. Plan 

Karahisar’da bulunan teknik eleman tarafından hazırlanmıştır. 

 Planın hazırlandığı tarih 1894 olmasına karşın daha sonraki tarihlerde 

yapılan yazışmalarda halen hükümet konağı için bina kiralanmasından 

bahsediliyor olması ya inşaatın düşünce aşamasında kaldığını ya da inşaatın 

devam ettiğini göstermektedir. 

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Mahire Yazar 

Kiremitçi’ye çok teşekkür ederim. 



Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 

muratdursuntosun@wordpress.com 

 BOA Fon Kodu: PLK.p. No: 3462, Tarihi: 4 Temmuz Sene (1)310 (16 

Temmuz 1894), Konusu: Sivas vilayeti Karahisar-i Şarki Sancağı Alucra 

kazasında yapılacak Hükümet Konağı, Tevkifhane ve Süvari Zabtiye 

Ahırı’nın resmi. (EHT) 

 

 

 

Sivas Vilayet-i Celilesi dahilinde Karahisar-i Şarki Sancağı mülhekatından 

Alucra Kazasında müceddeden inşa olunacak “Hükümet Konağı” ile 

“Tevkifhane” maa (onlarla birlikte) “Süvari Zabıtası Ahuru”nun resmidir. 
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Hükümet Konağı’nın mürtesim-i amudisi (yukarıdan aşağıya görüntüsü) 

 

Hükümet Konağı’nın üst kat makta’-i ufkisi (yatay kesiti) 



 

Hükümet Konağı’nın zemin kat maa holü makta’-i ufkisi (yatay kesiti) 

 

Tevkifhane ile Süvari Zabıtası Ahuru’nun mürtesim-i amudisi (yukarıdan 

aşağıya görüntüsü) 



 

Tevkifhane ile Süvari Zabıtası Ahuru’nun makta’-i ufkisi (yatay kesiti) 

 

1/200 mikyası (ölçeği) beş milimetro (milimetre) bir metro (metre) 

i’tibar olunmuşdur. 

Fi 4 Temmuz Sene (1)310 (16 Temmuz 1894) 

Kondüktör-ı Tarik Karahisar-i Şarki Anastas  

(Karahisar-i Şarki Yolunun Müdürü Anastas) 

BOA Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1372, Gömlek No: 28, Tarihi: 
15 Muharrem 1304 (2 Teşrinievvel 1302-14 Ekim 1886), Konusu: 

Karahisar-i Şarki Hükümet Konağının yıkılmaya meyletmiş olmasından 
dolayı yeniden yapılacak konağın inşaatının bitişine kadar kiralanan 

hanenin kira bedelinden üç yüz kuruşun dâhiliye memurlarının hissesine 
isabet ettiğinden sarfına mezuniyet verilebilmesi ilgili tahrirat cevabının 
irsaline bağlı olduğundan biran evvel gönderilmesi. 

 



 
 
Fi 15 Muharrem 1304 ve fi 2 Teşrinievvel 1302 (14 Ekim 1886) 

Sivas Vilayet-i Behiyyesine 
 

Karahisar-i Şarki hükümet konağının ma’il-i inhidam olmasından 

(yıkılmaya meyletmesinden) naşi (dolayı) müceddeden (yeniden) yapılacak 
hükümet konağının hitam-ı inşaatına (inşaatının bitmesine) kadar şehri 

(aylık) bin guruş bedel ile isticar olunan (kiralanan) konağın icar-ı bedelinden 
üç yüz guruş dâhiliye me’murlarının hissesine isabet eylediğinden mebaliğ-i 
mezburun sarfına mezuniyet i’tası hakkında vilayet-i behiyyeleri idare 

meclisinden meb’us (gönderilen) 15 Cemaziye’l-evvel Sene 1303 (19 Şubat 
1886) tarihli mazbata muhasebe-i nazarete lede’l-havale ol-babda yazılan 

derkenarda bu babda muamele icrası mukaddema makam-ı vâlâlarından 
keşide kılınan telgrafname üzerine bazı istizahı mutazammın (bilgi istemeyi 
içeren) 5 Cemaziyelevvel Sene 1303 tarihinde yazılan tahrirat cevabının 

vüruduna mütevakkıf (bağlı) bulunduğundan ba’dehu icabına bakılmak üzere 
evvel emr de tahrirat-ı tezkire cevabının irsalinin savb-ı vâlâlarına izbarı 
gösterilmiş olmağın ol-vechile ifa-yı muktezasına himmet buyurulması 

babında. 
 

Battalı muhasebeye verilmiştir. 
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https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/07/28/1886da-yikilmaya-

baslayan-karahisar-i-sarki-hukumet-konaginin-yeniden-insasina-kadar-
hizmet-binasi-kiralanmasi/ 

 
BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 927, Gömlek No: 69462, Tarihi: 25 

L (Şevval) 1314 (17 Mart 1313-29 Mart 1897), Konusu: Alucra Kazasınca 

inşasına lüzum görünen Hükümet Konağıyla hapishanenin inşaat 
masraflarının merkez kısmında karşılığının olmadığı. (Şura) 
 

 
 
Şura-yı Devlet Riyaset-i Celilesine 

Fi 25 Şevval 1314 ve fi 17 Mart 1313 (29 Mart 1897) 
 

Alucra kazasınca inşasına lüzum görüldüğü Sivas vilayetinin iş’arına 

atfen Dâhiliye Nezaret-i Celilesinden bildirilen hükümet konağıyla 
hapishanenin masarifi inşaiyesinin üç yüz on üç senesi malından sarfı tabii 

ise de sene-i merkûme muvazenesinin buna müsaid olub olmadığı malum 
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olmadığından bahisle iktizasının ifası hakkında Şura-yı Devlet Dâhiliye 

Dairesinden tanzim ve ita olunan 9 Şaban Sene 1304 tarihli ve 3052 numerolu 
mazbata üzerine keyfiyet nezaret-i müşarün-ileyhadan lede’l-istifsar (sorma) 

Sivas vilayetinin inşaat tertibi yirmi iki bin dokuz yüz atmış guruş olduğu 
halde üç yüz on üç senesinden i’tibaren yüzde beşinin tenzili lazım 
gelmesinden dolayı mezkûr hükümet konağıyla hapishanenin masarif-i 

inşaiyesi bulunan elli altı bin üç yüz küsür guruşun bundan tesviye ve 
mahsubu kabil olamayacağı gibi sene-i merkume muvazenesinin merkez 
kısmında dahi bu misillü masarifatın karşılığı olmadığı meşhud-ı vârid olan 

21 Şevval 1314 tarihli ve 198 numerolu tezkire leffen ve mezkûr mazbataya 
melfuf keşf defteri ve rayiç mazbatası ile resmi iadeten savb-ı samilerine 

gönderilmiş olmakla suret-i iş’ara nazaran müzekkere-i keyfiyetle icab-ı hallin 
ba-mazbata inbasına himmet. 
Ba-işaret müsteşarî 

 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/07/24/1897de-alucrada-

hukumet-konagi-ve-hapishane-insasi-icin-hazirlanan-kesif-ve-proje/ 
 

BOA Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 2321, Gömlek No: 90, Tarihi: 

20 Za 1317 (9 Mart 1316–22 Mart 1900), Konusu: Alucra Hükümet Konağı 
olarak kiralanan hanenin kira parasının karşılanması ya da yeni bir 
hanenin kiralanması isteği. 
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Sivas Vilayet-i Celilesine 
19 Zilkade Sene 1317 ve fi 8 Mart Sene 1316 (21 Mart 1900) 
 

Alucra kazası hükümet konağı olmak üzere senevi bin sekiz yüz guruşla 
isticar edilen (kiralanan) hanenin iki bin beş yüz guruşa talib-i aheri (başka 
talibi) bulunduğundan bahisle ya bu mikdar ile hükümet namına isticarı 

veyahut hanenin tahliyesi mutasarrıfı tarafından istid’a tevarüd olunduğu 
beyanıyla istifsar-ı mu’ameleyi havi tevarüd eden 1 Şubat Sene 1305 tarihli ve 

iki yüz doksan numerolu tahrirat-ı aliyye-i daverileri mütalaa-güzar-ı acizileri 
oldu kaza-i mezkûr hükümet konağı namına kayden senevi bin sekiz yüz 
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guruş bedel-i icar mahsus iken meblağ-ı mezbûr umum sırasında icra olunan 

yüzde on beş tenzilatdan sonra bin beş yüz otuz guruşa tenezzül eyleyüb 
bedelat-ı icardan icra edilen tenzilatın iadesi taraf-ı sami-i sadâret-penâhiden 

istizan olunmuş (sorulmuş) ise de henüz cevap alınamamasına ve hâl-i hazır 
hazine fazla sarfiyata gayr-i müsâit bulunmasına nazaran kaza-i mezbûrda 
hükümet dairesi içün tahsisat-ı hazıra ile diğer bir hane tedariki ve bu suret-

i kat’iyen kabil olmadığı halde bedel-i icar kadime icra olunacak zamâyime 
muvazene-i vilayet dâhilinde bir karşılık bulunarak keyfiyetin iş’arı 
lüzumunun muhasebe ifadesiyle beyanına mübaşeret kılındı. Ol-babda. 

 
Evrakı muhasebeye 

 
Yazının içinde çizilerek iptal edilmiş kısım: Alucra kazası ahalisinden 

Tekiroğlu nam kimesneninmutasarrıfı olduğu hanesi senevi bin sekiz yüz 

guruşla hükümet namına isticar eylediği ve işbu icaradan yüzde on beş ta’cilat 
(çabuklaştırma) icrasına merkumun muvafakat göstermediği (razı olmadığı) 

gibi bu kere de mezkûr hanenin 
 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/29/1900de-alucra-

hukumet-konaginin-kiralanmasi/ 
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