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ÖNSÖZ  

        
Ondördüncü kitap çalışmam Gürbulak (Feygas) köyüne 

nasip oldu. Aslında Alucra ile ilgili kitap çalışması yapmayı 

düşünmüyordum. Zira arşivde bulunan Alucra ile ilgili 
belgelerin çoğunu almış okumuş ve bunları değerlendirmiştim. 

Ancak kendisini daha önceden tanıdığım Gürbulak köyü eski 
Muhtarı Veysel Furuncu köyleriyle, özellikle Yakub Efendi 
Gulami Vakfıyla ilgili bir çalışma yapmamı istedi. Çalışmanın 

temeli vakıf ağırlıklı bir çalışma olduğu için kabul ettim. 
 
Bu doğrultuda 3 defa Gürbulak köyüne gittim ve alan 

araştırması yaptım. Alan araştırmalarına Gürbulak köyünün 
şimdiki muhtarı Arif Dokumacı da katıldı. Hep birlikte köyün 

eski yerleşim yeri olan Çubuk köyü mevkisi ve oradan 
naklolulan Feygas köyü arazisindeki mahalleler olmak üzere 
köyün mezarlıklarını dolaşarak ilgimizi çeken ve tarihi özelliği 

olan yerlerin, eserlerin ve yapıların fotoğraflarını çektim. 
 
Alan araştırmasının haricinde vakfa ait köy 

muhtarlığında olan belgeleri yeniden inceleyerek yorumladım. 
Bu belgeleri daha önce de görmüş, bunlarla ilgili yazı 

yazmıştım. Ayrıca yapılan yazışmalarla muhtelif kurumlardan 
temin edilen belgeleri de bu çalışmada kullandım. 

 

Bu vesileyle çalışmam esnasında bana desteklerini 
esirgemeyen Veysel Furuncu ile Arif Dokumacı’ya ayrıca bu 

kitap ile diğer iki kitabımın basılmasındaki katkılarından 
dolayı Gürbulak Köyü Derneği adına Muhasib Süleyman 
Furuncu ve Başkan Mustafa Furuncu’ya çok teşekkür ederim. 

 
GİRİŞ         
 

 Gürbulak köyü (Feygas) Alucra’nın en eski vakıf 
köylerinden birisidir. Hicri 766, Miladi 1364-65 tarihli vakfiyesi 

Eretna Devleti dönemine denk gelmektedir. Öncesinde geriye 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

2 
 

doğru Moğol (ilhanlı), Pervaneoğulları, Çobanoğulları, 

Selçuklu, Mengücekler Alucra bölgesinde hüküm 
sürmüşlerdir. Daha sonra Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti, 
kısa bir süre Osmanlı, Emir Timur’un yanlısı olarak Erzincan 

Mutahharten Beyliği, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve 
Osmanlılar döneminde de söz konusu vakıf devam etmiştir.  

 
 Vakfın devam ettiği süre içinde zaviye vakfı olması 
nedeniyle buradaki tekkede gelip geçenlere yemek verilmiş, 

kısa süreli istirahatleri sağlanmıştır. Bu hizmetler için vakıf 
gelirlerinden pay ayrılmıştır. Köyden gelip geçenlerin çok 
olması köyün tarihi İran Caddesi üzerinde olması nedeniyledir. 

Bu cadde Şebinkarahisar’dan gelerek Alucra-Pirili-Feygas-
Zıhar-Gelvaris ve Çalgan’dan geçerek Şiran istikametine doğru 

devam etmekteydi. 
 
 Vakıfların tek amacı da bununla sınırlı değildi hiç 

şüphesiz. Vakıfların başında bulunan şeyhler ve müritleriyle 
birlikte bulundukları bölgenin savunulması üstlendikleri gibi  
bölgede yaşayanlarının manevi yapılarının kuvvetlendirilmesi 

ve sapkınlıklardan korunması için tasavvufi etkinliklerde 
yürütmekteydiler.  

 
 Alucra’da bulunan vakıfların başındaki şeyhlerin Seyyid 
olduğu da belgelerden anlaşılmaktadır. Bu cümleden olarak 

Feygas (Gürbulak) köyü de bağrında pek çok Seyyid kabrini 
barındırmaktadır. Ancak bunlar zamanın tahribatına 

uğradığından günümüze ulaşmamış ise de onların 
maneviyatları Feygas köyünde bulunmaktadır.  
 

AMAÇ VE KAPSAM       
 
 Bu çalışmadaki başlıca amaç Alucra’nın sahip olduğu 

değerleri yeni nesillere tanıtmaktır. Eskiye ait tarihi önem 
arzeden herşeyin kaybolup gittiği günümüzde zamanı bir 

ucundan tutarak, zamana kayıt düşmek hedeflenmiştir.  
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 Son adıyla Gürbulak köyü 1700’lü yıllarda Çubuk 

köyünün bulunduğu mevkiden Feygas köyünün bulunduğu 
mevkiye ve bundan yaklaşık 300 yıl sonra da şimdiki yerine 
taşınmıştır. Bu nedenle bu taşınmalara neden gerek 

duyulduğu, nerelerde hangi şartlarda yaşanıldığı, nelerin nasıl 
yapıldığı açıklanmaya çalışılmıştır.    

 
 Yeni nesilin memleketine olan ilgisi maalesef gün 
geçtikçe azaldığından anıların taze tutulması ve aidiyet bağının 

kopmaması için bu kitabın Gürbulak (Feygas) köyü için 
kaynak bir kitap olacağı umulmaktadır.  
 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ       
 

Çalışma yöntemi olarak başlıca takip edilen yöntem alan 
araştırmasına dayalı olarak bölgeye gidilerek yerinde çalışma 
yürütülmüş olmasıdır.  

  
 Çalışma sırasında köyde bulunan türbenin kitabesi 
incelenmiş, mezarlıklar ve diğer araziler dolaşılarak Osmanlıca 

yazılı kitabeler aranmıştır. Bu uygulama fayda vermiş ve 
Alucra’nın bu güne kadar tesbit edilebilen en eski iki mezar 

taşı kitabesi gün yüzüne çıkarılmıştır. Bunun haricinde 
üzerinde yazısı olmayan bir yetişkin ve çocuk mezar taşı 
bulunmuştur. Ayrıca bir de çeşme kitabesi tesbit edilmiştir. 

 
 Burada elde edilen bilgileri destekleyici olarak da yazılı 

belgelerden, bilgilerden faydalanılmıştır. 
 
ÖZET  

 
 Alucra köklü bir tarihe sahip yerleşim yeridir. Pek çok 
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İnsan yaşamı için korunaklı 

ve beslenmesine elverişli coğrafi alanlara sahip olması 
nedeniyle M.Ö. 2-3 bin yıllarından itibaren Alucra civarına 

yerleşen topluluklar olmuştur. Bunların bir kısmına ait 
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arkeolojik emareleri bölgede çokça bulunan tümülüslerde ve 

kurgan mezarlarında görebiliyoruz.  
 

Ancak bölgemizde akademik anlamda arkeolojik kazı 

yapılmamış olduğundan net olarak herhangi bir bulgu elde 
edilememiştir. Bununla birlikte değişik yerlerde bulunan küp 

kırıkları ve muhtelif sikkelerin varlığı bazı tahminlerde 
bulunmaya yardımcı olmaktadır. 

 

Alucra civarında yaşayan Müslüman toplumlara ait 
bilgileri muhtelif çalışmalardan öğrenebilmekteyiz. Ancak en 
net bilgiler Osmanlı döneminden sonra yapılan tahrir 

kayıtlarından sonra ortaya çıkmıştır. Feygas köyünün adı da 
bu yıllara ait ilk sayımlarda görülmektedir. Bu nedenle Alucra 

civarındaki en eski köylerden, aynı zamanda en eski vakıfa 
sahip köylerden birisidir.  

 

Söz konusu vakıf Eretna döneminde kurulmuş olup, 
ondan sonra bölgede söz sahibi olmuş diğer devletler 
zamanında da vakıf faaliyetlerini devam ettirerek tekke ve 

zaviyelerin kapatılmasına kadar devam etmiştir. 
 

Bu devamlılık bir devletin bölgedeki etkisini kaybedip 
diğer bir devletin söz sahibi olduğu sırada vakıf belgesi yeni 
sultan tarafından tasdik edilerek bir anlamda vize 

edilmekteydi. Eretna döneminde Anadolu’da kullanılan yaygın 
dil Arapça olduğundan Feygas köyünde bulunan Yakub Efendi 

Gulami Vakfı’na ait vakıf belgelesi de Arapça’dır. İçinde Farsça 
kelimelerde bulunmaktadır.  

 

Belgenin Osmanlı döneminde istinsah (çoğaltma-
yeniden yazma) yöntemiyle tastik edilmiş suretlerinin de 
olması muhtemel olmakla birlikte elde bulunmamaktadır. Bu 

uygulama kural olarak Osmanlı döneminde her padişah 
değişiminde cülus’dan sonra yapılmakta ve eldeki vakfiye yeni 

padişahın onayına sunulmaktaydı.  
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Vakfın Feygas’da faal olduğu dönemlerde yaşamın 

burada çok hareketli olduğu vakfa ait vakıf muhasebe 
kayıtlarındaki gelir gider hareketlerinden anlaşılmaktadır. 

 

Yıllar itibarıyla köy alanındaki yerleşim alanının nüfusa 
oranla yetersizliği ve Osmanlı dönemindeki otoritenin hasıl 

ettiği güven ortamının etkisiyle daha kuytu ve korunaklı yerde 
bulunan Çubuk köyünden daha geniş araziye sahip Feygas 
köyü arazisine taşınılmıştır. Ancak vakıf ilk kurulduğunda 

Çubuk köyünde kurulmuştur. Feygas köyüne taşınıldığında 
mahalleler kurulduğu anlaşılmaktadır.  

  

 Burada bulunan türbenin kitabesinin bulunması 
dikkate değer bir detaydır. Bununla birlikte Feygas’da çok 

sayıda mezarlığın olması ve buralarda çok eski mezarların 
bulunması köyün önemini de ortaya koymaktadır. Bu mezar 
taşı kitabeleri temizlenmiş ve okunarak Alucra tarihine 

kazandırılmıştır. Alucra’nın bu zamana kadar bulunan en eski 
mezar taşları olması da bu çalışmanın en heyecan veren tarafı 
olmuştur. 

 
 Feygas köyünün terk edilerek yeni köy alanına 

taşınılmasıyla kaderine terkedilmiş olan yerleşim yerlerinin 
fotoğrafları çekilmiş ve altına notlar yazılarak geçmişin 
bugünki hali geleceğe taşınılmıştır. 

 
 Ayrıca yeni köyle ilgili de bilgiler verilerek üçüncü kez 

köyün taşınmasına neden gerek duyulmuş veya karar 
verilmiştir bu husus da açıklanmıştır. 
 

 Yapılan her çalışma güzeldir. Bu çalışma da bölgemizle 
ilgili yapılacak diğer çalışmaları teşvik edici olacaktır. Söz 
konusu teşvik yapılacak çalışmalarla ilgili olacağı gibi bu 

çalışmaları yapacak kişilerle de ilgili olacaktır. Yeni 
araştırmacıların, yeni yazarların yetişmesi Alucra’ya ve 

bölgemize de katkı sağlayacaktır.  
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1.BÖLÜM 

BÖLGE TARİHİNE BAKIŞ 
 

Alucra  değişik  medeniyetlere  ev  sahipliği  yapmıştır.  

Bunlar arasında  en  bilinenleri  Hititler,  Persler,  Romalılar, 
Bizanslılar, Selçuklular, Danişment Oğulları1, Mengücek 

Oğulları2, Moğollar3, Pervane Oğulları4, Eretna Oğulları, 
Mutahharten Emirliği5, Kadı Burhaneddin Devleti, Osmanlılar, 
Emir Timur, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve  Osmanlılardır. 

 
Bunlardan Selçuklular6 ilk kez 1040 yılında bölgeyi 

fethetmişler ve  beldede  ezan  okuyarak  İslam  toprağı  

yapmıştı.7 
 

Ancak  Selçuklu egemenliği  burada çok sürmeyerek  
belde bir süreliğine elden  çıkmıştır. Sonra  Danişmentlerin  
eline  geçmiş  ise  de  1075’de  Trabzon  Dukası Theodore  

Gabras  tarafından  ele  geçirilmiş ve 1162’de  Mengücekliler 
tarafından  yeniden  fethedilene  kadar  Dukalığın  elinde  
kalmıştır.   

 

                                                           
1http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/danismentliler-

tacettinogullari-ve-haci-emirli-beyligi-doneminde-sebinkarahisar/ 
2http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/menguceklerins

ebinkarahisarin-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi/  
3http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/16/mogol-
ordularinin-anadolusebinkarahisar-ve-yakin-cevresi-uzerindeki-etkileri/  
4https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/17/sebinkarahisar

-tarihi/ 
5http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/19/mutahharten-

emirligidoneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/  
6http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/selcuklularin-
kogonyasebinkarahisar-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi-2/ 
7http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-

bi-emrillah-vealucranin-eskune-koyu/ 

  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/17/sebinkarahisar-tarihi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/17/sebinkarahisar-tarihi/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-vealucranin-eskune-koyu/
http://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-vealucranin-eskune-koyu/
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1228 yılında da Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat 

Mengüceklilerden almıştır.  1243  yılında  ise  Gıyasettin  
Keyhüsrev’in  Kösedağ’da  Moğol ordularına yenilmesiyle 
Şebinkarahisar ve çevresi Moğol hâkimiyetine girmiştir. 

 
İlhanlı-Moğol hükümdarı Ebu Sait Bahadır Han’ın 

1335’de ölmesinden sonra Moğolların Selçukluları 1243 
yılında Kösedağ’da yenmesinden sonraki süreçte Anadolu 
üzerinde kurduğu baskının gücü zayıflamıştır. İlhanlı 

valilerinin her biri güçlerini ilan edince Anadolu ve Rum eyaleti 
valisi bulunan Alaaddin Eretna da aynı yolu izlemiş, bağımsız 
davranmaya başlamıştır. Bu süreçte Mısır Memlüklü Sultanı 

Melikü’n Nasır’ın desteğini arkasına alan Alaaddin Eretna elde 
ettiği bu güçle daha rahat ve fiilen bağımsız hareket etmeye 

başlamış ve 1341’de adına Sultan unvanıyla sikke kestirmişti. 
 
          Alaaddin Eretna Anadolu’daki diğer güçlere karşı 

1343’de bağımsızlığını ilan ederek Erzincan, Karahisar-i Şarki 
ve Niksar emaretlerini zorla idaresi altına aldı.   
 

          Hasan-ı Küçük, Anadolu’da bulunduğu süre içinde 
yerleşim yeri olarak Karahisar’ı tercih etmiş ve kardeşleriyle 

birlikte burada yaşamıştır. Tebriz Hâkimi Şeyh Hasan-ı 
Buzurg’a karşı sefere buradan çıkmış onu yenilgiye uğratarak 
Tebriz’i almıştır. Hasan-ı Küçük 16 Aralık 1343 yılındaki 

ölümüne kadar Karahisar ile olan bağlantısını hiç bir zaman 
ihmal etmemiş, hatta devlet hazinesini Karahisar’da muhafaza 

etmiştir. Amcası Surgan, İbn Çoban’ı tutuklayınca burada 
hapsetmişti. 
 

          Kısa süre sonra Musa Han zamanında (1336-1353) 
İlhanlı Devleti parçalandı. 
 

         1343 Aralık ayına kadar Karahisar bölgesi Çoban-
oğullarının hâkimiyetinde kaldı. 1347 ile 1357 yılları arasında 

(Çobanoğullarının çöküş tarihidir) Karahisar bir kez daha 
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Sivas’ın kontrolü altına girmişti. 1362’de ise, bu bölgedeki 

kaleler Erzincan hâkimi Emir Pir Hüseyin’e tabi’ oldu. Daha 
sonra ise, Karahisar ve Koyulhisar şehirleri Kılıç Arslan’ın 
yönetimine geçmişti. 

 
         Mücadele ile geçen bir hayatın neticesinde Alaaddin 

Eretna’da 1352 yılı Şubat’ında öldü ve Kayseri’ye gömüldü. 
Onun ölümünden sonra önce oğullarından Mehmed Bey tahta 
çıktı, sonrasında ise 1354’de kardeşi Cafer Bey tahta geçmiti. 

Ancak kardeşi Mehmed Bey’le yapılan savaşı kaybedince 
Mehmed Bey Kayseri’de yeniden tahta oturdu. 
 

          Mehmed Bey’i hükümdarlığı sırasında en çok uğraştıran 
Moğollar oldu. Bunları itaat altında tutmakta zorlandı. Hatta 

1365’de Moğol Beyleriyle (Liderleri Babuk Bey) Ilgın yöresinde 
yaptığı savaşı kaybetti. Moğollar, Babuk Bey’i, Eretna tahtına 
oturtmayı bile denediler. Bu durum karşısında Mehmed Bey 

Memlüklülerden yardım istedi. Buna rağmen Moğollar gittikçe 
güçlendiler ve Kayseri bölgesinde hâkim duruma geldiler. 
 

         Bu arada daha sonra tarih sahnesinde önemli görevler 
üstlenecek olan Burhaneddin Ahmed 1365’de 21 yaşında iken 

Kayseri kadılığına getirildi. 
 
         Eretna erkânından Hacı Şahgeldi, Hacı İbrahim, Kılıç 

Arslan, kötü giden duruma ön alabilmek için 1365 yılında 
Mehmed Bey’i Katlettiler ve yerine küçük yaştaki oğlu Alaaddin 

Ali Beyi tahta geçirdiler.  
 
          Ancak Alaaddin Ali Bey’in de babası gibi zayıf ve 

dirayetsiz olması nedeniyle devlet işleri ümeranın (beylerin) 
eline bıraktı. Bunu gören Türkmen ve Moğol oymaklarının 
saldırılarının ardı arkası kesilmedi. Bu durum halkı 

tahammülü imkânsız sıkıntılara ittiği için çok göç edenler oldu. 
Alaaddin Ali Bey döneminde (1365-1380) devletin iç 

politikasında Sivas Hâkimi Hacı İbrahim, Amasya Emiri Hacı 
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Şahgeldi, Şarki Karahisar Hâkimi Kılıç Arslan, Tokat hakimi 

Şeyh Necip, Kayseri Hakimi Şeyh Cüneyd, Kayseri Kadısı 
Burhaneddin Ahmed ve Seyyid Hüsam hakimdiler. Bunların 
bütünü Türk’tü ve çoğu bu göreve Eretna zamanında 

atanmışlardı. 
 

          Devlet otoritesindeki zaafı fırsat bilen Karamanoğlu Ali 
Bey Konya, Niğde ve Aksaray’ı aldı. Pınarbaşı bölgesi de 
Dulkadirliler’in kontrolüne geçti. Osmanlılar Ankara bölgesini 

denetimi altına alırken, Moğollar Sivas’ı kuşattı. Alaaddin Ali 
Bey ise kendisini zevk ve eğlenceye kaptırdı.  Bu hal emirleri 
kendisinden uzaklaştırırken Erzincan’da Mutahharten, 

Tokat’ta Şeyh Necip, Sivas’ta Hacı İbrahim bağımsız hareket 
etmeye başladılar. 

 
          Alaaddin Ali Bey, Karamanoğlu ve Moğol birleşik 
kuvvetleri kendisini Kayseri’de sıkıştırınca Kadı Burhaneddin 

Ahmed’in yardımıyla son anda canını kurtararak Sivas’a 
kaçabildi. Özellikle Moğol oymakları menfaatlerini devletin iç 
karışıklıklarında gördüklerinden sık, sık muhaliflerle işbirliği 

yapıp yağmalama hareketlerine girişiyorlardı. 
 

         Sivas’ta Hacı Mukbil tarafından tutuklanan Alaaddin Ali 
Bey Kadı Burhaneddin Ahmed’le anlaşmak zorunda kaldı ve 
onu 1378’de Eretna Devletinin vezirlik makamına getirdi. 1378 

ile 1380 arasında vezirlik yapan Kadı Burhaneddin Ahmed bu 
devreden sonra Sultan’a naib oldu. Kadı Burhaneddin’in 

vezirliğe getirilmesi Eretna devletinde kısa süreli bir canlılık 
oluşturdu. 
 

          Alaaddin Ali Bey 1380 yılında öldü ve yerine yedi 
yaşındaki oğlu II. Mehmed oturtuldu. II.Mehmed’in çocuk 
yaşta tahta geçmesi çeşitli iç meselelerin yeniden doğmasına 

neden oldu. Kadı Burhaneddin ise, eski hükümdar naibi Kılıç 
Arslan’ı bertaraf ederek 1381 yılında II. Mehmed’e naib oldu ve 

Eretna devletinin kontrolünü eline aldı. 1390 yılında da II. 
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Mehmed katledilerek Eretna Devleti’nin son ferdi de tarih 

sahnesinden silinmiş oldu. 
 
          Mehmed Bey, Erzincan, Şarki Karahisar, Bayburt, 

Samsun, Kayseri, Çorum, Sivas, Tokat ve Aksaray’da adına 
sikkeler kestirmişti. 

 
          Alaaddin Ali Bey, 1380 yılı Ağustosunda ölünce onun 
yerine Eretna Devleti tahtına yedi yaşındaki oğlu II. Mehmet 

oturtulmuştu. Bu durum çeşitli iç meselelerin yeniden ortaya 
çıkmasına neden olunca, Kadı Burhanettin önce eski 
hükümdar naibi Kılıç Arslan’ı bertaraf ederek 1381’de naib 

olmuş, 1390 yılında da II. Mehmet’i katlederek bağımsızlığını 
ilan etmişti. 

 
          Eretna Devleti’nin kurucusu Alaaddin Eretna’nın hayatı 
Moğol ve Türkmen Beyleriyle yaptığı mücadele ve savaşlarla 

geçmiş, Konya ve Ankara’dan Erzurum’a kadar olan ülkesini 
ölünceye kadar başarıyla yönetmiştir. Alaaddin Eretna, 
1339’da Sivas’ı, 1341 ile 1347 yılları arasında da Amasya, 

Bayburt, Tokat, Şarki Karahisar, Niksar ve Kemah’ı fethetti. 
Beyliğine önce Sivas’ı sonra Kayseri’yi başkent yaptı. Türkmen 

beyleri arasında Alaaddin Eretna’yı fazlaca uğraştıran 
Dulkadirli Karaca Bey olmuştur. Bir seferinde Karaca Bey’e 
yenilince savaş tazminatı olarak 20.000 koyun, deve ve at 

vermiştir. 
 

          Alaaddin Eretna, hayırlı bir adamdı, diyanet sahibi 
olup Allah için İslamiyet’in koruyucusu ve savunucusu idi. 
Meclisinde âlimler eksik olmazdı ve onlarla tartışarak 

fikirlerinden yararlanırdı. Alaaddin Eretna, bütün üstün 
vasıflarına rağmen Sivas, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, 
Develi Karahisar, Ankara, Zile, Canik, Ürgüp, Niğde, Aksaray, 

Erzincan, Şarki Karahisar ve Darende’yi içine alan topraklarda 
10 yıl süreyle hâkim olduğu halde adına inşa edilmiş sosyal 

yapılar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle Eretna Devleti 
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Orta Anadolu imar faaliyetleri bakımından zayıf kaldığı kadar, 

kültür açısından da fakir kalmıştır. 
 
         Alaaddin Eretna 1352 yılında ölünce yerine geçen 

oğulları onun yerini tutamadı. Bu yüzden beylikleri Sivas 
hükümdarı Kadı Burhanettin’in eline geçti.8 

  
Kadı Burhaneddin Ahmed’in 21 yaşındayken 1365 

yılında Kayseri Kadısı olarak göreve başladığını ve tarih 

sahnesindeki yerini aldığını belirtmiştik. Kendisi Oğuzların 
Salur boyundandır. 
 

         Kadı Burhaneddin Ahmed (1344-1398) kılıç ve kalem 
sahibi birisi olarak yetişmiştir.  Aslen babası Şemseddin 

Mehmed’de Kayseri kadısı idi. Onun babası Siraceddin 
Süleyman’da Kayseri kadısı olup, Alaaddin Eretna Bey 
tarafından Mısır’a gönderilen elçidir. 

 
         Kadı Burhaneddin, 4 yaşında iken tahsiline başlamış, 
kısa zamanda Arapça ve Farsça öğrenmiştir. 12 yaşına girdiği 

zaman lugat, sarf, nahiv, meani, beyan, aruz, hesap, mantık, 
hikmet gibi ilimleri öğrenmişti. Eğitim işlerinden arta kalan 

zamanını ok atmak, kılıç kullanmak ve ata binmekle 
değerlendirmekte idi. 1358’de 14 yaşında iken babası ile 
birlikte Mısır’a gitti. Orada tahsiline devamla usul-i fıkh, feraiz, 

hadis, tefsir, heyet ve tıp derslerini görerek 4 mezhebe vukuf 
kesbetti. Oradan Şam’a gelerek tabiat, riyaziye ve ilahiyat 

dersleri gördü, Külliyat-ı Kanun’u okudu. 19 yaşında hacca 
gitti. 1364 yılında kemal bulmuş birisi olarak yeniden 
Kayseri’ye döndü. 21 yaşında iken de Eretna Mehmed Bey 

tarafından Kayseri kadılığına getirildi, aynı zamanda ona 
damat oldu. 

                                                           
8https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/eretna-

devletinin-genel-durumu-sarki-karahisar-ve-alucraya-etkileri/ 

  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/eretna-devletinin-genel-durumu-sarki-karahisar-ve-alucraya-etkileri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/eretna-devletinin-genel-durumu-sarki-karahisar-ve-alucraya-etkileri/
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         Kadılığı zamanında; Alaaddin Eretna döneminde onun 

dirayetli idaresi altında devlete bağlı hale getirilmiş Moğollar ile 
Türkmenler, Kayseri bölgesinde düzen bozucu faaliyetlere 
girişmiş bulunuyordu. Bölgenin esas halkını da Moğol ve 

Türkmen toplulukları teşkil ediyordu. Bu nedenle iktisadi 
hayat durma noktasına gelmiş, göç başlamıştı. Diğer taraftan 

toprak kaybı da başlamış Karamanoğlu Alaaddin Bey Konya’yı 
zapt etmişti. Ayrıca, Koyulhisar’da Kılıç Arslan (Türkmen) 
müstakil bir hükümdar gibi davranır olmuştu. Kılıç Arslan’ı 

daha sonraki dönemlerde bir hudut bölgesi olan Şarki 
Karahisar hâkimi olmuştu. 
 

         Kadı Burhaneddin 1381’de iktidarı fiilen ele almış 
zamanla Eretna ümerasını önce azil ve tevkif etmiş kendisini 

güçlü hissedince onları öldürmek için yeterli suç delilleri 
bulmuş ve nihayetinde kendi saltanatını ilan etmiştir. Bunun 
alameti olarak da adına hutbe okutmuş, sikke kestirmiştir. 

 
Sivas ve Maden’de bastırılmış (kestirilmiş) sikkelerin sağ 

taraflarındaki La-ilahe İllallah Muhammed Resulallah yazısı 
dikkat çekmektedir. 

 
1398 yılında Akkoyunlu Kara Yülük Osman tarafından 

öldürülmüştür.  

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2012/02/kadiburahenettin.jpg


ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

13 
 

Kadı Burhaneddin’in öldürülmesinden hemen sonra 

tahta kimin geçeceği meselesi ortaya çıkmış, devlet erkânı 
Sultan’ın hayatta olan çocuk yaştaki tek oğlu Şehzade 
Alaaddin Ali Çelebiyi hükümdar ilan etmişti. 

 
          Bu arada Akkoyunlu Kara Yülük Osman ise şehri 

muhasara etmeye ve ele geçirmeye çalışmıştı. Bunun üzerine 
Kara Tatarlardan yardım istemişti. Ancak Kara Yülük Osman 
Beğ, Kara Tatarları da yenmiş ve onların geri dönmesine neden 

olmuştu. Bir yandan Timur tehlikesi bir yandan da Kara Yülük 
Osman Bey’in muhasarası ile bunalan şehir halkı ve ümerâ 
(beyler) meclisi aldığı kararla Osmanlı Padişahı I.Bayezid’den 

(Yıldırım Bayezid) yardım istediler. 
 

Bunun üzerine, daha önce Amasya’yı almış olan I. 
Bayezid büyük oğlu Süleyman Çelebi’yi mühim bir kuvvetle 
Sivas’a gönderdi. Bu kuvvetler Akkoyunlu Kara Yülük Osman 

Bey’i mağlup etti. Şehir de Süleyman Çelebiye teslim oldu. Bu 
suretle devlet arazisinin büyük kısmı Tokat, Niksar, Sivas, 
Kayseri ve Karahisar-i Şarki Osmanlı hâkimiyetine geçti. 

Osmanlı Padişahı I.Bayezid, oğlu Süleyman Çelebiyi yeni 
bağlanan bu ülkeye vali tayin etti. Ümitleri kırılan Kara Yülük 

Osman’da Erzincan Emiri Mutahharten’in yanına sığındı. Kadı 
Burhaneddin’in küçük yaştaki oğlu Alaaddin Ali Bey ise 
bilahare Osmanlı Devletinin hizmetine girdi, tahtın son 

temsilcisi olarak da 1442’de öldü. 
 

         Kadın Burhaneddin Ahmed 54 yaşında iken öldüğünde 
naib olarak hüküm sürdüğü müddet istisna edilirse, saltanatı 
17 yıl devam etti. Aşırı kendine güveni ve ihtiyatsız hırsı sonu 

olmuştu. Benzer akibeti Yıldırım Bayezid, Timur 
mücadelesinde de görmekteyiz. Savaşta sayılara veya gücüne 
aldanarak hasmını hafife alanların sonu hep perişanlık 

olmuştur. 
 

         Bunun haricinde Kadı Burhaneddin, kudretli kişiliğiyle, 
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fetihlerinde ve bütün davranışlarında gösterdiği sürat 

dolayısıyla Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’e 
benzemektedir. Anadolu Beyleri arasında onun kadar faal, 
savaştan savaşa koşmuş bir bey daha yoktur denilebilir. 

İktidarı döneminde sürekli ayaklanmaları bastırmakla ve 
Moğol ve Türkmen yağmacılarının verdiği zararları bertaraf 

etmekle zaman harcamış, huzurlu dönemi neredeyse hiç 
olmamıştır. 

 

         Kaynaklarda belirtildiğine göre Kadı Burhaneddin, âlim, 
adil, vakar sahibi, cevval zekâlı, yorgunluğa, sıcağa, susuzluğa 
ve açlığa dayanıklı, yeri geldiğinde sert konuşur, kimseden 

çekinmez, fakat aynı zamanda zevk ve sefaya düşkün, ulamaya 
yakın bir adamdı. Bununla birlikte haftada üç gün ilmi 

sohbetler düzenler, üç gün de halkın dert ve sıkıntılarını 
dinleyerek bunların halledilmesi ile bizzat ilgilenir ve karara 
bağlardı. Bütün tebaasına karşı adalet ve şefkat gösterirdi. 

Seferleri sırasında askerlerine halkın malına asla 
dokunulmaması yönünde emirler verirdi. 

 

         Savaşlardan arta kalan zamanlarında kalem sahibi 
olması nedeniyle edebi çalışmaları da olmuş, içinde 1500 gazel, 

20 rubai ve 116 tuyuğu bulunan bir divan yazmıştı. Bunun 
haricinde ibadetle ilgili olarak yazdığı “İksir as-Saadat fi Asrâr 
al-İbâdat” isimli üç kısımdan oluşan eseri bulunmaktadır. 

Ayrıca Turhal’da bir imaret, Zile’de bir medrese yine Turhal 
yakınında ve muhtelif yerlerde kaleler yaptırmıştı. Kadı 

Burhaneddin, daima mukavemet eden kalelerin yanına daimi 
abluka maksadıyla küçük kaleler de yaptırmıştı. 

 

Kadı Burhaneddin, her fırsatta iktisadi hayattaki 
durgunluğu giderici tedbirler alarak ticareti ve ticaret erbabını 
himaye etmişti. Ayrıca yolların emniyetini temin hususunda 

sert tedbirler almaktan çekinmemiş, vezirliğinden itibaren yeni 
vergiler koymamak politikasını gütmüştür. 
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Kadı Burhaneddin’in kişiliğini ve gücünü ortaya koyması 

açısından şu kıssa ilginç bir anekdottur. Sonraki dönemlerde 
Yıldırım Bayezid’i yenen Timur onun zamanında Erzurum’a 
girip yağmalamasına karşın daha içlere girerek Kadı 

Burhaneddin ile karşılaşmaktan çekinmiş, kendisi Hind 
seferindeyken onun öldüğünü duyunca da çok sevinmiştir. 

Zira Timur, birkaç kez Anadolu’ya girmiş olmasına karşın Kadı 
Burhaneddin’in üzerine gelmeye cesaret edememiş, ondan 
çekinmiştir. 

 
         Netice olarak Kadı Burhaneddin’in devlet başkanlığı 
dönemi iç mücadelelerle geçmiş, Şarki Karahisar’ı emirleri 

vasıtasıyla yönetmiş, Erzincan’a giderken buradan (ve 
Alucra’dan) birkaç kez geçmiş, daha çok Amasya, Sivas, Tokat, 

Kayseri ve Erzincan arasında dolanıp durmuştur. Gerek Kadı 
Burhaneddin’in yaşamında gerekse Osmanlı dönemindeki 
Anadolu Türk Beyliklerinin birbiriyle olan menfaat 

mücadelesini görünce, ne kendileri huzur bulmuş ne de âleme 
huzur vermişler diye insan düşünmeden edememektedir.9 
 

 Kadı Burhaneddin Ahmed’in ölümünden sonra ona ait 
topraklar Osmanlı hâkimiyetine geçmişti. Ancak 1402 yılında 

Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilmesiyle bu 
topraklar elden çıktı. 11 yıl yaşanan fetret devrinden sonra 
Çelebi Mehmed’in birliği sağlamasıyla Osmanlı yeniden güç 

kazandı.  
 Bu sırada Şebinkarahisar ve çevresi önce 

Karakoyunluların10 sonra da Akkoyunlular’ın11 eline geçti. 
1461 yılında Fatih Sultan Mehmed her ne kadar Trabzon’u 
fethetmeye giderken bölgemizden geçti ve buraları fethetti ise 

                                                           
9https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/kadi-

burhanettin-devletinin-genel-durumu/ 
10http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/22/karakoyunlular

-donemi-vesebinkarahisar/  
11http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/24/akkoyunlular-

donemi-vesebinkarahisar/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/kadi-burhanettin-devletinin-genel-durumu/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/kadi-burhanettin-devletinin-genel-durumu/
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de geri çekilince bölgemiz yeniden Akkoyunlu Uzun Hasan’a 

terkedildi. Uzun Hasan’a atfen Şebinkarahisar’ın bir diğer adı 
da Karahisar-i Hasan Dirazi’dir. Yani Uzun Hasan’ın 
Karahisarıdır. 

 
 Uzun Hasan’ın zamanla kazandığı başarılar üzerine 

şımarık ve cüretkâr davranmasıyla 1473 yılında Otlukbeli’nde 
yapılan savaşla bölgemiz kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine 
geçmişti. Savaşın yapıldığı Otlukbeli’nin de Köklüce köyü ile 

Hacı Hasan köyü (Gelvaris) arasındaki alanda yapıldığı da 
rivayetler dahilindedir.12  
 

 Fatih Sultan Mehmed’den sonra bölgemizde Şah 
İsmail’in etkisi görülmüş ise de Trabzon’da vali olan Yavuz 

Sultan Selim’in çabalarıyla bu olumsuz etki bertaraf edilmiştir. 
Yavuz Sultan Selim’in de Alucra’da ayak izleri 
bulunmaktadır.13 

 
 Alaaddin Eretna’nın İlhanlı valisi iken 1341’de sultan 
ünvanıyla adına sikke kestirdiği ve 1343 yılında tamamen 

bağımsız davrandığını belirtmiştik. Bu tarihi bilgiler 
doğrultusunda bölgemizdeki vakıfları incelediğimizde Alaaddin 

Eretna döneminde Alucra’da kurulan daha eski vakıfların da 
olduğu anlaşılmaktadır. 
 

 Diğer tarafdan Çubuk nam-ı diğer Feygas Köyü Yakub 
Efendi Gulami Vakfı Receb 766 (Mart-Nisan 1365)’de 

kurulduğu için aynı şekilde Eretna döneminde kurulmuş 
olduğu belli olmaktadır. Ancak bu tarihde Alaaddin Eretna 
vefat etmiş olduğundan oğlu zamanına denk gelmektedir. 

 

                                                           
12http://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-

donemindesebinkarahisar-ve-alucra/ 
13https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/25/alucazada-

alucarada-yavuz-sultan-selimin-ayak-izleri/  
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 Vakıfların bu tarihlerde buralarda kurulmuş olması 

bunun öncesinde burada büyük bir Türk yerleşiminin 
olduğunu göstermektedir. Burada belirtmek gerekir ki 1000’li 
yıllardan itibaren Anadolu’ya yaşanan Türk göçleri  Türklerin 

Anadolu’ya ilk gelişleri değil son gelişleridir. Damgaların göçü 
çalışmalarının neticesi olarak anlaşılmıştır ki Anadolu’nun bir 

çok bölgesinde M.Ö. 3000 yıllarına ait Oğuz boylarının 
damgaları kayalara işlenmiştir. Ancak bunların bir kısmı ya 
asimile olmuş ya da Orta Asya’ya geri dönmüşlerdir. Moğol 

baskısıyla Anadolu’ya geliş ise 1000’li yıllarda Müslüman bir 
Türk toplumu olarak başlamıştır.   
 

1071’de yapılan Malazgirt Meydan Muharebesinde 
Sultan Alapaslan’ın zaferi Anadolu’nun kapılarını Müslüman 

Türklere açmıştır.   
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2.BÖLÜM 

GÜRBULAK KÖYÜNÜN İSİMLERİNİN ANLAMI 

 
Gürbulak köyünün yeni yerleşimi Alucra-Çamoluk 

(Mindeval) yol ayrımını Gümüşhane-Şiran istikametine doğru 

geçtikten sonra yolun solunda kalmaktadır. Ancak köy eski 
yerinden taşındıktan sonra buraya yerleşmeyerek etrafda ev 
yapanlarda bulunmaktadır.  

 
Gürbulak bu köyün son aldığı isimdir. Daha öncesinde 

belgelerde Çubuk, Feygas, Hanuk ve Şeyh Mehmed olarak da 

geçmektedir. Buna ilişkin bilgileri Osmanlıca kaynaklar 
incelenirken görmek mümkün olacaktır. 

 
Köyün isimleri arasında en dikkat çekeni Hanuk’dur. 

Hanuk, gayr-ı müsimler tarafından da kullanılan bir isim olsa 

da Türkçe karşılığı 1-hazıra konan, tembel 2-inatçı’dır.14 
Feygas’ın anlamıyla birlikte incelediğimizde daha da anlam 

kazanmaktadır. 

                                                           
14 http://ne-demek.net/anlam%C4%B1/hanuk-ne-demek.html 
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Çubuk nam-ı diğer Feygas köyüne ait Yakub Efendi 

Gulami Vakfının belgelerini  incelediğimizde vakfa ait yerlere 
ilişkin sıralamada belirtilen yer isimlerini dikkate aldığımızda 
hepsinin Türkçe olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle Feygas 

ismi ilk bakışta bize anlam veremediğimiz bir yapıda gelde de 
kelimenin köklerine indiğimizde anlam kazanmaktadır. Fey-

gas ne anlama geliyor olabilir? 
 

Fey’: Ganimet. Harbde elde edilen mal, rücu', haraç, zeval 

vaktinden sonraki gölge (Bak: Fey-i zeval).15 
 
Gass: İncelik, zavallılık, biçare, zavallı, tatsız, yavan 

anlamlarına gelmektedir.16 
 

Görüldüğü gibi her iki kök kelime de yerine göre farklı 
anlamlarda kullanılmaktadır. Bu yapılardan Birleşik kelime 
oluşturulduğunda ise yeni oluşturulan kelime farklı bir anlam 

da içerebilmektedir. Bu nedenle Feygas’a en yakın anlamını 
harple elde edilmiş garip belde anlamını verebiliriz. Burada 
zaviye vakfının kurulmuş olması da beldenin garipliğinin 

aşılması için öngörülmüştür. Bu gariplik sadece maddi fakirlik 
değil aynı zamanda manevi fakirliktir. Bu husus ileriki 

bölümlerde daha geniş olarak açıklanmaya çalışılacaktır. 
 
Bulak, sözlük anlamı olarak kâynak, çeşme, subaşı, 

pınarbaşı ve içinde çeşme bulunan yeşillik anlamına 
gelmektedir.17 Gür ise, bol ve güçlü olarak çıkan ya da fışkıran 

su, sac, çimen, ağaç için kullanılan bir sıfattır.18 İkisi birlikte 
kullanılınca Gürbulak, bol su kâynağının bulunduğu yer 
anlamına gelmektedir. Gerçekten de eski köyün arazisinde çok 

güzel su kâynakları ve verimli arazisi bulunmaktadır. 

                                                           
15 http://www.osmanlicaturkce.com/?k=fey&t=%40 
16http://www.osmanlicaturkce.com/?k=Gass&t=@ 
17http://ne-demek.net/anlam%C4%B1/bulak-ne-demek.html 
18 http://www.nedirnedemek.com/g%C3%BCr-nedir-g%C3%BCr-ne-

demek 

http://www.osmanlicaturkce.com/?k=fey&t=%40
http://www.osmanlicaturkce.com/?k=Gass&t=@
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19 ve 25.08.2016 tarihlerinde iki kez köye giderek  Veysel 

Furuncu (eski muhtar) ve muhtar Arif Dokumacı ile araziyi 
gezdiğimde bu kadar güzel bir arazi neden terkedilerek aşağıya 
inilmiş diye düşünmeden ve sormadan edemedim. Köyün eski 

muhtarlarından Veysel Furuncu bu soruma verdiği cevapda 
vaktiyle uygulanan örnek köy projesi kapsamında Alucra’dan 

da iki köy belirlendiğini, bu köylerden şimdi Çamoluk’a bağlı 
olan Kılıçtutan o zamanki adıyla Mindeval’ın Cengeriş 
köyünün bu teklifi kabul etmediğini ancak köylerinin kabul 

ettiğini belirtti. Tabi bu teklifi kabul etmelerinin asıl nedeni 
kendilerine verilen sözler kapsamında yeni taşındıkları yere 
yapılacağı öngörülen değirmen, fırın, köy konağı, okul, sağlık 

ocağı, Pazar yeri, dükkânlar, cami vs.’nin varlığı olduğunu 
ancak verilen sözlerin tutulmadığını da sözlerine ilave etti.  

 
O tarihlerde örnek köy projesinin asıl hedefi büyük 

şehirlerde ne varsa aynısının seçilen köyde de olmasıydı. 

Kulağa hoş gelse de bu bir rüya proje olmaktan öteye gidemedi 
ve dönemin hükümeti değiştikden sonra da bu uygulamadan 
vaz geçildi.  

 
Köy İşleri Bakanlığı tarafından 1973 yılında yayımlanan 

raporda, köykent yaklaşımının amacı üç madde halinde 
özetlenmiştir: 

 

-Az sayıda personel ve az yatırımla, en kısa zamanda kırsal 
kesim nüfusunun tüm gereksinmelerinin karşılanması, 

 
-Hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı fazla nüfusun bir bölümü 
ile işsiz nüfusun köykentlerde iş olanaklarına kavuşturulması, 

 
-Böylece, iş olanaklarına kavuşturulan kırsal nüfusun kentlere 
akımı sonucunda büyük kentler civarında oluşacak nüfus 

yığılmalarını engelleyerek, sağlıklı kentleşmenin sağlanması. 
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Köykentlerde köylerin değil, hizmetlerin, okulların ve 

sağlık ocaklarının birleştirileceğini, bir köyün kendi başına 
fabrika kuramayacağını ama biribirine yakın konumda olan ve 
emekleri, bilgileri ve maddi olanakları birleşen köykentler 

sayesinde, köylüler, verimli tarım işletmelerinin yanı sıra, 
ortaklaşa sanayi işletmeleri de kurabileceklerini, kültür ve spor 

tesislerinden ortaklaşa yararlanabileceklerini, böylelikle 
kentlerin tüm olanaklarının köylere de ulaşmış olacağını 
belirtmiştir.19 

 
     Diğer bir ifadeyle bu proje, kırsal yerleşim biriminin daha 
etken ve akılcı bir yapıya kavuşturulması, dağınıklılığın 

topluluğa dönüştürülmesi, köye götürülen hizmetlerde 
etkinliğin ve artırımın sağlanması, sanayileşmeyi kırsal 

alanlara yayarak işsiz ve gizli işsizler için Köy-Kentler’de iş 
olanaklarının sunulması, anakentlerdeki plansız ve dengesiz 
kentleşmenin sakıncalarını bertaraf etmek, tarımsal düzeni 

değiştirmek gibi amaçları kapsamaktadır.20  
 
Düşünce olarak güzel tesbitler veya öngörüler olsa da 

uygulamada çok başarılı olunamamıştır. Yeni bir yapılanma 
büyük oranda sermaye gerektirdiğinden büyük umutlarla 

başlanılan proje Gürbulak köyü örneğinde olduğu gibi yarım 
kalmıştır. Güzelim araziler terkedildiği için tarımla uğraşan 
köylü dere kenarlarında kendilerine yeni araziler açmıştır. 

 
                                                           
19 https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ykent 
20 http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-

1423937179.pdf 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ykent
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423937179.pdf
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423937179.pdf
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3.BÖLÜM 

FOTOĞRAFLARLA VE AÇIKLAMALARLA GÜRBULAK 

 
Alucra’dan gelirken eski köye çıkan yol 

 
Çamoluk yol sapağı 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

23 
 

 
Şiran’a giden yol 

 
Yolun solunda Gürbulak köyünün girişi 
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Gürbulak köyünün civarında yapılmış evler 

 
Şiran yolu üzerindeki evler 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

25 
 

 
Gürbulak köyünün Bağırsak Deresi kenarındaki arazisi 

 
Bir başka açıdan köy arazileri ve diğer yerleşimler 
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Köyün içinden bir görüntü 

 
Köyün içinden bir başka görüntü  
 

Hali hazırda Gürbulak köyünün 71 hanesi Örnek 
Mahallede, 9 hanesi Dere Mahallesinde, 5 hanesi Beşkonak 

Mahallesinde ve 7 hanesi de eski köyde Aşağı Mahallede 
bulunmaktadır. Eski köyde Aşağı Mahallede kalanlar 
yazlıkçıdır.  
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Şiran yolu altında kalan İbrahim Evren, İzzet Dillice, Aziz 
ve Çoşkun Sekreterin evleri ile arkada Kuzkaya Tepesi 

 
Alucra civarındaki en güzel içme sularından birisi yukarıda 
görülen evin yanındaki çeşmeden akmaktadır. 
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Beşkonak Mahallesi Çamoluk sapağına gelmeden önce 

yolun sağında bulunmaktadır. 

 
Alucra istikametinden gelirken Anastos köprüsü 
geçildikten sonra yolun sağında kalan Dere Mahallesi 
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Anastos köprüsü yakınında (Kilci) Şerif Dokumacı'nın 
torunlarının evleri 

 
Dere Mahallesindeki evler 
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Merkez Mahallenin doğusunda Hasan (Tahsin) Evren’in evi 

 
Dere Mahallesi’nin uzakdan görünüşü 
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Mehmet Dillice’nin evi (Çeküç Mehmet) 

 
Dere kenarındaki bostanlar 
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Dere kenarında kalan Memiç Çayırı ve sıklık ormanları 

 
Eriklik Ağzı mevkisi arazi ile ormanlar 
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Gürbulak köyünün Şiran tarafından girişi 

 
Dere Mahallesinin bir kısmı ve Elmalı Mevkisi Büyük Alan 
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Dere Mahallenin karşısından Alucra istikameti 

 
Bostanlar ve Tahtalı ağzı Kirazlı Dere Köm Önü 
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Annelerimiz ekmek pişirmek için fırını yakarken 

 
Pişirilen ekmeklerin konulduğu tezgah 
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Köyün içinde bir yapı 

 
Köyde yapılan arıcılık 
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Gürbulak’ın sınırını teşkil eden dağlar 

 
Gürbulak’da (Yeni Köy) yetiştirilen kelemler 
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Çamoluk yolunun sağında bulunan yeni mezarlık 

 
Yaylada Kızıl Yokuş 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

39 
 

 
Gürbulak köyü yayla evleri 

 
Yaylada bulunan göl 
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Yaylada bulunan bir içme suyu 

 
Başka bir çekimde yayla evleri 
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4.BÖLÜM 

ÇUBUK-FEYGAS-GÜRBULAK KÖYÜNÜN TARİHİ 
 

Gürbulak köyünün ilk yerleşim yeri Çubuk denilen ve 

arşiv belgelerinde de bu isimle geçen yerdir. Köy daha sonra 
buradan daha batıya taşınmıştır. Çubuk köyünün yeri o 

dönem güvenlik açısından daha korunaklı ve kuytuda kalan 
bir yerdir. Bu nedenle tercih edilmiş olunmalıdır. Ancak köyün 
nüfusu arttıkça köyün büyümesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Arazi olarak sınırlı büyüklüğe sahip olan Çubuk köyünden eski 
köyün olduğu yere taşınılmıştır. Bu taşınmanın tahminen 17. 
yüzyılda gerçekleşmiş olması muhtemeldir. İleriki bölümlerde 

göreceğimiz mezar taşları da buna işaret etmektedir. 
 

Çubuk mevkisinden taşınılan yerde 5 mahalle 
kurulduğu dikkate alındığında köydeki büyüme daha iyi 
anlaşılacaktır. Bu mahalleler Aşağı Mahalle, Yukarı Mahalle, 

Kavak Ardı Mahallesi, Çebe Mahallesi ve Çukur Mahalle’dir.  

 
Taş kesim ocağının olduğu yerden derelerin görünüşü 
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Çubuk mevkisi arazisinin arka tarafında görülen 

dağların sırtı Fevzi Çakmak (Zıhar) Köyü sınırı olmaktadır. 
Çataltepe, Kurtalanı ve sağ tarafda arada Hapen Gediği 

bulunmaktadır. 
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Çubuk mevkisinden görülen dağların sırtı Karabörk köyü 

sınırı olmaktadır. Çatal Tepe ve Yelekli Güney Sırtı 
görülmektedir. 

 
Çubuk mevkisindeki eski mezarlık 
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Çubuk Köyünün eskiden kurulu olduğu alandan Fevzi 

Çakmak (Zıhar) Köyüne giden tarihi yol. 
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Çubuk mevkisinden Kalecik Tepesi’nin görüntüsü 

 
Ters istikametden Kalecik Tepesi’nin görüntüsü 
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Kalecik Tepesi’nin Gürbulak köyü için ayrı bir önemi 

bulunmaktadır. Burada aşırı yağmur ve buna bağlı olarak 
toprak yüzeyinde oluşan erezyon nedeniyle zaman zaman 
yüzeye eski döneme ait bakır paraların çıktığı bilinmektedir. 

Alucra’da yıllardan beri Giresun Müzesi’ne eski eserler 
kazandıran Yunis Karaçayır’dan aldığım bilgiye göre buradan 

çıkan bakır paralar Amazonlar dönemine aittir.  
 
Amazonların bölgemizin muhtelif yerlerinde yaşadığı 

bilinmektedir. Amazonların yaşadığı tarih olan M.Ö. 2000 
yılları dikkate alındığında Gürbulak’ın eski adı olan Feygas’ın 
arazisinin çok eski tarihlerden beri yerleşime açık olduğu 

anlaşılmaktadır.  
 

Gürbulak köyü muhtarı Arif Dokumacı’nın verdiği bilgiye 
göre Kalecik Tepesi’nin alt tarafından küçük bir dere 
akmaktadır. Ayrıca bu tepe kısmen kayalıktır. Kayalığın içinde 

kısmı boşluklar da bulunmaktadır. Bir rivayete göre bu tepenin 
içinde yaşam alanı ve buradan su kaynağına inen gizli bir yol 
vardır. Ancak zamanla tepenin bu özellikleri kaybolduğundan 

günümüzde buranın ne anlam ifade ettiği tam olarak 
bilinememektedir. 

 
 Birçok kaynakta, bu savaşçı kadınların, Anadolu'nun 
kuzeyinde; Samsun yakınlarında bulunan Terme çayı 

civarında yaşadıkları belirtilir. Amazonlar, doğu ve batı 
kaynaklarında farklı isimlerde ve farklı hikâyelerle 

geçmektedirler. Milattan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında 
yaşayan İyonyalı ozan Homeros, İlyada destanında Amazon 
kadın savaşçıların ilk kez Karadeniz'de bulunan Thermodon 

(Terme) Çayı kıyısına yerleştiklerinden ve Thamiskyra kentini 
kurduklarından söz etmektedir. Hipokrat, Amazonları sağ 
göğüsleri olmayan kadınlar olarak anlatır. Tarihin babası 

olarak görülen Halikarnaslı Herodotos'a göre Amazonlar, 
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Sarmatlar ve İskitlerin atalarıdır. Dede Korkut hikayelerinde 

ise Amazonlar, Alp Kızları olarak yer almaktadır.21  
 
 Alucra’nın bazı yerlerinde de Amazonlara ait para, balta 

gibi eşyalar bulunmuştur. Giresun Müzesi’nde Amazonlara ait 
eserler bulunmaktadır. 

 

 
 

Alucra’nın Topçam (Hanzar) köyünden Kamışlı köyü 
yakınındaki kale denilen kayalığa doğru inen ve Kılıçkaya 

olarak bilinen bu kayalıkların etrafında da Amazonlara ait 
bakır paraların bulunduğu rivayet edilmektedir. Bu da 
göstermektedir ki Alucra civarı bir dönem Amazonlar 

tarafından yaşam alanı olarak kullanılmıştır.  
 

 
                                                           
21 http://masivaturk.com/anadolunun-efsane-kadin-savascilari-

amazonlar 
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5.BÖLÜM 

FEYGAS KÖYÜNÜN MAHALLELERİ 
 
 Gürbulak köyünün yeni yerine taşınmasından önceki 

adı Feygas’dır. Bu isim Çubuk köyünde olduğu gibi muhtelif 
belgelerde geçmektedir. Bu nedenle Feygas köyü denildiğinde 

eski köyden bahsedildiğinin anlaşılması gerekmektedir. 
 
 Feygas’ı önemli kılan en önemli varlığı vaktiyle burada 

kurulmuş bir vakfın bulunmasıdır. Bu vakıf zaviye vakfıdır. 
Zaviye vakfının özelliği ise gelip geçenlere ikram edilmek üzere 
burada yemek pişiriliyor olmasıdır. Feygas köyü zaviye vakfının 

bulunmasına bağlı olarak yol üzerinde bulunması nedeniyle 
misafirhanesi de bulunan bir yerdir.  Bu gibi yerlerde gelip 

geçenlerin 3 güne kadar misafir edilmeleri de söz konusudur. 
Bu durum vakfiyenin şartları gereğidir. Ortada vakfın olduğu 
bir yerde vakfa bağışlanmış mallar veya arazi söz konusu 

olduğundan bunlardan vergi alınmamakta, bunun yerine 
gelirinin bir bölümünü hayır işlerine harcaması şart 
koşulmaktadır. Burada amaçlanan gaye insana hizmet ve 

insanın yaşatılması bu sayede de toplumun yaşatılmasıdır. 
 

 Toplum yaşatılırken bunların zararlı bir takım dini 
akımlardan da korunması amaçlanmaktadır. Bunun için de 
vakfın mütevelliliğine liyakatli kişilerin getirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kişiler de genellikle Şeyh veya 
Seyyidlerden seçilmektedir. Bu kişiler gayri müslimlerin de 

yaşadığı coğrafyada bölgenin Türkleşmesine katkı sağladıkları 
gibi dini vasıfları gereği yukarıda da bahsedildiği şekilde dini 
sohbetleriyle, zikir halkalarıyla, mescid veya camileriyle Sünni 

Mâturidi22 Türk İslam Anlayışını topluma benimsetmeye 
çalışmışlardır. 

                                                           
22 Mâturidilik- Ebu Mansur El-Mâturidi (ö. 944) tarafından kuruldu. Orta 

Asya'daki Türk toplulukları tarafından kabul edilinceye kadar azınlıkta 

kalan bir itikadi mezheptir. Geçmişte Anadolu'da Selçuklu ve  Osmanlı 
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 Bu cümleden olarak Feygas köyünde türbesi bulunan 

Gulami Yakup Efendi bu konuda önemli rol üstlenmiştir. 
Kurduğu vakfı Gümüşhane’de ve bölgemizde etkin olan 
Çağırgan Baba adına kurulan vakıflarla işbirliği yaparak 

Alucra’nın manevi anlamda şekillenmesine katkı sağlamıştır. 
Vakıf konusu belgeleriyle birlikte ayrı bir bölüm halinde 

incelenecektir. 
 

 
Gulami Yakub Efendi Türbesi 

 
 Feygas köyünün mahallelerinin Aşağı Mahalle, Yukarı 
Mahalle, Kavak Ardı Mahallesi, Çebe Mahallesi ve Çukur 

Mahalle’den oluştuğunu belirtmiştik. Bu mahallelerde oturan 
kabileler ise aşağıdaki gibidir: 

 
Aşağı Mahalle: Bekiroğulları ve Ebubekiroğulları, Boşnaklar, 
Karabekiroğulları, Uranlar, 

                                                           
İmparatorluğu’nda yaşayan Türklerin büyük bir kısma Sünniliğin 

bu itikadi mezhebine bağlıydı.  
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Yukarı Mahalle: İbrahim Şeyh oğulları, Anaç oğulları, 

Dokumacılar, Derviş oğullları, Zaralı oğulları, Dizdar oğulları, 
Köseler, Dervişoğulları, Kamadanlar, Furuncular 
 

Kavak Ardı Mahallesi: Zaralıoğulları, Hacı Süleyman oğulları, 
Sekreterler, 

 
Çebe Mahallesi: Abdi oğulları, 
 

Çukur Mahalle: Molla Veli oğulları’dır (Mütevelli oğulları). 
 
Günümüzde kullanılan soyadlarına göre kabileler:  

 
Abdioğlu: Evren, 

Anaçoğlu: Anaç, 
Bekiroğlu: Bekiroğlu, Dokumacı, İmamoğlu 
Boşnakoğlu: Boşnak 

Dervişoğlu: Uran, 
Dizdaroğlu: Dizdar 
Ebubekiroğlu: Dokumacı 

Hacı Süleymanoğlu: Dokumacı 
İbrahim Şeyh oğlu: Sekreter, 

Molla Velioğlu: Furuncu, 
Zaralı: Dillice, Zaralıoğlu 
 

ÇUKUR MAHALLE 
 

Çukur mahalle Çamoluk (Mindeval) tarafından Feygas’a 
gelen Girenbolu yolunun sağında kalmaktadır. Bu mahallede 
şimdi ayakta kalmış hiçbir ev bulunmamaktadır. Sadece 

birkaç harabe taş temel kalmıştır. Bunun başlıca nedeni yeni 
köye taşınılınca burada bulunulan yapıların taşlarının 
sökülerek aşağıya taşınmış olmasıdır. 
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Eski yolun izi karşı yakada belli olmaktadır 

 
Karşıki dağın eteğinde yolun devamı görülmektedir. 
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Dik Yol’dan Güzelce mevkisine giden yol 

 
Mezar mevkisi taş kesim yeri 
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Bir zamanlar burada Traverten Mermer damarı 

keşfedilmiş ise de alınan numunelerden sonra üretime 
başlanmamıştır. Bu durum rezervin yetersiz bulunmuş veya 
maden kalitesinin düşük görülmüş olması şeklinde 

yorumlanabilir. 

 
Çukur Mahalle’de Ahlata aşılanmış bir Armut ağacı 
 
 Feygas’da yaşamın canlı olduğu zamanlarda bölgenin 

doğal ortamına uygun bir ağaç olan Ahlat ağacına aşılanan 
Armut ağacı ile soğuğa dayanıklı bir Armut üretmek mümkün 

olmuştur.   
 

Aşı yapılmamış Ahlat Ağacının meyveleri ise dibeklerde 

dövüldükden sonra kurutulmakda ve öğütüldükden sonra 
unla karıştırılarak ekmek yapılmaktaydı.   

 

Eskiden gurbet denilen büyük şehirlere gidilerek oralara 
yerleşme ve çalışma alışkanlığının olmadığı zamanlarda en 

küçük toprak parçası dahi ekilmekteydi. Keza köylerde 
hayvancılık da en yoğun şekliyle yapıldığından kırlarda 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

54 
 

bulunan hiçbir ot ziyan edilmezdi. Hiç şüphesiz bu durum 

sadece Feygas için söz konusu bir durum da değildi. 
 

 

 
Çukur Mahalle’nin arazisinde eski bir ev kalıntısı 
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Çukur mahallede Ömer Furuncu’nun evinin kalıntısı 

 
Çukur Mahalle’de Mustafa Molla Veli’nin misafir odasının 
kalıntıları 
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Feygas’ın hemen her tarafında bulunan değişik şekillerdeki 
taşlar. Bu taşların kireçli yapısı ve köydeki su 
kaynaklarının bolluğu nedeniyle binlerce yıldan beri suyun 

kireci eritmesiyle taşlarda değişik şekiller ortaya 
çıkmıştır. 
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Çukur Mahalle ile Yukarı Mahallenin bağlantı yolu 
 

AŞAĞI MAHALLE 
 

Aşağı Mahalle’nin bir özelliği, Çukur Mahalle’den gelen 

yol ile kadim köy olan Çubuk istikametinden gelen ve Alucra 
istikametine giden-gelen tarihi İran Caddesi’nin kenarında 

bulunmasıdır. Şebinkarahisar’dan gelerek Alucra’dan geçen ve 
Feygas’dan Zıhar’a ve oradan da Şiran üzerinden Tebriz’e 
uzanan yolun tarihdeki adı İran Caddesi olarak belgelerde 

geçmektedir. 
 
Alucra’nın Feygas yönünde hemen çıkışındaki İsfehan 

düzü mevkisine verilen isim de bununla bağlantılıdır. Keza 
Şebinkarahisar’ın Tamzara köyünde Tebriz’den gelip yerleşen 

İranlıların olduğu belgelere yansımıştır.23    

                                                           
23https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/05/14/karahisar-i-

sarkinin-tamzara-kasabasinda-bir-iranli/ 
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1850’li yıllara ait elle çizilmiş yol haritasında görüldüğü 

gibi Alucra’ya gelen iki yol bulunmaktadır. Birisi Karaağaç’ın 
arkasından Moran’dan İlimsu’dan Balcana’ya oradan da 
Şebinkarahisar’a devam etmektedir. Diğer yol ise Balcana’nın 

gerisinden Turpçu’nun oradan Alişar’ın altından geçen yolla 
Karahasan geçidine dönüp, Zil (Aktepe) köyünün Belençayır 

Mahallesinden aşağıya inerek Doruk’dan (Peksimet) Alucra’ya 
gelmekteydi. Alucra’dan doğuya devam eden yol ise Hacıllu ile 
Pirillü arasından Feygas istikametine doğru devam etmektedir. 
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1917 tarihli askeri haritada Feygas, (komşu) Zıhar ve 
Gelvaris köyü ile bazı mahalleler görülmektedir. 

 
Eski Alucra Yolu 
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Eski Alucra yolundan yukarıya doğru “Aşağı Mahalle” 
Boşnaklar, Bekiroğullar ve Ebubekiroğulları’nın mahallesi’dir. 

Yolun alt sağ tarafında çok eski bir mezarlık kalıntısı 
bulunmaktadır. 

 
 Vaktiyle bu yolu Şiran, Çalgan, Gelvaris ve Zıhar’dan 
gelenler ile sair yerlerden Alucra tarafına gidenler çok sıklıkla 

kullanırmış. Tabi o zamanlarda başka yol alternatifi olmadığı 
gibi motorlu taşıt araçları da bulunmadığından çoğu yaya 
olmak üzere kağnı arabalarıyla, atlarla ve eşeklerle yolculuk 

edenler gelip geçmekteymiş. Bu yolcuların sırtlarında 
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Camadan denilen keçi kılından veya yünden dokunmuş sırt 

çantaları ve içinde azıkları ve bunun yanında satmaya 
götürdükleri öteberileri bulunmaktaymış.    
 

 

 
Caminin yanındaki taştan ve Çubuk tarafından Aşağı 

Mahalle (iki farklı acıdan) 
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Alucra Yolu-Aşağı Mahalle ve Maşatlara giden yol 

 
 

Aşağı Mahallede bir ev: Aşağı mahalle eski köyde ikâmet 
edilen tek yer olma özelliğini taşımaktadır. Burada yazlıkçı 

olarak altı yedi hane oturmakta ve tarımla uğraşmaktadır. 
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Bunlar Bekiroğullarından olup, şimdiki soyadları Dokumacı ve 

İmamoğlu’dur. 

 

 
Aşağı Mahalle’de yaşamın devam ettiği evler. Ve altta 

geçmişten günümüze selam yollayan bir ev yıkıntısı. 
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Şerif Dokumacının sattığı ve şimdilerde Durmuş Dokumacı 
ve Halil Dokumacı’nın sahip olduğu şimdi virane olan ev 
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Aşağı Mahalledeki eski ev kalıntıları ve ocaklık 

 
Buradaki yıkıntıların çokluğu vaktiyle kalabalık bir 
yaşamın olduğunu göstermektedir. 
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Aşağı Mahalle’de bulunan harmanlar 

 
Yusuf Dokumacının evi ve eşi Havva Ana 
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Eski bir çeşme ve kürün 

 
Pınarın altı ve eski Çubuk Köyü yolu 
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Sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat 1356 (1940) 
Hayır ve iyilik sahibinin adı yazılmamış 
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Mustafa Boşnak’ın evi 

 
Aşağı Mahalle eski köy odası 
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Fasulyelik 

 
Meşhur Feygas Kelemi 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

72 
 

 
Alucra yolu ve maşatlara giden yol: Bu yol tesviye edilerek 

genişletildiği için şimdi aşağı mahallede oturanlar bu yolu 
kullanmayı tercih etmektedir. 

 
Maşatlardan Aşağı Mahalle 
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Maşatlar mezarlığı yolu öncesinde kağnı yoluydu yol 
genişletilirken bazı mezarların mertek tahtaları ortaya 
çıkmıştır. Bu mezarlar usulünce daha iç kesime 

taşınmıştır. 

 
Büyük emeklerle yapılan taş badlar 
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Arka planda Kemallı’da bulunan uçurum ve köyler 

 
Yukarıda Ali Boşnak’ın aşağıda Aziz Uran’ın evi 
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CAMİ YANI VE TÜRBE 

 
Yerleşim yeri olmamakla birlikte Aşağı Mahalle ile Yukarı 

Mahallenin ortasında köyün camisi ve onun ilerisinde de türbe 

bulunmaktadır. Burası aynı zamanda diğer mahallelere de 
giden yolların kavşak noktasıdır.  

 
Burada hemen caminin yanında ilginç bir kaya vardır. 

Sanki gökten düşmüş gibi duran bu kayanın toprakla bir bağı 

bulunmamaktadır. Allah’ın bir yaradılış hikmeti olarak orada 
durmaktadır. 

 

Bu kayanın üzerine çıkıldığında köyün bütün arazisi 
görülebilmektedir. Bu nedenle gözetleme kulesi gibi de bir 

imkân sunmaktadır. Bizde öyle yaptık ve bu sarp kayanın 
üzerine çıkarak birkaç fotoğraf çektik. Aynı zamanda bu anı 
zamana kaydetmek üzere bizlerde bir fotoğraf çektirdik. 

 

 
Devasa kaya defineciler tarafından rahat bırakılmamış altı 
oyularak neredeyse küçük bir tünel kazılmıştır.  
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Taşın üstünden caminin üstten görünüşü 
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Caminin önündeki mezarlıkda eski mezarlar 

bulunmaktadır. Bunlardan ikisini tesbit etme imkânımız 
oldu. Mezarlık otla kaplı olduğundan bulunanlardan başka 

tarihi mezarların mevcut olması da mümkündür. 

 
Uzakda eski yolun Alucra istikametinden gelişi 
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Mustafa Molla Veli’nin mezarı. 1228 (1812) doğumlu olup, 

1303’de (1887’de) vefat etmiştir.  

 
Toprağa gömülü olarak bulunan bir mezar taşı. Üzerinde 

sadece Sene 1300 yazmakda olup, kime ait olduğu belli 
değildir. 
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Toprağa gömülü olarak bulunan mezar taşı etrafı kazılarak 
çıkartılmıştır. Daha önce örneğini görmediğim şekilde 
üzerinde sadece Sene 1300 (1884) yazılıdır. 
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Bir yetişkin ve bir çocuk mezar taşı 
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Zıhara giden yolun güzergâhı (Çorak yol ve devamı) 

 
 

Caminin ön cepheden görünüşü. Burada bulunan eski 
ahşap cami yıkılarak yerine taştan 1960 yılında bu cami inşa 
edilmiştir. Ancak yaklaşık 20 sene sonra köy aşağıya taşınınca 

cami de mahsun kalmıştır. Caminin ustası Zıhar (Fevzi 
Çakmak) köyünden rahmetli Abdaloğlu Hüseyin Çödek’tir. 

Hüseyin usta Davaha camisini, Alucra’daki Ulu Cami’yi ve 
Okmeydanı’ndaki Konak camisini de inşa etmiştir. Caminin 
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sarı taşları Gelvaris’den (Hacı Hasan Köyünden), beyaz taşları 

ise Feygas’dan temin edilmiştir.       

 
Caminin yandan görünüşü. Caminin arka tarafında 
vaktiyle mektep olarak da kullanılan köy konağı 

bulunmaktaymış. 

 
Caminin tavan süslemesi 
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Caminin mihrabının özgün bir işçiliği bulunmaktadır. 
Caminin şimdilerde kullanılmıyor olması üzüntü vericidir. 

Buna benzer bir durumla Gümüşhane’nin merkez Geçit 
köyünde karşılaşmıştım. Orada da benzer durum söz 

konusuydu ve köy aşağıya taşındığı için eski köyde bulunan 
cami atıl kalmıştı. Ancak orada köylüler bazen Cuma ve 
Bayram namazlarını eski köye çıkarak orada kılmaktaydılar. 
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Caminin minberi 

 
Caminin mihrabının üst bölümü 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

85 
 

 
Ziyarete giden yol 

 
Yazı yolundan Çorak ve Zıhara giden yol 
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Gulami Yakub Efendi’nin türbesi 

 
1991 yılında türbenin taşları numaralandırılarak 

sökülmüş ve temeline demir bağlanarak lento betonu 
dökülmüştür. Daha sonra taşlar tekrar köyün beceriklileri 
tarafından yeniden dizilmiştir. Çalganlı kubbe ustası Sefer 

Tosun tarafından da kubbesi örtülmüştür. Türbenin 
kurşunlarını ise Şükrü Dokumacı döşemiştir. Allah onlardan 

ve diğer maddi manevi emeği geçenlerden razı olsun. Buraların 
yüzlerce yıllık enerji birikimi bulunmaktadır. Manevi olarak 
rahatlamak isteyenlerin bu gibi ziyaretgâhları ziyaret ederek 

Allah’a yakarması ve ölümden ibret alması gerekmektedir. 
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Sahibü’l hayrat ve’l-hasanat  

Evlad-ı Yakub Sene 766 (Hicri) 
137(0) (1953-54) Yunus Dursun Usta 

 

 
Dua eden bir ziyaretçi 
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Türbenin kıble tarafında kesme taştan işlemeli olarak 

küçük bir mihrab yapılmıştır. 
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Türbenin arka tarafında bulunan bu kabrin ayrı bir 

hikâyesi bulunmaktadır. Türbenin taş ustası Sefer Tosun bir 
gece bir rüyasında, türbede medfun zâtı görür. Zât kendisine 
benim mezarımı yapıyorsunuz ama burası ne olacak der ve 

görünen yeri işaret eder. Bunun üzerine taşlar dizilerek etrafı 
çevrilmiştir.  
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Ziyaretin oradan caminin görünümü 

 

 
Bu taş mezarlar yapısı itibarıyla çok eski dönemlere ait 

olduğunu göstermektedir.  
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Ziyaretin oradaki diğer mezarlar. Köy civarında 6-7 

tane mezarlık bulunmaktadır. Her kabile kendi ailesi için 
ayrı bir mezarlık kullanmıştır denilebilir. 

 

YUKARI MAHALLE 

 
Yukarı mahallede bulunan okul binaları ve lojmanı 

1963’de açıldı köy aşağıya indiği için 1992’da kapandı. 
Artık günümüzde taşımalı eğitim uygulaması olduğundan 
köylerde bulunan öğrenciler servislerle alınarak merkezde 

bulunan okullara getirilmekte ve sonra evlerine 
bırakılmaktadır. 
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Köyün burada olduğu zamanda YSE (Yol Su Elektrik) 

İdaresi tarafından her mahalleye bir çeşme yapılmıştır. 
Arka planda bu çeşmelerden birisi görülmektedir. 
 

 
Yukarı Mahallede Dursun Uran’ın evi 
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Şevki Anaç’ın evinin bir odası bakkal dükkânı olarak 
kullanılmakta ve burada Üzüm, Püsküğüt, Lokum, Sigara, 
Leblebi vs. satılmaktaydı. 

 
Soldaki Ahmet Dokumacı, Sağdaki İbrahim 
Şeyhoğullarının Mahalle Odası 
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Bir zamanlar bacası tüten şimdi ise mazide kalmış evler 

 
Ahmet Dokumacı’nın evi yakın çekim 
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Ahmet Dokumacı’nın evinin alt tarafındaki harabe ev 
kalıntısı  

 
Yukarı Mahallenin kabristanı uzaktan görülmektedir. Bu 
mezarlıkda keşfettiğimiz iki mezar taşı kitabesi bu zamana 

kadar Alucra’da keşfedilmiş en eski tarihli mezarlardır. Bu 
açıdan bu keşif Alucra tarihi açısından heyecan vericidir.   
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Yukarı Mahalle kabristanındaki mezarın durumu   

 
İlk mezar taşı bulunduğundaki ilk hali 
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Bulunan ikinci mezar taşını tamamen yosun kaplamış 
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Feygas’a ilk alan araştırmasına gidilen gün Cuma günü 

olduğundan namaz vakti yaklaştığı için aşağıya camiye inmek 
gerekti. Aynı zamanda bulunan mezar kitabelerindeki 
yosunları temizlemek için gerekli malzemeyi de köyden temin 

etmemiz gerekiyordu. Bu nedenle namazdan sonra 
çalışmalarımıza devam etmek üzere bayırdan aşağıya 

yürüyerek indik. 

 
Aşağıya indiğimiz yoldan Çamoluk yolu ve Gürbulak’ın 

yaylası ve Arda köyüyle olan sınırı görünmektedir. 
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Farklı açılardan köyün camisi ve solda köy konağı 
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Merhum yatur elan (halen, şimdi) Halil Ağa ruhuçün 

Fatiha 1184 (1770-1771) 
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Eski Muhtar Veysel Furuncu ve Yeni Muhtar Arif Dokumacı 
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Merhum ve mağfurun leh el-muhtaç ilâ rabbihi’l-Gâfûr 
Molla Hüseyin ruhuçün 

El-Fatiha 1173 (1759-1760) 
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KAVAK ARDI MAHALLESİ 

 

 
Kavak Ardı Mahallesi’nin ziyaret tarafından girişi 

 
Mehmet Sekreter’in evi 
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Virane kalmış bir evin yıkıntıları 

 
İzzet Dillice’den alınan Mehmet Sekreter’in evi  
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Kavak Ardı Mahallesinde Zaralıoğullarının misafir odasının 
yıkıntısı 

 
Süleyman Dokumacı’nın evi 
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Süleyman Dokumacı’nın evi ve avlusu 

 
Süleyman Dokumacı’nın evi ve müştemilatı Kavak Ardı 
Mahallesi’ndeki en iyi durumda olan evlerden birisidir  
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Kavak Ardı mahallesinden Yukarı Mahalle’nin görünüşü  

 
Kavak Ardı Mahallesinin odasının kalıntıları 
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Dillicelerin evlerinin bulunduğu yer 

 
Bir başka açıdan Dillicelerin evlerinin bulunduğu yer 
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Kavak Ardı Mahallesinin Çebe Mahallesi tarafından 

görünüşü  

 
Çorak Mevkisi ile Zıhar’ın Kaptılı Mahallesinin altından 
geçere Gelvaris’e (Hacı Hasan Köyü’ne) devam eden yol 
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Aynı güzergâhın devamı 

 
Köyün çıkışından Çorak istikametine devam eden yol 
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Altta ve üste bir başka açıdan aynı güzergâhın devamı 
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Aynı güzergahda bulunan geniş ve bakir araziler 

 
Nadir de olsa köyde yapılan hayvancılık ve Çorak 
mevkisinde otlayan büyükbaş hayvanlar 
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Çorak mevkisinden Kavak Ardı Mahallesine doğru uzanan 

geniş arazi ekilmeden boş bırakılmıştır  

 
Çorak mevkisinin kuzeyinden eski Çubuk köyüne giden 

yolun başlangıcı 
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ÇEBE MAHALLESİ 

 

 
 

Feygas köyünün mahallelerinin en çok tahribata 
uğramış olan mahallesi Çebe Mahallesidir. Karşı tarafta 

sadece bir çeşme kalıntısı kalmıştır. Diğer yapılar taşları 
sökülerek Gürbulak’a taşındığı için hiçbir kalıntısı dahi 
kalmamıştır.  

 
Çebe Mahallesi eski Çubuk köyü yolu üzerinde 

bulunmaktadır. Arka planda bulunan tepeler Fevzi Çakmak 
(Zıhar) Köyü sınırını teşkil etmektedir.  
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5.BÖLÜM 

FEYGAS KÖYÜNE AİT NÜFUS VE TAPU BİLGİLERİ 

 
 

Gürbulak köyünün yeni yerleşim yerinin Çamoluk 

istikametinden görünüşü 
 

Karahisar-i Şarki Kazasının 1520 tarihli İcmal ve 1570 
tarihli mufassal tahrir defterlerindeki bilgilere göre Feygas 
köyünün durumu aşağıdaki gibidir. 

 
Çalışmaya esas defterler İmparatorluk dahilinde her köy 

ve kasabada mevcut bulunan yetişkin erkek nüfusunu, 

ellerindeki toprak miktarını çift, nim çift ve dönüm olarak 
gösteren işaretler ve tabi tutuldukları vergi mükellefiyetlerini 

tesbit eden rakamlarla birlikte, isimleri ve babalarının adları 
ile, ayrı ayrı kaydedilmektedir. Yine bu defterler sayesinde her 
köyün kimin tımarı veya mülk ve vakfı olduğunu, o köylerdeki 

ekonomik faaliyetlerin çeşiti belirtilmektedir. 
 

Bu bilgilere göre Alucra’da 1520 tarihinde sadece 

Zıhar’da Zaviye Vakfı veya mülk görünürken 1570 tarihinde bu 
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sayının arttığını ve Zıhar’la birlikte Zun, Hanuk (Feygas) ve 

Asavlan’ın da (neresi olduğu anlaşılamamıştır) gösterildiğini 
görmekteyiz. Ayrıca Alucara, Kuvate ve Kuvase’nin 47 köy ve 
23 mezradan oluştuğu belirtilmektedir. 

 
Karye-i Hanuk nam-ı diğer Feykas 

 
Bugünkü adı Gürbulak’dır. Bu karyenin tasarruf hakkı 

defter-i atikteki kayda göre, Sultan beratı ile Ahmed Abdal oğlu 

Derviş Ali’ye Zaviye Vakfı olarak verilmiş iken, 1570’den 
itibaren (II.Selim dönemi) yine Sultan beratı ile Zaviye Vakfı 
statüsü devam ettirilerek Derviş Ali oğluları Yusuf ve Hasan’ın 

ortak tasarruflarına verilmiştir. Meskün halkın tamamı 
Müslüman olup, 1570’de 3 nefer-i Müslim bulunmaktadır. 

Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve 
baldır. Karyenin vergi hasılı 1570’de 500 akçedir. Kuvata’ya 
tabi’ bu karyeye bağlı Moran isminde 1 mezra vardır.24 

 
1642-43 yıllarını işleyen Orta Karadeniz Tarihinin 

Kaynakları kitabında Alucara’ya tabi’ karyeler ise, Üşküne, 

Gürgana, Kaledibi, Zun, Hapi, Taşdemir, Alevre, Keşimbür, 
Misilmon (Mismilon), Armudlu, Aclos (Dellü), Çekreşin, Yanus, 

Çağmanus, Meğri, Hanzar, Feykas (nam-ı diğer Mehmet Şeyh), 
Zıhari, Parah, Varnik, Karatutar, Çeşkene, Koman, Mizmek, 
Karabörk, İlimsu, Dedelü (nam-ı diğer Alilü), Gindebol, 

Havarna, Kılavuzviranı, Darıbükü, Alişar, Anasdos, Zil, Gicora, 
Saymuhal, Fasya, Muhara, Halidlü, Hasköy, Alişar Şeyh olmak 

üzere 41 tanedir. 
 
1620 yılında Feygas köyünde yaşayan hane reisi erkek 

nüfus aşağıdaki gibidir. Bu bilgiye göre köyde 4 hane 
gözükmektedir. Bunları aileleriyle birlikte 25-30 kişi olarak 
kabul edebiliriz. 

                                                           
24 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Yeniçağ 

Tarihi Anabilim Dalı Öğrencisi Ali Sinan BİLGİLİ’nin Yüksek Lisans Tezi 
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KARYE-İ FEYKAS NAM-I DİĞER MEHMET ŞEYH 

(GÜRBULAK) 
 
Hâne-i Seyyid Mustafa veledi Ali, zaviyedar karye-i m. 

Hânehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân 
Hâne-i Yakub veled-i Yusuf 

Hâne-i Yakub veled-i İbrahim 
Hâne-i Hızır veled-i Mustafa25 
 

Bu bölümde Hicri 1250-1260 (1835-1845) tarihlerini 
ihtiva eden Feygas Köyüne ait ilk nüfus sayımı sonuçları analiz 
edilecektir. Ayrıca Hicri 1291 (1875) tarihinde Feygas 

(Gürbulak) köyünün yaylasında tapu kaydı olanlar ile Hicri 
1325 (1909) tarihinde köyde oturanların tapu kayıtlarındaki 

aile lakapları liste halinde verilecektir.  

 

                                                           
25Mehmet ÖZ, Fatma ACUN, Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları 
VII, Karahisar-i Şarki Sancağı Avârız Defteri 1642-43 Tarihli, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, 2008 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/30/orta-karadeniz-

tarihinin-kaynaklarina-gore-alucara/ 
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Karye-i Feygas Tabi’ Mezbur Nahiye-i Alucra 

(Alucra Nahiyesine Tabi Feygas (Gürbulak) Köyü) 
 
Osmanlı Devleti Dönemi, Hicri: 1250-1260 (Miladi: 1835-1845) 

Yılları arası Feygas (Gürbulak) Köyü nüfus kayıtları 
 

Hane: 1 Muhtar 
1-Uzun boylu kumral sakallı İbrahim Şeyh oğlu Süleyman b. 
Yusuf. Yaş: 45 

2-Ter bıyıklı (bıyıkları yeni çıkan) oğlu Süleyman, yaşı: 20  
Oğlu Mehmet, doğum tarihi: 1256 
3-Şab-ı emrad (sakalları yeni çıkan) diğer oğlu Yusuf, yaşı: 15 

4-Diğer oğlu Ahmet, yaşı: 4 
5-Kumral sakallı kardeşi Ali, yaşı: 55  

Hane: 2 
6-Orta boylu kır sakallı diğer Şeyh oğlu Mustafa b. Süleyman, 
yaşı: 50 

7-Ter bıyıklı (bıyıkları yeni çıkan) oğlu Yusuf, yaşı: 22  
Oğlu Mehmet, doğum tarihi:1259 
8-Diğer oğlu Süleyman, yaşı:4  

Hane: 3 
9-Orta boylu kara sakallı Anaç oğlu Osman veledi Ali, yaşı: 35  

Oğlu Hasan, doğum tarihi:1254, ölümü:1258 
10-Oğlu Süleyman, yaşı: 2  
Hane: 4 

11-Mezburun kardeşi ter bıyıklı (bıyıkları yeni çıkan) Hüseyin. 
Yaş: 22 

Oğlu Ahmet, doğum tarihi:1251 
12-Oğlu İsmail, yaşı: 7, ölümü:1257 
13-Diğer oğlu Ali, yaşı: 4, ölümü:1257  

Hane: 5 
14-Uzun boylu kır sakallı Hacı Süleyman oğlu Ali, yaşı: 60 
15-Kardeşi kara sakallı İsmail, yaşı: 45 

16-Şab-ı emrad (sakalları yeni çıkan) oğlu Haşan, yaş:15, 
(1253’de Asitane’ye gitti) 

Oğlu Süleyman, doğum tarihi:1257  
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Hane: 6 

17-Orta boylu kır sakallı Kütükçü oğlu Ahmet b. Süleyman, 
yaş: 70 
18-Kara sakallı oğlu İbrahim, yaşı: 40 

19-Diğer oğlu kara sakallı Ali, yaşı: 35 
20-Hafidi (torunu) Halil b. Ali, yaşı: 2 

21-Mezburun diğer oğlu kara sakallı Süleyman, yaşı: 25  
Hane: 7 
22-Orta boylu kır sakallı Ebu Bekir oğlu Mehmet b. Haşan, 

yaşı: 55 
23-Ter bıyıklı (bıyıkları yeni çıkan) oğlu Ömer, yaşı: 22, ölümü: 
1255 

Oğlu Hasan, doğum tarihi:1251, ölümü: 1252  
Oğlu Ömer, yaşı: 1255 

24-Şab-ı emrad (sakalları yeni çıkan) diğer oğlu Salih, yaşı: 15, 
(1255’te asker bahriye) 
Hane: 8 

25-Orta boylu sarı sakallı diğer Bekir oğlu Ahmet veledi 
Osman, yaşı: 45 
26-Oğlu Osman, yaşı: 7, (1253’te Asitane’ye gitti) 

27-Diğer oğlu Mehmet, yaşı: 5 
28-Diğer oğlu İsmail, yaşı: 2  

Hane: 9 
29-Orta boylu kara sakallı diğer Bekir oğlu Bekir b. Hüseyin, 
yaşı: 45 

30-Oğlu Hüseyin, yaşı:15 (1253’te Asitane’ye gitti) ölümü:1255 
31-San bıyıklı kardeşi Ömer, yaşı: 24  

Hane: 10 
32-San bıyıklı diğer Bekir oğlu İbrahim b. Süleyman, yaşı: 22 
Oğlu Mehmet, doğum Tarihi:1251, ölümü:1259 

33-Oğlu Ali, yaşı: 7 
34-Diğer oğlu Osman, yaşı: 3, ölümü: 1252 
35-Diğer oğlu Süleyman, yaşı: l  

Hane: 11 
36-Orta boylu kumral sakallı Ma’cun oğlu oğlu Mehmet b. 

Mahmut, yaşı: 70 
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37-Kumral sakallı kardeşi Hüseyin, yaşı: 30 

38-Oğlu Mehmet b. Hüseyin, yaşı: 2 
39-Ter bıyıklı (bıyıkları yeni çıkan) mezburun diğer kardeşi 
Osman, yaşı: 22 

Hane: 12  
40-Orta boylu ter bıyıklı (bıyıkları yeni çıkan) Molla Veli oğlu 

Mustafa, yaşı: 23 
Oğlu Ali, doğum tarihi: 1257  
Oğlu Veli, doğum tarihi:1259  

Hane: 13 
41-Orta boylu kumral sakallı Boşnak oğlu Mehmet b. 
Süleyman, yaşı: 35 

42-Kara bıyıklı oğlu Ömer, yaşı: 25 
43-Ter bıyıklı (bıyıkları yeni çıkan) diğer oğlu Ali, yaşı: 20 

44-Şab-ı emrad (sakalları yeni çıkan) diğer oğlu Süleyman, 
yaşı: 15 
45-Şab-ı emrad (sakalları yeni çıkan) diğer oğlu Mustafa, yaşı: 

13, ölümü: 1259  
Hane: 14 
46-Kara sakallı kardeşi Yusuf b. Süleyman, yaşı: 35  

Hane: 15 
47-Ak sakallı Çatlıoğlu Yusuf b. Mehmet, yaşı: 110  

Hane: 16 
48-Orta boylu kır sakallı Zaralı oğlu İbrahim b. Ali, yaşı: 70 
49-Oğlu kumral sakallı Ali, yaşı: 40 

Oğlu Habib, doğum tarihi:1254 
50-Şab-ı emrad (sakalları yeni çıkan) hafidi (torunu) Mehmet, 

yaşı: 15, (125l’de Asker bahriye) 
51-Şab-ı emrad (sakalları yeni çıkan) diğer hafidi (torunu) 
Osman, yaşı: 12 

52-Diğer hafidi (torunu) Mustafa, yaşı: 5 
53-Diğer hafidi (torunu) Hüseyin, yaşı: 4 
54-Diğer hafidi (torunu) Hasan, yaşı: 3 

55-Mezburun emmisi (amcası) Hüseyin oğlu kara sakallı 
Hasan, yaşı: 30 

Oğlu Hüseyin, doğum tarihi:1257 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

124 
 

56-Şab-ı emrad (sakalları yeni çıkan) oğlu Mustafa b. Hüseyin, 

yaşı: 12 
Hane: 17  
57-Orta boylu kara sakallı diğer Zaralı oğlu Yusuf b. Veli, yaşı: 

35 
Oğlu Ahmet, doğum tarihi:1254 

58-Oğlu Ali, yaşı: 7 
59-Diğer oğlu Mustafa, yaşı: 5 
60-Diğer oğlu Veli, yaşı: 3  

Hane: 18 
61-Uzun boylu kara sakallı Abdi oğlu Mehmet veledi Ahmet, 
yaşı: 30 

62-Oğlu Haşan, yaşı: 2 
63-Şab-ı emrad (sakalları yeni çıkan) diğer Zaralı oğlu Yusuf b. 

Ömer, yaşı: 15 
64-Şab-ı emrad (sakalları yeni çıkan) kardeşi Süleyman, 
yaşı:13, (1253’te Asitane’ye gitti)  

Hane: 19 
65-Orta boylu kara sakallı Derviş oğlu Habib b. Ahmet, yaşı: 
40 

66-Oğlu Ahmet, yaşı: 2  
Hane: 20 

67-Kara sakallı kardeşi İbrahim, yaşı: 30 
Oğlu Hüseyin, doğum tarihi:1257 
68-Oğlu Ahmet, yaşı: 3 

69-Diğer oğlu Halil, yaşı: 1, ölümü:1257 
 

Yukarıdaki bilgilere Feygas köyünde 20 hane 
bulunmaktadır. 20 hanede 12 yaşlı (müsinne), 29 genç 
(tuvana), 28 çocuk (sagir) olmak üzere toplam 69 kişi 

sayılmıştır. Bu tarihde sadece erkek nüfus sayıldığından genel 
kabul gören kurala göre hane sayısının 5’le çarpılması halinde 
köyün kadın ve kız çocukları dahil yaklaşık toplam boyutunu 

bulmak mümkün olmaktadır. Buna göre 20x5=100 kişiden 
oluşan bir köy nüfusu bulunmaktadır. Çocuk sayısının fazla 

olabileceğini değerlendirirsek en fazla 150 kişilik bir nüfusa 
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ulaşılabilecektir. Bunun yanında aşağıda görüleceği gibi köyde 

12 kabile (aile) bulunmaktadır. Günümüzde maalesef bu 
ailelerin bazıları köyde yaşamamaktadır.   
 

Feygas Köyündeki Aile İsimleri  
1-İbrahim Şeyhoğlu Ailesi  

2-Anaçoğlu Ailesi 
3-Hacı Süleymanoğlu Ailesi 
4-Kütükçüoğlu Ailesi 

5-Ebu Bekiroğlu Ailesi 
6-Macunoğlu Ailesi 
7-Molla Velioğlu Ailesi 

8-Boşnakoğlu Ailesi 
9-Çatlıoğlu Ailesi  

10-Zaralıoğlu Ailesi  
11-Abdioğlu Ailesi  
12-Dervişoğlu Ailesi26  

 
Feygas (Gürbulak) köyünün yaylasında tapu kaydı olanlar. 
Köyü: Feygas, CT: 1/8,  SH: 56-75, NO: 5, Tarihi: 1291 

(1875), Cinsi: Yaylahane, Hududu: İbrahim ve Mustafa hali 
(boş), Maliki: Anaç oğlu Süleyman ve Hasan bini Osman 

Köyü: Feygas, CT: 1/8,  SH: 57-77, NO: 22, Tarihi: 1291 
(1875), Cinsi: Yaylahane, Hududu: Tarik-i amm (ana yol) ve 
Süleyman ve Ruşan, Maliki: Yetim İbrahim oğlu Yusuf bini 

Süleyman 
Köyü: Feygas, CT: 1/8,  SH: 57-77, NO: 31, Tarihi: 1291 

(1875), Cinsi: Yaylahane, Hududu: Ömer ve tarik-i amm (ana 
yol) ve hali (boş), Maliki: Zaralıoğlu Mustafa bini Hasan  
Köyü: Feygas, CT: 1/8,  SH: 57-77, NO: 38 Tarihi: 1291 

(1875), Cinsi: Yaylahane, Hududu: Tarik-i amm (ana yol) ve 
Süleyman ve hali (boş), Maliki: Zaralıoğlu Habib oğlu Halil bini 
Ali   

                                                           
26 Kuzkayalı hemşehrimiz eğitimci Şaban Taştan’ın okumalarından 

yararlanılmıştır. 
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Köyü: Feygas, CT: 1/8,  SH: 57-77, NO: 56, Tarihi: 1291 

(1875), Cinsi: Yaylahane, Hududu: Halil ve Bayır ve bu dahi, 
Maliki: Ebubekiroğlu Habib ve İsmail ibni Hasan  
Köyü: Feygas, CT: 1/8,  SH: 58-79, NO: 72, Tarihi: 1291 

(1875), Cinsi: Yaylahane, Hududu: Habib oğlu ve tarik-i amm 
(ana yol), Maliki: Kütükçüoğlu Halil ve Mustafa ve Ahmed 

bunun hali (boş)  
Köyü: Feygas, CT: 1/8,  SH: 59-81, NO: 97, Tarihi: 1291 
(1875), Cinsi: Yaylahane, Hududu: Dere ve Mustafa ve hali 

(boş), Maliki: Zaralıoğlu Şerif ve Arife ibni Mehmed 
Köyü: Feygas, CT: 1/8,  SH: 59, NO: 125, Tarihi: 1291 
(1875), Cinsi: Yaylahane, Hududu: Dere ve Bayır ve hali (boş), 

Maliki: Acunoğlu Hüseyin bini Mahmud  
 

1325 (1909) tarihinde köyde oturanların tapu 
kayıtlarındaki lakapları:  
1-Karabekiroğulları, 

2-Bekiroğulları, 
3-Abdioğulları, 
4-Kuluoğulları, 

5-Kütükçüoğulları, 
6-Anaçoğulları, 

7-Zaralıoğulları, 
8-Ebubekiroğulları, 
9-Hacı Süleymanoğulları, 

10-İbrahim Şeyhoğulları, 
11-Dervişoğulları, 

12-Sulakoğulları, 
13-Budakoğulları, 
14-Göncüoğulları, 

15-Kör Ömer Oğulları, 
16-Binioğulları, 
17-Bicioğulları, 

18-Molla Velioğulları, 
Kâynak Tapu Kayıtları (KS) Klasör 162/Cilt 13 

Mehmet Yemez Alucra Mahkemeleri Yeminli Bilirkişisi 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

127 
 

6.BÖLÜM 

ALUCRA ÇUBUK-FEYGAS KÖYÜ YAKUP EFENDİ GULAMİ 
VAKFINA AİT BELGELER 

 

 
Sahibü’l hayrat ve’l-hasanat  

Evlad-ı Yakub Sene 766 (Hicri) 

137(0) (1953-54) Yunus Dursun Usta 
 

Yukarıda bulunan kitabeden türbenin daha önce 

H.137(0) yılında tamir edildiği anlaşılmaktadır. Tamiratı yapan 
ustanın adı Yunus Dursun’dur. Ayrıca vakfın kuruluş tarihi 
olan Hicri (0)766 tarihi de yazılmıştır. Dikkat çeken bir ayrıntı 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/09/07/alucra-feygas-koyu-gulami-yakup-efendi-vakfina-ait-belgeler/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/09/07/alucra-feygas-koyu-gulami-yakup-efendi-vakfina-ait-belgeler/
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da “Evlad-ı Yakub” denilmiş olmasıdır. Bu ifade tamiratın 

sonradan (Gulami) Yakub Efendi’nin evladları tarafından 
yaptırıldığı anlamına gelmektedir. Hayır sahibi olarak onlar 
belirtilmiştir. 137(0) tarihi Cumhuriyet tarihinde yapılan bir 

tamirat olduğunu ve kitabenin Osmanlıca olarak yazıldığını 
göstermektedir. Bu konuyu köyün eski muhtarı olan Veysel 

Furuncu ile görüştüğümde Yunus Dursun Usta’yı 
büyüklerinin hatırladığını bu kişinin Şiran’ın Haydürük 
(Akçalı) köyünden olduğunu ve şimdi rahmetli olduğunu 

belirtti. Bu konu köyün yaşlılarına sorulunca Alucra Müftüsü 
Osman Çelik zamanında tamiratın yapıldığını, kitabe metnini 
de onun yazdığını öğrenmiş olduk. 

 
Aslında Osmanlıca tarih atılırken genelde ilk harf 

yazılmaz. Kitabede 137 yazılmıştır. Rivayetleri dikkate 
aldığımızda 137’nin sonuna 0 (sıfır) eklememiz gerekmektedir. 
Bu durumda Hicri 1370 olur. Bir diğer detay ise vakfın kuruluş 

tarihi olan 766’nın başında bir nokta olmasıdır. Nokta 0 (sıfır) 
olmaktadır. Bu durumda 137’nin sonunda da (0-sıfır)’a karşılık 
gelen nokta olduğu, zamanla yıprandığı, taş ustası taşı 

taraklayarak temizlerken kazaen noktanın farkedilmeyerek 
silindiği veya nokta konulmasının unutulmuş olması ihtimal 

dahilindedir.  
 
Her ne kadar 1925’den sonra Hicri takvim terk edildi ise 

de türbe tarihi yapı olduğu için kitabe Osmanlıca yazılmıştır. 
1370’i Miladiye çevirdiğimizde 1953-54 tarihine denk 

gelmektedir ki bu tarih tamiratla ilgili olarak anlatılanlara 
uygun düşmektedir. 

 

Bu basit bir detaydır. Ancak akılda soru işareti 
kalmaması için uzun uzadıya açıklanmıştır. Aşağı mahallede 
bulunan çeşmenin Osmanlıca kitabesinde 1940’a karşılık 

gelen tarih bulunduğunu da hatırlamalıyız. 
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Aşağıda vakfa ait incelenen belgelerin bir kısmı 6 Nisan 

1988 tarihinde Feygas Köyü Muhtarı Süleyman Dokumacı 
tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından incelenen ve doğruluğu 

tasdik edilen belgelerin onaylı birer sureti Feygas köyü 
muhtarlığına verilmiştir. 

 
 Elimizde olan belgeler ve bilgiler tekrar gözden 
geçirilmiş, bazıları yeniden yazılarak yorumlanmıştır. 

Metni olup da belgesi olmayanlar ise arşivden temin 
edilmiştir. Eldeki belgelerin yıpranmış olması nedeniyle 

okunamadığından Vakıflar Genel Müdürlüğüne daha önce 
teslim edilen belgelerin görüntüleri ve tasdikli suretleri 
yeniden istenilmiştir. Ancak bir süre sonra gönderilen 

belgelerin görüntülerinden belgelerin iyi muhafaza 
edilmediği için daha kötü durumda oldukları görülmüştür.  
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Daha iyi okunabilmesi için yukarıdaki çevirinin metin 
kısmı aşağıda yeniden yazılmıştır. Devamında bazı hususlar 

yorumlanmıştır. 
 

Mülga Divan-ı Hünayûn 9 numaralı Erzurum Ahkâm 
Defteri’nin 208. sahifesinden çıkarılan kayıd örneğidir. 
  

Karahisar-i Şarkî Sancağında vaki' Ulucara 
nahiyesinin tabi’ olduğu kazanın kadısına hüküm; 
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Seyyid Mehmed ve Osman ve Seyyid Hüseyin ve 

Seyyid Musa nam kimesneler südde-i saadetime arzıhal 
edüb Karahisar-i Şarkî Sancagınca Ulucara nahiyesinde 
beş nefer reâyâ (zimmi) ile karye-i Çubuk nam-ı diğer 

Fokas vakf-ı zaviye (zaviye vakfı) ber-muceb-i Defter-i Atik 
der-tasarruf-ı Derviş Ali veledi Ahmed Abdal ber-muceb-i 

Defter-i Atik hâliyâ (halen) meşihat (Şeyhlik) der-tasarruf-
ı Yusuf ve Hasan veledânı Ali ber-vech-i iştirak bâ berât-ı 
Hümâyun ve meşihât (Şeyhlik) der-tasarruf-ı Şeyh 

Mehmed ve hâsıl beşyüz akçe yazu ile Defter-i Mufassalda 
(ayrıntılı defterde) muharrir (yazıcı) kalemiyle tahrir 
olunduğu (yazıldığı) ve yine nahiye-i mezbura tabi' yedi 

nefer reâyâ ve yedi zemin ve üç çayır ve beş nefer mevkûf 
(vakfedilmiş kişi-köle olabilir) ile karye-i Karabörk nam-ı 

diğer Çığmanis ve hâsıl çift ve hınta ve şaîr (buğday ve 
arpa) ve resm-i kışlak yekun maa gayrehu altıbinaltıyüz 
akçe yazu ile Defter-i Mufassalda (ayrıntılı defterde) 

muharrir kalemiyle tahrir (yazılı) ve Defter-i İcmalde 
altıbinüçyüz akçe yazu ile mukayyed (kayıtlı) ve maa 
gayreha birikdirilüb dokuzbinaltıyüz akçe yekûnundan 

dörtbinsekizyüz akçesi ifraz (ayrılarak) ve bir icmal ve 
icmal-i mezburun ikibindörtyüz akçesi karye-i Karabörk 

elmezbure ve gayriden üçbinsekizyüz akçe bütün tımara 
mutasarrıf Ahmed’in bakisi müşterekleri kayıdlarında 
olduğu ve yine Ulucara nahiyesine tabi' onyedi nefer reâyâ 

ve iki zemin ve bir çayır karye-i Zıhar malikâne zaviye 
ber-muceb-i Defter-i Atik hâliyâ meşihat (halen Şeyhlik) 

der-tasarruf-ı Ali veledi Mehmed ve Hüseyin veledi 
Durmuş Şeyh bâ-berât-ı Hümâyun ber-muceb-i Defter-i 
Atik hâliyâ (halen) der-tasarruf-ı Derviş Mustafa ve Şeyh 

İsmail ve Yusuf ve Kanber ve Bayram ve Oruç ve Yakub 
ber-vech-i iştirak (hepsi birlikde) bâ-berât ber-muceb-i 
Defter-i Atik hâliyâ tasarruf-ı Şeyh Yusuf veledi İsmail 

elmezbure bâ-berât-ı âli Divanî timar ve hâsıl-ı bennâk 
(kazanç vergisi) hınta ve şair (buğday ve arpa) yekun maa 

(hep birlikde) gayrehu ikibinsekizyüzondört ve malikane 
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binsekizyüzelli akçe yazular ile Defter-i Mufassalda 

muharrir kalemiyle tahrir ve Defter-i İcmalde (sonuç 
defteri) Divanî yazuy-ı mezkûresi Havass-ı Hümâyunum 
(hazineye ait olan arazim) mülhakatından olduğu Defter-i 

Hakanîde mukayyed (kayıtlı) ve merkûmûn Mehmed ve 
Osman ve Musa ve Hüseyin alel-iştirâk (birlikde) 

zaviye-i mezburenin bâ-berât-ı âlişan zaviyedarı ve 
vakfın mütevellileri olmağla zikrolunan Çubuk nam-ı 
diğer Fokas karyesini müstakillen ve Zıhar karyesini 

dahi divânî tasarrufuyle ber-muceb-i Defter-i Hakanî 
zaviye-i mezbure vakfı tarafından zabt ve Çubuk 
karyesinin vaki' olan mahsulat ve rüsumatıyle 

(vergileriyle) Zıhar karyesinin malikânesi (kanunda 
gösterilen şartlara göre birine verilen beylik arazi) 

cânibine (tarafına) aid mahsulâtını kanun ve defter 
mucibince ahz ü kabz murad eylediklerinde (kendilerine 
maletmek istediklerinde) dahl olunmak (müdahale 

etmeleri) icab etmez iken has-ı mezbur mutasarrıfı (timar 
sahibi) zikr olunan Zıhar karyesinin Divanî cânibine 
(meclis tarafına) aid mahsulât ve rüsumatını (vergisini) ve 

merkum Ahmed Sipahi dahi mezkur Karabörk karyesini 
müşterekiyle zabta kanaat etmeyüb zaviye-i mezbure 

cânibine tahrir ve tahsis kılınana hilâf-ı Defter-i Hakanî 
ve mugayir-i kanun (tapu kayıtlarına ve kanuna aykırı 
olarak) fuzuli müdahale ve taarruz ve nizadan hâli 

olmadıkların bildîrüb ve salifü’z-zikr Çubuk nam-ı diğer 
Fokas karyesi müstakillen ve Zıhar karyesi dahi Divânî 

mutasarrıfiyle zaviye-i mezbure vakfı tarafından ber-
muceb-i Defter-i Hakânî zabt ve Çubuk karyesinin bi’l-
cümle (bütün) mahsul ve rüsumüyle Zıhar karyesinin 

malikânesi cânibine (tarafına) râci’ (geri dönen) mahsulatı 
zaviye-i merkume tarafından kanun ve defter mucibince 
ahz ü kabz etdirilüb (kendilerine malettirilip) has 

mutasarrıfı ve sipahi-i merkûmu ve müştereklerini 
zaviye-i mezkure vakfına tahrir (yazılıp) ve tahsis kılmana 

hılâf-ı Defter-i Hakanî ve mugayir-i kanun (tapu 
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kayıtlarına ve kanuna aykırı) bir dürlü dahl ve taarruz 

(müdahale ve saldırı) ve niza etdirilmeyüb (çekişmeye 
meydan bırakılmayıp) men’ ve def’ olunmak (bu durumun 
ortadan kaldırılması) babında hükm-i Hümâyunum rica 

ve Defterhane-i âmiremde mahfuz (korunan) Ruznamçe-i 
Hümâyun (günlük hadiselerin yazıldığı defter) ve Defter-i 

İcmal ve Mufassala (özet ve ayrıntılı defterlere) müracaat 
olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mastur ve 
mukayyed bulunmağın Defter-i Hakânı (tapu) mucibince 

kanun üzere amel olunmak babında… 
Fi Evasıt-ı (15) S (Safer) Sene (1)219 (26 Ekim 1804) 
 

Yukarıdaki belge görüldüğü gibi 1804 tarihlidir ve 
Şebinkarahisar’ın (Karahisar-i Şarki) ve dolayısıyla Alucra’nın 

Erzurum vilayetine bağlı olduğu zaman aittir. 1553-1805 yılları 
arasında Şebinkarahisar (Karahisar-i Şarki), Erzurum’a bağlı 
liva idi. Daha sonra 1805’de Trabzon’a bağlandı.27 Belgede 

Alucra, “Ulucara”, Feygas, “Fokas” olarak yazılmıştır.  
 
Diğer önemli husus ise Karabörk köyünün diğer adının 

Çağmanis olarak belirtilmiş olmasıdır. Dolayısıyla o tarihte 
Karabörk ile Çakmanus’un bir köy olduğu sonucu 

çıkmaktadır. Ayrıca Karabörk ve Çakmanus arazisinin Sipahi 
Ahmed isimli bir tımar sahibine ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
isimdeki sipahiyi Çakmanus’a (Yeşilyurt’a) ait 22 Ağustos 1832 

ve 7 Aralık 1848 tarihli tımar yazışmasından hatırlıyoruz.28  
 

Tımar, Osmanlı Devletinin; geçimlerine ve hizmetlerine 
ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara, 
muayyen bölgelerde, kendi nam ve hesaplarına tahsil yetkisiyle 

birlikte tahsis etmiş olduğu vergi kaynaklarına vermiş olduğu 

                                                           
27https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/23/karahisar-i-

sarkinin-osmanli-doneminde-bagli-oldugu-idare-merkezleri/ 
28https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/04/alucara-

cakmanus-koyu-timari/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/23/karahisar-i-sarkinin-osmanli-doneminde-bagli-oldugu-idare-merkezleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/23/karahisar-i-sarkinin-osmanli-doneminde-bagli-oldugu-idare-merkezleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/04/alucara-cakmanus-koyu-timari/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/04/alucara-cakmanus-koyu-timari/
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umumi isimdir. “ikta”29 ve “dirlik” diye de bilinir. Tımar sahibi 

arazinin büyüklüğüne göre elde ettiği gelirler ile “tımarlı sipahi” 
denilen askerleri birlikler oluştururdu. Bunlar elde edilen 
gelire ve toprak büyüklüğüne göre  “Has”, “Zeamet” ve “Tımar” 

olarak sıralanır. Bu yolla oluşturulmuş olan tımarlı sipahi ve 
cebelülerin miktarı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 200 

bine kadar çıkmış iken bu sistemin zamanla işletilememesi 
nedeniyle 1768’de bu rakam 20 bin kişiye kadar düşmüştür.  
 

Tımar topraklarında yaşayan köylüler ilke olarak 
bulundukları toprak parçasından ayrılamazlardı. Tımardan 
ayrılmak isteyen bir köylünün sipahiye tazminat (çift bozan 

akçesi) ödemesi gerekirdi. Eğer köylü tımarı yasadışı biçimde 
terk edecek olursa, kaçmasından itibaren bazı kanunname 

düzenlemelerine göre on bazılarına göre on beş seneye kadar 
sipahi tarafından cebren toprağına geri döndürülebilirdi. 
 

Sıradan bir tımarın yıllık tarımsal geliri 20.000 akçeden 
azdı. Bu tür tımarları “tasarruf” eden sipahiler harp 
durumunda Osmanlı kuvvetlerine bir atlı asker ile birlikte 

katılırlardı. 
 

Belgemizde önemli olan husus bu Sipahi Ahmed’in 
tımarı için “has” denilmiş olmasıdır. Has’lar senelik yüzbin 
akçe gelir getiren arazilerdir. Alucra’da bukadar gelir getirecek 

bir arazi bulunmadığından yanlış ifade edilmiş olabilir.  
 

Has: Geliri 100.000 akçeden fazla olan dirliklerdir. 
Padişaha, hanedan üyelerine, vezir-i azama, beylerbeyine, 
sancak beyleri ve üst düzey devlet görevlilerine verilirdi. 

Zeamet: Gelirleri 100.000 ile 20.000 arasında olan dirliklerdir. 
Eyalet merkezlerinde oturan üst düzey yöneticilere (hazine ve 

                                                           
29 İkta sistemi Hz.Osman zamanında kurulmuş ve kullanılmış bir sistemdir. 

Devlete ait bazı toprak gelirinin hizmet ve maaşlarına karşılık olmak üzere 

asker ve sivil yöneticilere bırakılmasıdır. 
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tımar defterdarlarına, sancaklardaki alay beylerine, kale 

dizdarlarına, divan kâtiplerine vs.) verilirdi. Tımar: Senelik 
geliri 20.000 ile 3.000 akçe arasında olan dirliklerdir. Osmanlı 
devleti’ne hizmeti olan bir bölüm asker ve memurlara verilir. 

Sipahi askerleri tımar beyine bağlı beyler aynı zamanda tahrir 
görevini de yaptıklarından yazıcı denirdi. 

 
Bunun yanında bir çift öküzün işleyebildiği araziye 

çiftlik, bunun yarısı kadar olan yerlere nim, bunun yarısı kadar 

olan yerlere de ekinlü denilirdi.  
 

Sipahiler savaş zamanlarında aldıkları emir üzere 

atalarına binerek silahlarıyla birlikte toplanma yerine giderek 
orduya katılırlardı. Alucra bölgesindeki sipahilerin eğitimi için 

Gelvaris’de (Hacı Hasan Köyü’nde) bir “Sipahi Eğitim Vakfı” 
bulunduğu belgelere yansımıştır.30 

 

 Belgenin ana fikrine gelince; Sipahi Ahmed’in Feygas ve 
Zıhar köyünün arazilerine de el attığı belirtilmektedir. 
Dolayısıyla burada bir çekişme ve ihtilaf söz konusu olmuştur. 

Bundan esas zarar görenler Feygas zaviyesinin idarecileri 
olduğundan Erzurum’da bulunan Beylerbeyine müracaat 

etmişler ve durumu orada izah etmişlerdir. Bunun üzerine 
vilayetde bulunan kayıtlar incelenerek Vakıfın idarecileri olan 
Seyyid Mehmed, Seyyid Osman, Seyyid Hüseyin ve Seyyid 

Musa’nın beyanları ve ibraz ettiği belgeleri ile 
karşılaştırma yapılmış ve haklılıkları anlaşılmıştır. Bunun 

üzerine ahkâm kaydında Sipahi Ahmed’e hitaben Çubuk 
nam-ı diğer Fokas (Feygas) vakfına müdahale etmemesi 
istenilmiştir.  

 
 Belgede benim dikkatimi çeken diğer bir husus ise 
vakfa vakfedilmiş 5’de kölenin varlığıdır. Mevkûf ifadesi 

                                                           
30https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/07/alucra-

tarihinden-sayfalar-20-alucra-gelvarisde-bir-sipahi-egitim-merkezi/  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/07/alucra-tarihinden-sayfalar-20-alucra-gelvarisde-bir-sipahi-egitim-merkezi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/07/alucra-tarihinden-sayfalar-20-alucra-gelvarisde-bir-sipahi-egitim-merkezi/
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genel olarak bir vakfa vakfedilmiş-tahsis edilmiş arazi ve 

benzeri şeyler için kullanılmaktadır. Ancak burada beş 
nefer mevkûf denildiğinden buradan vakfedilmiş kişi-köle 
olarak anlaşılması gerektiğini düşünmekteyim. 

 
Vakfa ait diğer bazı Osmanlıca belgeler oldukça tahrip 

olmuş durumda olmasına rağmen söz konusu belgelerin 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek 
yorumlandığı anlaşılmaktadır. 

 
Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli tarafından 

imzalanmış olan ve muhtelif açıklamalar bulunan belgede 

Gürbulak (Feygas) köyünün o tarihlerdeki adının Çubuk 
olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Çubuk köyünde kurulu Hicri 766 tarihli Yakup Efendi 

Gulami Vakfı’nın giriş ve dua kısımları hariç sureti 

çıkartılmıştır. Buna göre Çubuk köyünün tamamını vakf etmiş 
ve sınırlarını da şu şekilde tespit etmiştir: Şark (Doğu) 
tarafından başlayarak Çataltepe’den, oradan Avşan Tonarı’na, 

oradan Çaltarla’ya, oradan Yarım Dıvar’a, sonra meşhur olan 
Öküzler Suyu’na, sonra Kuzkaya’ya, sonra Ördek Gölü’ne, 

sonra Körgöze’ye, sonra Karagüney Türkçesi İnceburun’a, 
sonra Anosdos Suyu’na, sonra Taşlıkbaşı’na, sonra Çataltepe 
Yurdu’na uzandığı belirtilmiştir. 

 
En önemli detay ise, Gulami Yakup Efendi Vakfı’nın 

“Meşayih-i Kiramın Medâr-ı İftiharı” olduğu belirtilen Şeyh 
Çağırgan’ın ruhuna ithafen onun zaviyesine meşrut yani şart 
ile bağlı olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Bu şartların ne 

olduğu eldeki bilgiler doğrultusunda belli değildir.  
 
Diğer taraftan vakfın idaresi Gulami Yakup Efendi’nin 

nesline verilmiştir. Neslinin son bulması halinde de vakfın gelir 
fazlasının müslümanların ihtiyaç sahiplerine verilmesi şart 
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koşulmuştur. Belirtilen kurallara aykırı davrananlar için de 

her vakıf sözleşmesinde olduğu gibi beddua edilmiştir. 
 

Bu bilgilere istinaden de Vakıflar Meclisi’nin 26.4.1988 

gün ve 440 sayılı yazıları üzerine bahse konu vakıf kütüğüne 
tescil edilmiştir. 

 
Öte yandan Hicri 27 Şevval 1262 (18 Ekim 1846) tarihli 

ilâmın da sureti çıkartılmıştır. Buna göre:  Karahisar-i Şarki 

Mütesellimi Hacı Rıfat Efendi’nin yaptığı açıklama ile dilekçe 
ile müracaatta bulunulduğunu ve çok uzun senelerden beri 
tekkelerine ait öşrü şimdiye kadar alırlar iken Zıhari (Zıhar-

Fevzi Çakmak) köylülerinin ellerinde bir senet olmadığı halde 
müdahil olduklarını belirterek tarafların katılacağı bir 

muhakeme ile şer’i şerif üzere yargılama istediklerini 
belirtmiştir. 
 

Bunun üzerine o tarihte Şebinkarahisar’ın dolayısıyla 
Alucra’nın bağlı olduğu Trabzon eyaletinde görülen davada 
Trabzon kadısı’nın mührüyle bir ilâm yayınlanmıştır. Buna 

göre vakıf senedinde Çubuk köyü olarak bahsedilen köyden 
Feygas olarak bahsedildiği görülmektedir. Yargılamaya Feygas 

karyesinden Şeyh İbrahim bin Ebu Bekir, İsmail bini 
Süleyman, Ali bin Süleyman ve İbrahim, Şeyh oğlu Süleyman, 
İbiç oğlu Osman ve diğer köylüler katılırken Zıhari karyesinin 

ileri gelenlerinden de Hasan Efendi ibni Ahmet, 
Karamustafaoğlu Ömer Ağa, Yıbcaoğlu Ali, Solakoğlu Hasan ve 

Ömer ile diğer köylülerin katıldıkları belirtilmiştir. Yazının 
detaylarından Kadı Efendi’nin Şebinkarahisar’a geldiği ve 
şikayet edenlerle, şikâyet edilenlerin mutasarrıflıkda biraraya 

geldikleri ve davanın burada görüldüğü anlaşılmaktadır. 
Feygas köyünden davacı olanlar kadıya ellerindeki vakıf 
senedini ve hattı hümayunu ibraz ederek vakıflarının sınırları 

ile Zıhar köylüleri arasında ihtilaf olduğunu iddia etmişlerdir. 
Bu nedenle ihtilaf konusu olan mahalle keşif için memur 

gönderilmiştir. Yapılan keşifte Kurt Alanı Yurdu, Çatal Tepe, 
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(Hamban) Hapen Gediği, Telli Çal, Avşan (Kekik) Tonarı, Çal 

Tarla, Öküzlük Suyu, Kuzkaya isimli mahallerin uzun 
zamandan beri Feygas karyesi ahalisinin tasarrufunda 
olduğunun rivayet edildiği, ancak Zıhar karyesi ahalinin de 

davaya müdahil olarak hak iddia ettiklerini, fakat durumun 
Feygas karyesi ahalisi adına tescil edildiği açıklanmıştır. 

 
Diğer taraftan Feygas Vakfiyesi’nin, Vakıflar Meclisinin 

26.4.1988 gün ve 440-457 kararı üzerine 23.6.1988 tarihinde 

tescil edildiği belirtilmiştir. Belgenin altındaki imzalar Ahmet 
Seyhan (Şef), Tahsin Türker (Şube Müdürü), İbrahim Ateş 
(Daire Başkanı)’dir. Söz konusu belge daha sonra 

çoğaltılmıştır. Bu çoğalmada belgenin doğruluğunu ve aslının 
aynısı olduğunu 14.10.2008 tarihinde onaylayan Tapu Sicil 

Müdürü Hasan Kara’dır. 

 
Hayır anlayışının inşa ettirdiği kuş evi 
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Buradaki ek 4 ifadesi, 4 ayrı belgeyi ifade etmeyip, 2 
ayrı belgenin noter onaylı suretleriyle birlikte ulaştığı 
toplam (4) ek belge sayısını ifade etmektedir.   
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Bu belge, kitap çalışmasına başlandıkdan sonra 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar 

sonrasında temin edilmiştir. 
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Feygas Yakub Efendi Gulami Vakfının Vakıf Senedi  
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GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ'NDE KURULU YAKUP EFENDİ 

GULAMİ VAKFINA AİT 766 TARİHLİ VAKFİYENİN GİRİŞ VE 
DUA KISIMLARİ HARİÇ SURETİDİR. 
 

..Sahibül-hayrat vel-hesenat YAKUP EFENDİ GULAMİ, 
"Allah İyiliklerini çoğaltsın, feyiz ve berekâtını bize nasib etsin”. 

Halis ve saf niyetiyle bütün engellerden arınmış olarak ÇUBUK 
köyünün tamamını vakf ve hibe edüb sınırlarını şöyle tahdid 
etmiştir (sınırlamıştır, belirlemiştir). Evvela şark cihetinden 

başlayarak Çataltepe, sonra devam ederek Telli Çal’a 
varmakda, sonra sonra inerek Avşan Tonarı’na, sonra 
uzayarak Çaltarla’ya, sonra Yarımdıvar’a, sonra meşhur olan 

Öküzler Suyu’na, sonra Kuz Kaya’ya. sonra Ördek Gölü’ne, 
sonra Kör Göze’ye, sonra Karagüney Türkçesi İnceburun’a 

sonra Anasdos Suyu’na, sonra Taşlıkbaşı’na, sonra Çataltepe 
Yurdu’na, uzayarak varmakda ve yetişmektedir. Bu sınırlarla 
mahdut (sınırlı) olan köyün tamamı Vakıf Yakub Efendi 

Gulâmi, sahih bir vakıf olarak şer’i şerife uygun ve ebediyyen 
devam edecek şekilde Allah rızasına uygun olarak vakfetmiştir. 
Bu vakfı Meşayih-i Kiramın medar-ı iftiharı olan ŞEYH 

ÇAĞIRGAN'ın ruhuna ithafen Zaviyesine meşrut (şarta bağlı) 
kılmıştır. Vakfın idare ve tevliyetini ise kendisine daha sonra 

neslen ba’de neslin ve batnen ba’de batnın (soydan soya, 
nesilden nesile) çocuklarına şart kılmıştır. 
 
_Neslinin son bulması halinde vakfın gallesinin (gelir 
fazlasının), fukara-i müsliminden sadakatli ve müstakim 

(doğru yolda) kişilere şart koşulduğu ifade edilmektedir. Bu 
vakfın şartlarını yerine getirmeyenlere “Bakara Suresi’nin 181. 
Ayet-i Kerimesi”31 gereğince Allah’ın meleklerin ve tüm 

insanların laneti olsun”. 
 

                                                           
31 “Vasiyeti duyduktan sonra değiştiren olursa, bunun günahı, 

değiştirenindir. Allah, şüphesiz işitir ve bilir”. Bakara 181. Ayet-i Kerime 
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Bu karar, şahitlerin de şahadetiyle Recep ayının 766 yılında 

verilmiştir. (Yediyüz altmış altı yılının Hicri Recep ayı). 
 
Bu vakfiyeye şahit olanların isimleri aşağıya çıkarılmıştır. 

 
Şühud (Şahit) Ahmet Hakkı bini Mevlâna Celal  

Şühud (Şahit) Mevlâna Musa 
Şühud (Şahit) Mevlâna Ali bini Hasan 
Şühud (Şahit) Cemalullah bini Yakub  

Şühud (Şahit) Şeyh Dursun bini……. 
Şühud (Şahit) Şeyh Alaaddin………… 
Şühud (Şahit) Receb bini Akif  

Şühud (Şahit) Ziver Bey bini İsmail 
Şühud (Şahit) Şeyh Ali bini Şeyh İsmail  

 
İşbu vakfiye Vakıflar Meclisinin 26.4.I988 gün ve 440 sayılı 
yazıları üzerine kütüğe tescil edilmiştir.  

 
Belgenin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından okunmayan 
kısımları okunabildiği kadar aşağıdaki gibidir. Zira belge hem 

yıpranmış hem tahrip edilmiştir. 
 

En üstte yazan der-kenar 
 
…an-asıl (aslen) …..(el-hakir) el-fakir Mehmet bin Resul el-

müvella (kadı veya kadı tarafınan tayin edilen yetkili) bi-
Karahisar- Şarki 

 
Elhamdülillahillezi refa’l-kubbetel hadrâe ve vada’a bisat’el-
ahdi ve…fi-gayreti’l-eflak ve melike fi ard il-emlak fehihi 

menahicuül-mülki ve’d-devletil garrai ve hasüne riayetü’l-
ümera, sümme’s-selatu ve’s-selamu âlâ seyyidinâ ve nebiyyinâ 
Muhammedin a’lemi’l-enbiya-i emma-ba’d; fakat bâne leda 

külli zi aklin sedidin vettedaha limen elka-essem’a (devam eden 
satır okunacak durumda değil) inne’l-vakfa ahsenu fi’len lillah 

emerallahu ve…..el-meliku’l-vehhab fehine-izin enne sahibü’l 
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hayrat ve’l-hasanat Yakub Gulami zadellahu (Allah ziyade 

eylesin) hüsnen fihi ve afaza aleyna vukife ve hubise ve sübile 
bi-niyyetin safiyyetin haliyen ani’l-mevâni-il kaimeti câmian bi-
şeraiti’l-lâhihati ve zalike cemiü’l karyeti cebak haddil-evveli 

minha bi’t-Türki… 
 

Allah’a hamdolsun ki yeşil kubbeyi kaldırdı ve söz verdiği 

gibi ahdini yerine getirdi. Ve feleklerin nihayetinde 

mülklerin arzına mâlik oldu,  orada mülkün yolları var.  

Devlet ile âmirlerin riayeti güzel oldu . Bundan sonra salat 

ve selam nebilerin en bilgini peygamber efendimize 

Muhammed'in üzerine olsun. Bundan sonra her akl-ı selim 

sahibine âşikâr ve her işitene açık oldu ki (aradaki satır  

okunamadı) muhakkak ki vakıf Allah için yapılan en güzel 

fiildir.  

YAKUP EFENDİ GULAMİ VAKFINA AİT 27 ŞEVVAL 1262 

TARİHLÎ İLAM SURETİDİR. 
 

Karahisar-i Şarki mütesellimi hamiyetli Hacı Rifat Efendi 
ashab-ı arzuhalin sinini vefireden beri tekkelerine ait öşürü bu 
ana kadar olurlar iken Zıharî karyelülerinin bila-sened 

mümanaatları vaki’ ise def’ ve usulî kadiminin icrasına 
tenbihine mübaderet etmek şer’an bir diyecekleri var ise 

tarafeyn zuhuru şer’an bi’l-muvâcehe (yüzyüze gelerek) 
vakfiyye ve senedat-ı mak.ulelerine güzelce dikkat ve garaz ve 
ivazdan ârî olarak murafa’a ve ihkakı hak birle sıhhati hali 

tarafımıza i’lamda himmet eyleyesin deyu emrimdir.  
Fi 22 Şevval Sene (12)62 (13 Ekim 1846) 
 

İşbu i’lam-ı şer’i mucebince düsturül-amel tutula.  
Fi 11 Zilkade Sen (12)62 (31 Ekim 1846) Trabzon Kadısı 

Şahsi Mühürü.  
Ma’ruz-ı abd-i dai-i devam-ı ömr ü devletleridir ki; 

Medine-i Karahisar-i Şarki’ye muzaf Alucra nahiyesine tabi 

Feygas karyesi sekenesinden (sakinlerinden) Şeyh İbrahim bini 
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Ebubekir ve İsmail bini Süleyman ve Ali bini Süleyman ve 

İbrahim ve Şeyh oğlu Süleyman ve İbiç oğlu Osman ve ahali-i 
saire ve yine nahiye-i mezbureye tabi Zıhar karyesi 
sükkanından (oturanlarından) Hasan Efendi ibni Ahmed ve 

Karamustafaoğlu Ömer Ağa ve Paçaoğlu Ali ve Solakoğlu 
Hasan ve Ömer ve sair ahali-i kariyeden (diğer köy halkından) 

huzur-ı müşirilerine ba-arzuhal-i iştika (şikâyet dilekçesi) ve 
bâlâsı arzuhalleri buyuruldu-ı samileriyle bi’t-tesmiye 
Karahisar-i Şarki’ye şeref-vurud ve imtisalen lehu karyeteyn-i 

mezkûreteyn (iki köy) ahalilelerini mütesellim atufetlü efendi 
kullarının huzur-ı vâlâlarında cümle ile akt olunan meclis-i 
şer’e ihzar olundu (hazır bulunduruldu). Ve lede’t-terafu’ 

kariye-i ûlâ (ilk karye-köy) ahalileri yed’lerinde olan bâlâsı hatt-
ı şerif ile muvaşşah (süslenmiş) vakfiye-i ma’lumun biha ve 

sened-i şer’iye-i müteazzirelerinin ibraz ve lede’n-nazar arz-ı 
mezkûre kadimden beri karye-i ûlâ ahalilerinin yed’lerinde 
olduğu bade’t-tebeyyün ve’t-tahakkuk karyeteyn-i 

mezkûreteynin beyninde (arasında) olan arazinin hududunda 
ihtilaf eylediklerinden münâzaun-fih (ihtilaflı) olan mahalle 
naib ve memur tayin olunup lede’l müşahade Kurt Alanı Yurdu 

ve Çatal Tepe ve Hapen Gediği ve Tilki Çal ve Avşan Tonarı ve 
Çal Tarla ve Öküzlük Suyu ve Kuz Kaya nam mahalleri Feygas 

karyesi (köyü) ahalisinin hududunda olup, yed’inde zabt-ı 
tasarruflarında olduğunu bi’t-tavatur ve’t-tezahur (meydana 
çıkmış, görülmüş) ahali-i mezbure vech-i şer’i üzere 

mahallinde beyan eyledikden sonra ba’de’l-kabul karye-i ahari 
(diğer karye) ahalileri bizlerde hudud beyan eyleriz deyu 

davaya tasaddi ettiler (davaya başladılar) ise de istifta’ 
olundukda (müftiden fetva sorulduğunda) meşhur-ı 
mütevâtirin32 hilafına olan beyyinenin (delilin) istima’-ı 

                                                           
32Mütevatir: Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. 

Herkesin veya alakadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat'i, 
şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün 
olmayan bir cemaatin bir hadise hakkında verdikleri haber. 
  



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

150 
 

(dinlemek, kulak vermek) gayri caizdir (caiz değildir) deyu 

verilen cevab-ı bâ-savaba mebni (doğru cevaptan dolayı) karye-
i ahari (diğer köy) ahalilerinin ber-vech-i şer’i arazi davaları şer’ 
ile men’ ve def’ birle hududu mezkûrla mahdut (sınırlı) olan 

arazi-i mezkûre kadimden (çok eskiden) beri Feygas karyesi 
ahalilerinin zabt ve tasarruflarına tenbih olunduğu olki vakiü’l-

haldir bi’l-iltimas huzur-ı fâiz-ün-nur-ı (nur bolluğunun 
huzurunda) daverilerine ilam olundu. Baki’ül-emr hazret-i 
men-lehü’l-emrindir.  

 
Hurrire fi’l-yevmi’s-sabii vel işrin min şehri Şevvalil-
mükerreme li-sene isneyni ve sittine ve mieteyn ve elf (27 

Şevval 1262) 
 

El-abdü’d-dâî li-devamı ömri devleti kümül âlî  
el-Hacc Mustafa Avni el-müvella bi hilafeti bi-Medine-i 
Karahisar-i Şarki 

(Altına şahsi mühür basılmış)  
 
İşbu vakfiye ve i’lam Vakıflar Meclisi’nin 26.04.1988 gün ve 

440-457 kararı üzerine kütüğe tescil edilmiştir. 23.06.1988  
Şef Ahmet Seyhan 

Şube Müdürü Tahsin Türker  
Daire Başkanı İbrahim Ateş 
 

Aşağıda bulunan vakıf belgeleri Arapça yazılmıştır. 
Vakıfın kuruluş tarihi Hicri 766’dır. Miladi 1364-65 yılına denk 

gelmektedir. 1364-65 yılı Eretna Devleti zamanına denk 
geldiğinden o dönemde kullanılan dil Arapça ve Farsca idi. 
Örneğin yine Eretna dönemine ait olan Zıhar vakfiyesinin yazı 

dili de Arapça’dır. Buradan hareketle vakfiye belgesi Osmanlı 
döneminde işlem görmüş ve bu sırada yenilenmiş veya vize 
görmüş olmalıdır. Bu durum bölgenin Osmanlı idaresine 

geçtiği dönemde gerçekleşmiş olabileceği gibi padişah 
değişikliği sırasında da yaşanmış olabilir. Ancak belgeler 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

151 
 

muhafaza edilemediği için bu döneme ait diğer yazışmalar elde 

bulunmamaktadır. 
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Belgelerin görüntüsünde dikkat çekici bir durum 

bulunmaktadır. Görüldüğü gibi belgeler sebük-magz’ın 
(düşüncesizin-akılsızın) birisi tarafından kasden yırtılarak veya 
kesilerek sabote edilmiştir. Yukarıda vakfiyenin bedduasını 

okuduk. Aynı beddua vakıf senedini tahrib eden kişi için de 
geçerlidir. Bu telafisi mümkün olan bir durum değildir. Bu 

nedenle bunu yapan kişi kiminle nasıl helalleşecektir, Allah 
muhafaza buyursun. Vakıfın ne demek olduğunu da açıkladık. 
Bu duruma rağmen buna tevessül eden kişi büyük vebal 

altındadır. Bu iş kul hakkından çıkmış Allah’ın hakkına el 
uzatmak durumuna gelmiştir.  

 
 

Ma-sebt mazmune fi haze’l-kitab şahadetü’ş-şuhud 
kablete (kabul ettim) ve emzete (imzaladım) ve ene’l-fakir 
Muhammed bin Resul el-müvella bi-Karahisar-i Şarki ufiye 

anh el-afi. 
 

Bu kitapta gösterildiği üzere ben bu şahitlerin şahadetini 
kabul ettim ve imzaladım. Ben fakir bin Mehmed bin Resul, bu 
davanın hâkimliğini yapmak üzere görevlendirildim. Affedici 

hem bizi hem onları affetsin. 
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Lem’a arz âlâ haze’l-kitab ve ceded mazmune (meal) 

mutabakat-ı şer’-i ….fi haletehu ve emdeytehu ve ene’l-fakir el-

hakir….Karahisar-i Şarki Ufiye-anh. 
 

Şu kitab bana gösterildiğinde, onun içeriğini şer'e 

mutabık (uygun) buldum. Ve ben fakir ve hakir Karahisar-i 
Şarki Müftisi. Allah affetsin. 

 
El-emru kemâ-zukure (Yazıldığı üzere) ve inşahu âlâ 

kemâ-satara ena’l-fikr el-Haciı el-me’mur bi’t-teftiş el-
kadiyyetu bi-Karahisar-i Şarki 

 
Yazıldığı gibi ben fakir el-Hacı bu Karahisar-i Şarki 

davasını soruşturmaya memur oldum. 
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Sebeb-i tahrir-i kitab ve bais-i tastir hitab (kitabın ve 

mevzunun yazılmasının sebebi) rakam olur ki her menzili Arz-
ı Rum (Erzurum) Ayas Paşa Allah ona dilediği hayrı 
kolaylaştırsın. Hazretleri canib-i ilamından Ali Şeyh nam 

kimesne (kimse) elinde emr-i şerif  nam-ı diğer Feygas nam 
zaviyesinin hüccet-i şer’iye (şer’-i senet) ile mümtaz (ayrı 

tutulmuş) ve muayyen (belirli) sınırı dahilinde has emin olan 
kimseler dahil idüb mani olur imiş. bi-hasebi’l şer’i Eş-şerif 
teftiş idüb elinde olan hüccet-i şer’iyye…alemet-i …sabit olursa 

kaziye-i (iddia) hali üzere ibka edildi (yerinde bırakıldı, daimi 
kılındı). Ve Mezbur Ali’nin kendisi bir olan mahsulün …….gerü 
alabilirse deyu mezbur……mübaşir (icra selahiyeti olan 

memur) tayin ve oluna(rak) …..İskender Bey mahfi 
(gizli)….mezbur Ali Şeyh bi’l-muvacehe (yüzleşerek) da’vayı 

eyledi ki berat-i şamili ve defter-i hakani (tapu kaydı) ile 
mutasarrıf olduğum nam-ı diğer Feygas nam zaviyemin 
hüccet-i şer’iye (şer’i senet) ile mümtaz ve muayyen 

(belirlenmiş) sınırı dahilinde bazı yerlüler mahsulini alub 
Zihari nam karye reayalarının üzerinde koyub mani olursa 
deyu yirmiyedi (927) tarihi ile müverah (tarihli) bir hüccet ve 

önceden kadı olan Hacı İvaz’ın mührü ile memhur (mühürlü) 
bir hüccet (senet) dahi Mevlana Molla Efendisi Ufiyeddin ve 

Abdüsselam Bey cenablarının Mevlana Emin Fakih ve Beyazıd 
Fakih mührü ile memhur (mühürlü) hücceti (senedi) dahi ibraz 
edib (sunup) sahip olduğu hüccetleri (senetleri) davacının 

yüzüne her yönüyle adul  Hasan Efendi deyu mastur ve 
mukayyed (yazılı ve kayıtlı) oldukda mezkûr eminden ibraz 

olan hüccetlerinden (senetlerinden) keyfiyet ahvali (durumu) 
tefahhus olunub (işin içyüzü araştırılıp) inkâr ettikde adûlden 
(adaletli kişiler olan) Pir Ahmed Fakih bin Süleyman ve Hüsam 

bin Hacı Fakih ve Şah Hüseyin bin Seydi şahadetleri ile 
mazmun (kastedilen) hüccetleri (senetleri) tam ve zahir (açık) 
olub mezkûr Ali Şeyh’in temessüklerinde (senetlerinde) mastur 

(yazılı) olan hududu sıhhatine bir karar-ı sabık (eski karar) 
hüküm olundukdan sonra bu vesika-i şer’iyye ketb olub 

(yazılıp) yedd-i hamile vaz’ olundu (hamiline verildi) ki vakt-i 
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hacetde (ihtiyaç duyulan vakitde) ihticac idüb (delil sayılıp) 

kâşif u mecra ola (işin doğrusu keşfedildi). Tahriren fi evahiri 
(30) Muharremü’l-haram Sene 943 (30 (M) Muharrem Sene 
943) (16 Temmuz 1536) mücerret-hal (çözümün parçası-yalın 

hali) 
 

……Ömer bin Yusuf 
Abdurrahman …. 
Molla ..Hüsam 

Kâtib Şakir  
Ahmed Fakih 
Veli Ağa 

Demirhem? 
Yakub 

Abdulmüslim 
Molla Tahsin 
Ali Hilmi 

Berkuta? 
Hüseyin  

Bu belgede diğerleri gibi çok tahrip olmuş durumdadır. 

Buna rağmen mümkün olduğunca okutulmaya ve okunmaya 

çalışılmıştır. Belge yer yer Arapça, Farsça ve Osmanlıca’dır. 

Belgedeki en dikkat çekici nokta yaklaşık 500 senelik bir belge 

olması ile Ayas Paşa’nın adının geçiyor olmasıdır. 500 sene 

önce de vakıflar arasında bir sınır sorunu olduğu ve konunun 

Erzurum’da bulunan Beylerbeyliğine taşındığı 

anlaşılmaktadır. 

Üsteki belgede dikkat çeken diğer husus Ayas Paşa’ya 

duada bulunulmasıdır. Ayas Mehmet Paşa (d. 1483, Avlonya-

ö. 13 Temmuz 1539, İstanbul), I. Süleyman saltanatı 

döneminde 14 Mart 1536-13 Temmuz 1539 arasında 

sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Anadolu Beyler 

Beyliği yaptığı dönemde Karahisar-i Şarki’nin bağlı bulunduğu 

Erzurum’da bulunmuştur. Bunun öncesinde 1514’de Yavuz 
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Sultan Selimle birlikte Çaldıran Savaşı’na da katıldığından 

dönüşte Alucra’ya da gelmiş bir gün konaklamıştır.33 

Kendisi çok hayır-sever birisidir. Kanun-i Sultan 

Süleyman’ın eniştesi ve sadrazamı olan Damat İbrahim 

Paşa’nın (makbul iken maktul olmuştur) boğdurulmasından 

sonra onun yerine sadrazam yapılmıştır. İstanbul’da bulunan 

Taksim meydanını, Harbiye’den başlayarak, Gümüşsuyu’na, 

Cihangir’e kadar vakfetmiş kişidir. Vaktiyle buralar 

Müslümanlara ait mezarlık iken şimdilerde eseri bile kalmamış 

yerine Gümüşsuyu Askeri Hastahanesi, Taksim Topçu Kışlası, 

Alman Hastahanesi ve AKM gibi binalar inşa edilmiştir. Ayas 

Paşa’ya ait çok farklı yerlerde pek çok vakfiye bulunmaktadır.34 

Aşağıda örneği bulunan şer’i ilam daha önce 
Şebinkarahisar’da okutturulmuş ve 1958’de Alucra’da tasdik 
edilmiştir. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da 

kısmen okunarak onaylandığından bu belge her iki okuma 
karşılaştırılarak tarafımdan yeniden düzenlenmiştir.  

 
Bilindiği gibi 1473’de Uzun Hasan’la, Fatih Sultan 

Mehmed’in yaptığı Otlukbeli Savaşından sonra bölgemiz kesin 

olarak Osmanlı hâkimiyetine geçmiş ve bu tarihden sonra da 

bölgede tahrir yani sayım ve yazım yapılarak bölgenin 

ekonomik değerleri vergi veren nüfusu (hane sayıları) ve 

kendilerine muafiyet tanınmış olanlar, tımar sahipleri vb. 

tesbit edilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti’nde yeni 

fethedilen yerlerde eskiden mevcut olan veya yeni uygulanacak 

idarî teşkilât çerçevesi içinde, belli usûl ve kaidelere göre tespit 

                                                           
33 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/25/alucazada-
alucarada-yavuz-sultan-selimin-ayak-izleri/ 
34http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastir

malari_dergisi/osmanl%C4%B1_sy37/2011_37_ARSLANTURKHA.pdf 
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ve kaydedilmesine tahrir, bu bilgilerin toplandığı defterlere de 

Tapu Tahrir Defterleri denirdi. 

Tahrîr emîni, bölgenin eski defterleri ile muhtemelen bir 

önceki tahrirden beri, tımar sahiplerinin vaziyetlerinde ve 

gelirlerinde meydana gelmiş değişiklikleri gösteren bir icmal 

defterini, yanında bulundurur ve ona göre tahrîre başlardı. Her 

yeni tahrir bir takım yolsuzlukları meydana çıkardığı gibi, 

ormanlık yerlerden açılan arazinin işletilmesi ve evvelce istifade 

edilmeyen yerlerin işler hâle getirilmesi dolayısıyla istihsal 

mikdârı artmış olurdu. Tahrir sonucu elde edilen yeni deftere 

defter-i cedid, ondan evvelki için defter-i atik ve daha evvelkisi 

için de defter-i köhne tâbirleri kullanılmaktaydı. 

 

TT_d____00478_00064 (Sayfa 128) 

Karye-i Hanuk nam-ı diğer Fevkas vakf-ı zaviye-i ber 

muceb-i defter-i atik meşihat-i (şeyhlik) der-tasarrufan Derviş 

Ali veled-i Ahmed Abdal bâ-berat-i sultani ber muceb-i defter-i 
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atik haliya mescid-i der tasarruf Yusuf ve Hasan veledan-ı Ali 

el-mezbur ber-vech-i iştirak bâ-berat-ı hümâyun... 

Ali veled-i Mehmed (bennak), Veli birader-i O (mücerred), 

Hasan veled-i İsmail (bennak),  

Hasıl: 500 (akça-akçe)  

Bennak: 2/30, hınta: keyl: 20/120 (buğday), şair: Keyl: 
30/150 (arpa), resm-i giyah 30 (ot resmi), resm-i keten: 20, 
resm-i bostan: 10 (bostan resmi), deştbani (korucu, bekçi) ve 

tapu-i zemin 45 (tapulu yer), bâd-ı hevâ ve arûsiye 
(evlenenlerden ve boşananlardan alınan vergi) 

Karye-i Moran tabi‘-i Kuvata 
Hasıl: 400 (akça-akçe) (Hasıl hasılatdan gelmektedir, gelir) 
 

Bennak, ekinlü ile aynı anlamda kullanılmaktadır ve 
yarım çiftten az büyüklükteki çiftliktir. Çift, toprağın 
verimliliğine göre büyüklüğü 60 ila 150 dönüm arasında 

değişen ve ekilebilen arazi parçasıdır. Çiftlik ise bir yılda bir çift 
öküz ile işlenebilen büyüklükteki arazidir. 

 
Bu bilgilere göre H. 926’da (1519-1520) Defter-i Atik’deki 

kayda göre Ahmed Abdal oğlu Derviş Ali’ye zaviye vakfı olarak 

verilmiş iken, Defter-i Cedid’de H. 977’den (1569-1570) 

itibaren yine aynı şekilde sultan beratıyla zaviye vakfı 

statüsüyle Derviş Ali oğulları Yusuf ve Hasan’ın ortak 

tasarruflarına bırakılmıştır. Bu tarihlerde karyenin tamamı da 

Müslümandır.   

Burada iki husus öne çıkmaktadır. Feygas Yakub Efendi 

Gulami Vakfının kuruluşu çok daha eskiye dayandığından 

Osmanlı buraları fethettiğinde vakıf sahiplerinin ellerindeki 

belgelerle saraya müracaat ederek fermanlarını aldıkları 

anlaşılmaktadır. Zira bu gibi muafiyetler bizzat padişahın 

onayıyla yürürlüğü girer bunun için kendilerine muafiyet ve 
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görev fermanları verilirdi. Bunu bir anlamda vize olarak da 

düşünebiliriz. Osmanlı fethettiği topraklarda bulunan vakıfları 

aynı şekilde devam ettirmiştir. İkinci hususu da belgelerin 

üzerindeki Karahisar-i Şarki Müftü ve Kadısının paraflarından 

anlamaktayız. 

 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

160 
 

 
 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

161 
 

Aşağıda belgenin sağ yukarısında üst makam tarafından 

sonradan yazılan derkenar-talimat bulunmaktadır. 
İşbu ilam-ı şer’-i mucebince düsturü’l-amel tutula (kaide üzere 
hareket edile) 

Müşir-i Kaim-makam-ı Trabzon 
11 (Za) Zilkade Sene (12)62 (31 Ekim 1846) 

 
Aşağıda belgenin sol yukarısında üst makam tarafından 
sonradan yazılan derkenar. 

 
El-hac Mustafa Avni el-müvella hilafe bi-medineti Karahisar-i 
Şarki nemakahül fakir ileyhi azze (şanühü) gafera-leh 

 
Aşağıda belgenin sağında kalan kısmının transkripsiyonu 

bulunmaktadır. 
 

Ma’ruz-ı abd-i dai-i devam-ı ömr ü devletleridir ki; 

Medine-i Karahisar-i Şarki’ye muzaf Alucra nahiyesine tabi 
Feygas karyesi sekenesinden (sakinlerinden) Şeyh İbrahim bini 
Ebubekir ve İsmail bini Süleyman ve Ali bini Süleyman ve 

İbrahim ve Şeyh oğlu Süleyman ve İbiç oğlu Osman ve ahali-i 
saire ve yine nahiye-i mezbureye tabi Zıhar karyesi 

sükkanından (oturanlarından) Hasan Efendi ibni Ahmed ve 
Karamustafaoğlu Ömer Ağa ve Paçaoğlu Ali ve Solakoğlu 
Hasan ve Ömer ve sair ahali-i kariyeden (diğer köy halkından) 

huzur-ı müşirilerine ba-arzuhal-i iştika (şikâyet dilekçesi) ve 
bâlâsı arzuhalleri buyuruldu-ı samileriyle bi’t-tesmiye 

Karahisar-i Şarki’ye şeref-vurud ve imtisalen lehu karyeteyn-i 
mezkûreteyn (iki köy) ahalilelerini mütesellim atufetlü efendi 
kullarının huzur-ı vâlâlarında cümle ile akt olunan meclis-i 

şer’e ihzar olundu (hazır bulunduruldu). Ve lede’t-terafu’ 
kariye-i ûlâ (ilk karye-köy) ahalileri yed’lerinde olan bâlâsı hatt-
ı şerif ile muvaşşah (süslenmiş) vakfiye-i ma’lumun biha ve 

sened-i şer’iye-i müteazzirelerinin ibraz ve lede’n-nazar arz-ı 
mezkûre kadimden beri karye-i ûlâ ahalilerinin yed’lerinde 

olduğu bade’t-tebeyyün ve’t-tahakkuk karyeteyn-i 
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mezkûreteynin beyninde (arasında) olan arazinin hududunda 

ihtilaf eylediklerinden münâzaun-fih (ihtilaflı) olan mahalle 
naib ve memur tayin olunup lede’l müşahade Kurt Alanı Yurdu 
ve Çatal Tepe ve Hapen Gediği ve Telli Çal ve Avşan Tonarı ve 

Çal Tarla ve Öküzlük Suyu ve Kuz Kaya nam mahalleri Feygas 
karyesi (köyü) ahalisinin hududunda olup, yed’inde zabt-ı 

tasarruflarında olduğunu bi’t-tavatur ve’t-tezahur (meydana 
çıkmış, görülmüş) ahali-i mezbure vech-i şer’i üzere 
mahallinde beyan eyledikden sonra ba’de’l-kabul karye-i ahari 

(diğer karye) ahalileri bizlerde hudud beyan eyleriz deyu 
davaya tasaddi ettiler (davaya başladılar) ise de istifta’ 
olundukda (müftiden fetva sorulduğunda) meşhur-ı 

mütevâtirin (güvenilir rivayetlerin) hilafına olan beyyinenin 
(delilin) istima’-ı (dinlemek, kulak vermek) gayri caizdir (caiz 

değildir) deyu verilen cevab-ı bâ-savaba mebni (doğru cevaptan 
dolayı) karye-i ahari (diğer köy) ahalilerinin ber-vech-i şer’i 
arazi davaları şer’ ile men’ ve def’ birle hududu mezkûrla 

mahdut (sınırlı) olan arazi-i mezkûre kadimden (çok eskiden) 
beri Feygas karyesi ahalilerinin zabt ve tasarruflarına tenbih 
olunduğu olki vakiü’l-haldir bi’l-iltimas huzur-ı fâiz-ün-nur-ı 

(nur bolluğunun huzurunda) daverilerine ilam olundu. 
Baki’ül-emr hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

 
Hurrire fi’l-yevmi’s-sabii vel işrin min şehri Şevvalil-
mükerreme li-sene isneyni ve sittine ve mieteyn ve elf (27 

Şevval 1262) 
 

El-abdu’d-dai li’d-devamı ömr devletil aliyye  
el-Hacc Mustafa Avni el-müvella bi hilafeti bi-Medine-i 
Karahisar-i Şarki 

(Altına şahsi mühür basılmış)  
Abdu’l-Mehmedi Halil (kenarları ayet-i kerime ile tevsik 
edilmiş-yazılmış)     

 
Resmi Mühür Mustafa 
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Aşağıda belgenin solundaki büyük yazının transkripsiyonu 

bulunmaktadır. 
 
Karahisar-i Şarki mütesellimimiz hamiyetlü Hacı Rıfat 

Efendi,  
Ashab-ı arzuhalin sinin-i vefireden (uzun senelerden) 

beri tekkelerine ait öşürü (toprakdan alınan onda bir, ondalık) 
bu ana kadar alırlarken Zıhar karyelilerin bila-senet 
mümanaatları (senetsiz olarak engellemeleri) vaki ise defi’ 

usulü kadiminin icrasına tebyini mübaderet (icrasına 
başlanarak durumun isbatlanması) ola ki şer’an bir diyecekleri 
varsa tarafeynin huzur-ı şer’e (kadı huzurunda) bi’l-vucuhe 

(yüzlerine karşı-yüzyüze) vakfiye ve senedat-ı mezburlarına 
güzelce dikkat ve karar ve ivazdan (bedelden) ârî (uzak) olarak 

murâfaa (hâkimin huzurunda karşılıklı yargılanma) ve ihkak-ı 
haklarıyla (karşılıklı olarak hakların alınması) sıhhat-i hali 
tarafınıza ilam edesiniz vesselam.  

Fi 22 (L) Şevval (12)62 (13 Ekim 1846)   
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Mübarek hâk-i pay-i müşirilerine 
 

Karahisar-i Şarki kazasına tabi Alucra nahiyesi 

kuralarından (köylerinden) Feygas karyesi sakinlerinden 
şeyh kulları olup, kariyemizde tekkesi olup, ve 

kariyemizin civarında olan Zıhar karyesi bizim tekkemizin 
vakfı olarak bir mikdar toprağı olup, Zıhar karyesi 
ahalilerinden öşrünü alıp, bu ana kadar tekkemizi idare 

edegelip ve bu taraflar bizim tekkemizin vakfı oldukları 
yed’imizde ferman-ı âli ve iki kıt’a senedimiz olup, 
beşyüzyirmi (520) seneden beri öşrünü alup tekkemizi 

idare edegeldiğimiz akıbet malumumuz ise de şimdi 
nizasına mebni (çekişmeden, anlaşmazlıkdan dolayı) 
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bundan sonra sizlere öşür vermeyüz diye bizlere cevap ve 

tekkemizi kapayıp perişan etmekde olduklarından hâk-i 
pay-i müşirilerine yüz sürmeğe geldim ki, aziz ser-
devletlerine yüz sürerim ki, yed’imizde bulunan senetle 

ferman-ı âli mucebince beşyüzyirmi (520) seneden beri 
topraklarından öşrünü akd eder olduğumuz suretde şimdi 

merkûmlar öşrümüze mani olmasun, yine öşrümüzün 
merkûmlardan tahsili hususuna dair efendimizin taraf-ı 
devletlerinden yed’imize bir kıt’a tezkere in’am (lütuf) ve 

ihsan buyurub şeyh kullarına mezkûr handan ve çirağı 
buyurulmak niyazı babında kaffe-i ahvalde emr ü ferman 
efendimiz hazretlerinindir. 

 
Bekir Şeyh Kulları    Mustafa Şeyh Kulları 

 
Haricen yazdırılıp tasdik için daireye getirilen işbu 

ilam-ı şer’i düsturul amel tutulan eski harflerden yeni 

harflere çevrilmiş bulunan işbu ilam Alucra’nın Feygas 
köyü muhtarı Hasan Elvan tarafından tasdiki istenilmekle 
okunup aslının aynı olduğu tasdik kılındı.  

 
Bindokuzyüzellisekiz (1958) yılı Aralık ayının 

yirmialtısında (26) Cuma günü.  26/12/1958 
 
 

Alucra M.S.N.M. 
Dursun Apaydın 

 (Baş Kâtib) 
 

Yapılan yazışmalardan sonra sonradan temin edilen 

belgeler aşağıdadır. 
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Karahisar-i Şarki’de görev yapan kadı ve müftülerin 
kullandığı mühürlerin mühür tatbik defterinde 
bulunan örnekleri. 
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Aşağıdaki belge kitap dizgisi bittikden sonra okunması 

için gönderildiğinden bölüm sonuna alınmıştır. Bu bir 
berattır. Vakfın mütevellisi el-Hac Seyyid İsmail vefat ettiği 
için yerine oğlu Seyyid Hasan Sultan Abdülaziz tarafından 

görevlendirilmiştir. 
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Abdülaziz han bin Mahmud el-muzaffer daima 

 

25 Haziran 1861’de tahta çıkmış olup, 15 yıl sonra 30 Mayıs 

1876’da şehit edilmiştir.  
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Sultan Abdülaziz’in Tuğrası 

Abdülaziz han bin Mahmud el-muzaffer daima 

Nişan-ı şerif-i alişan-ı sultan ve tuğrayı garrayyı cihan-

sitan-ı hakan-ı hüküm oldur ki; 

Evkaf-ı mülhakadan Karahisar-i Şarki muzafatından 

Alucra nahiyesinde Feygas karyesinde vaki Feygas Zaviyesi 

Vakfının ber-vech-i meşrut bir aded zaviyedarlık 

hissedarlığının tevcihine dair vaki olan inhası üzerine kuyud-ı 

kadimesi bi’l-ihrac (eski kayıtları ortaya çıkarılarak) muamelat-

ı aklamiyesine bade’l-icra ol-babda canib-i mahkeme-i 

teftişiyeden olunan ilâm mucebince hissedarlık-ı mazkûra 

mutasarrıf evlad-ı vakıfdan (vafın evlatlarından) Seyyid 

İsmail’in fevtiyle (vefatıyla) mahlulundan (yerinin 

boşalmasından) sulbi oğlu erbab-ı istihkakdan işbu rafi-i tevki-

i refiüş-şan-ı hakani Seyyid Hasan zide salahuya ber-muceb-i 

nizam-ı bi’n-nefs bila kusur eda-yı hizmet etmek ve zaviye-i 

mezbure derununda ayende ve revendeye it’am-ı taam ettirmek 

(yemek yedirmek) ve terk u tekâsül bulmamak (vazifesinde 

gevşeklik göstermemek) şartıyla bi’t-tevcih ve yedine berat-ı 

âlişanım ita olunmak babında makam-ı celil-i nezâret-i evkaf-ı 

hümâyundan ba-telhis ifade olunarak mucebince tevcih-i 

berat ita olunmak fermanım olunmağın bin iki yüz seksen yedi 

senesi Saferinin on yedinci (17 Safer 1287-19 Mayıs 1870) 

günü tarihiyle bu berat-ı şerifi virdim ve buyurdum ki muma-

ileyh salifü’z-zikr zaviyedarlık hissedarlığına meşrutiyet ve 

şart-ı mezkûr üzere mutasarrıf ola, alamet-i şerifeme itimad 

kılalar. Tahriren fi’l-yevmi’s-sadis min şehri Rebiü’l-ula li-sene 

seb’a ve semanin ve mieteyn ve elf.  

Fi 6 (Ra) Rebiü’l-evvel 1287 (6 Haziran 1870) 

Evkaf-ı hümâyun (vakıflar) hazine-i celilesine mahsus 

berât-ı âlişan almak içün varakadır. 10 kuruş  
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8.BÖLÜM 

FEYGAS ZAVİYESİYLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİVİNDEN 
TEMİN EDİLEN BELGELER 
 

İncelediğimiz belgelere göre Feygas Zaviyesi Vakfının 
mütevellisi Osman Halife (1847’de berât sahibi olmuş) fevt 

olunca (vefat edince) kebir oğlu (büyük oğlu) Süleyman Evkâf 
(Vakıf) Müdürlüğü’ne müracaat ederek durumu bildirmiştir. 
Evlatlarından en büyüğü olması hasebiyle halifelik görevinin 

kendisine tevdi’ edilmesini (verilmesini), ayrıca küçük 
kardeşlerinin (Mustafa ve Hasan) zâviyedarlık haklarına da 
onlar akıl-baliğ olana kadar kendisinin vasi tayin edilmesini 

istemiştir. Belgelerimiz buna havi değişik tarihlerde yazılan 
talep yazışmalarını ihtiva etmektedir. 

 
Hicri 766 (Miladi 1365) tarihli Gulami Yakup Efendi 

Vakfı’nın Zıhar’da bulunan vakıfla bir ilişkisi söz konusudur. 

Bu ilişki Çağırgan Baba’ya duyulan hürmet ve saygıyla ilgilidir. 
Bu kişiler Ahmet Yesevi Hazretlerinin öğretisi ve tasavvuf 
anlayışı doğrultusunda yetişmişler ve onun halifesi35 olarak 

silsile yoluyla bu öğretiyi Anadolu’da devam ettirmişlerdir.  
 

XVI. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hanuk-Feykas 
köyünde bir zaviyenin varlığından daha bahsedilmektedir. 
Zaviye şeyhinin adı Ahmet Abdal oğlu Derviş Ali’dir. Zaviye 

hizmetleri karşılığında 1569’da 500 akçe tutan vergileri, Derviş 
Ali’nin oğulları Yusuf ve Hasan’a müşterek olarak tahsis 

edilmiştir. 
 

                                                           
35Halife: Fıkıhta ilahi, yani şer’i hükümlerin tatbik ve icrası için 

Peygamber’e vekil olan zât. İmam. İmâmet-i Kübra. Namazda 

imama uyan cemaat gibi, halifeye de şer’i emirlerde öylece itaat 
edilir. Halifede aranan dört şart ilim, adalet, kifayet, a’zâ ve 

havâsta selâmettir. Ferit Develioğlu, Osmanlıca Sözlük  
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Buradan çıkan sonuç sudur ki,1850’ler çok eski bir tarih 

değildir ve buradaki vakıflar faal olarak hizmet vermektedir. 
 

Arşiv Fon Kodu: C..ADL. Dosya No: 5, Gömlek No: 

316, Tarihi: 17 (S) Safer 1274 (7 Ekim 1857), Konusu: 
Karahisar- i Şarki muzafatından Alucra nahiyesinde Feygas 

Zaviyesi Vakfı’nın tevliyet ve zaviyedarlık hissedarlığının 
Süleyman, Mustafa ve Hasan Efendilere tevcihi. 

 

 
 

Nezaret-i Evkâf-ı Hümâyun Mülükâneye mülhak (ait, 
bağlı) evkâftan Karahisar-i Şarki müzâfâtından Alucra 

kazasına tâbi Feygas Karyesi Zâviyesi Vakfı’nın ber-vechi 
meşrûta tevelliyet ve zâviyedarlık hissedarlığına 22 (Ra) 

Rebiü’l-evvel 1263 (6 Temmuz 1847) tarihiyle müverrah 
(tarihli) bir kıt’a berât-ı âli ile mutasarrıf olan evladı vakıfdan 
Osman halife vefat edüp yeri hali ve hizmet-i lazımesi mahlül 

ve mu’attal (boş) kaldığına ve yerine erbâb-ı istihkakdan 
müteveffâ-yı merkûmun oğulları karye-i mezkûr sakinlerinden 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0038.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image0038.jpg
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ikinci hanenin ikinci numarasında ondokuz yaşında mukayyet 

(kayıtlı) Süleyman ve üçüncü numarasında onbir yaşında 
Mustafa ve dördüncü numarasında dört yaşında Hasan 
nâmûn kulları mütevaffâ-yı merkûmun sulbi sahih oğulları ve 

evladı vakıfdan olduklarına ve cihet-i mezkûreye her vechile 
(her yönüyle) mahal ve müstehak bulunduklarına vakfı 

mezkûrun vakfiyesi mevcut olarak bundan akdem (önce) bir 
kıt’a mümzâ (imzalı) sûreti takdim kılındığına ve vakfı 
mezbûrun şerait-i vakfı ber-müceb vakfiye ma’mülün bihâ 

evladiyet ve meşrutiyet ve-ba te’amül it’âm-ı ta’âma (yemek 
vermeye) meşrûta (bağlı) bulunduğuna ve vakfı mezkûrun 
sinini güzeşte hâsılat-ı vâkıâsı bir-ru’ye (muhasebesi 

görülmüş) defter-i mümzası (imzalı defteri) me’mur ma’rifetiyle 
hazine-i evkâf hümâyuna takdim kılınmış ve altmışsekiz (1852) 

senesine mahsuben bedeli hâsılatından müteveffâ-yı 
merkûmun hisse-i münhalesine (boşta kalan hissesine) 
üçyüzseksen kuruş hisse isabet etmiş ve sene-i merkûme 

muhasebesi der-dest tanzim olunmakda bulunmuş olduğu 
leffen takdim hak-i pay-i rahimâneleri kılınan i’lâmı şer’i evkâf 
müdürü bey efendi tarafından verilen inhâ müfâdından 

(içeriğinden) rehini isabet-kârin ni’âmeleri buyrulacağı vechile 
nizamına tevâfuk ettiği halde cihet-i mezkûre müteveffâ-yı 

merkûmun fevt-i mahlülünden oğulları Süleyman ve Mustafa 
ve Hasan nâmûn kulları uhdelerine ber-vechi iştirak tevcih ve 
yedlerine bir kıt’a    berât-ı şerifi âlişân sadaka ve ihsan 

buyrulması beyânıyla mazbata-i çâkerânemiz takdimine ictisar 
kılındı (cesaret edildi). Olbabda emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir.  
 
Fi 26 (M) Muharrem 1269 (9 Kasım 1852) 

Kaimmakam-ı Liva Seyyid Mehmed Abdülhamid      
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Nezâreti evkâf-ı hümâyun-ı mülükâneye mülhak (bağlı) 
evkafdan Karahisar-i Şarki müzâfâtından (bağlı yerlerinden) 

Alucra Kazasına tâbi’ Feygas Karyesi Zâviyesi Vakfı’nın ber-
vechi meşrûta tevliyet ve zâviyedarlık hissedarlığına 22 (Ra) 

Rebiü’l-evvel 1263 (10 Mart 1847) tarihiyle müverrah (tarihli) 
bir kıt’a berât-ı âli ile mutasarrıf olan evladı vakıfdan Osman 
halife vefat edüp yeri hâli (boş) ve hizmeti lâzımesi mahlül ve 

muattal (açıkda) kaldığına ve yerine erbâb-ı istihkakdan 
müteveffâ-yı merkûmun oğulları karye-i mezkûr sakinlerinden 

ikinci hane ikinci numarasında ondokuz yaşında mukayyet 
(kayıtlı) Süleyman ve üçüncü numarasında onbir yaşında 
Mustafa ve dördüncü numarasında dört yaşında Hasan 

nâmûn kulları müteveffâ-yı merkûmun sulb-ü sahih oğulları 
ve evlad-ı vakıfdan olduklarına ve ezher ciheti mezkûreye layık 
ve mahal ve müstehak bulunduklarına ve vakfı mezbûrun 

vakfiyesi mevcut olarak bundan mukaddem (önce) bir kıt’a 
mümza (imzalı) sûreti takdim kılındığına ve vakfı mezburun 

şerait-i vakfı ber-mûceb vakfiye ma’mülü bihâ evladiyet ve 
meşrutiyet ve-ba te’amül it’am-ta’ama (yemek vermeye) 
meşrûta (bağlı) bulunduğuna ve vakfı mezkûrun sinin-i 

güzeşte hasılat-ı vâkı’âsının muhasebesi selefi çakeri bendeleri 
ma’rifetiyle ru’yet olunarak (görülerek) ma’amürettebat defteri 

mümzası (imzalı defteri) takdim hazine-i celile evkâfı 
hümâyuna kılınmış ve altmışsekiz senesine mahsuben vakfı 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image00415.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/10/image00415.jpg
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mezbûrun bedeli hasılatından müteveffâ-yı merkûmun hisse-i 

münhalesine (açıkda kalan hissesine) üçyüzseksen kuruş 
hisse isabet etmiş ve vakfı mezburun sene-i merkûme 
muhasebesi ma’rifeti çâkirânemle bil-ru’ye (görülerek) 

ma’amürettebat defteri derdest ve takdim olunmak üzere 
bulunmuş iiüğüne binaen müvâfık-ı rızâyı âli buyurulduğu 

halde cihet-i mezkûr müteveffâ-yı merkûmun fevti 
mahlûlünden oğulları Süleyman ve Mustafa ve Hasan nam 
kullarının uhdesine iştiraken tevcih ve yedlerine berât-ı âlişan 

i’tâ ve ihsan buyrulması niyaz ve istirham olunmuş olduğu 
leffen takdim hak-i pay-i münimâneleri kılınan i’lâmı şer’i 
mütâlâsından muhat-ı ilm-i âli-i rahimânderi buyurulacağı 

vechile icrâ-yı icabı mütevakkıf-ı emr ü irade-i mün’imaneleri 
bulunmuş olmakla olbabda ve herhalde emr ü irâde hazreti 

men-lehül-emrindir.  
 
Fi 23 (C) Cemaziye’l-ahir 1269 (4 Mart 1853) 

 
Mühür 
Trabzon ve Karahisar-i Şarki Evkaf (Vakıf) Müdürü Mehmed 

Sâlim    
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Kaydı ve iktizâsı evkaf muhasebesine 13 (L) Şevval 1275 (16 

Mayıs 59) 
……..Nezaret-i Evkaf-ı Hümâyun 
 

Vakfı mezbûrun vakfiyesi mukayyet olmakla şerh verildi 
Defteri Hazne-i Evkaf der karye-i Feygas der nahiye-i Alucara 

an muzâfatı kaza-i Karahisar-i Şarki 
 
Ber-vechi meşrûta 

Vakfı mezburun ber-vech-i meşrûta tevelliyet ve 
zâviyedarlık hissedarlığı merkûmun uhdesinde mestur ve 
mukayyet olup evveli emirde vakf-ı mezburun muhasebesi 

keyfiyet üzere evkâf varidatı defterlerinden görülmeğe tavakkuf 
eder ferman hazreti men-lehül-emrindir 14(L) Şevval 1272 (17 

Mayıs 1855) muhasebesi keyfiyeti kayd olundu. 
 

Vakfı mezbûrun sene-i merkûmeye mahsuben vurûd 

eden memhûr mümza defteri der-dest rü’yet olunmakda olan 
muhasebesi keyfiyeti meşrut üzeredir. Ferman hazreti veliyyül-
emrindir.  

Fi 29 (L) Şevval 1272 (3 Temmuz 1856) 
 

Mucebince telhisi bi’t-tevcih berâtı ve ilmuhaberleri i’ta 
kılındı. 

 

Ma’rûz-ı çâker-i kemineleridir ki, 
 

İş bu i’lâm ve merbut mazbata ve inhâ derkenarlarda 
gösterildiği vechile Karahisar-i Şarki müzâfâtından (bağlı 
yerlerinden) Alucra nahiyesi Feygas karyesinde Feygas 

Zaviyesi Vakfı’nın ber-vech-i meşrûta tevelliyet (vakıf 
yöneticiliği) ve zâviyedar hissedarlığı uhdesinde bulunan evlâdı 
vakıfdan Osman Efendi’nin vuku’u vefatına mebni 

mahlûlünden (yokuluğundan) kebir (büyük) oğlu Süleyman 
Efendi bizzat ve sağir (küçük) oğulları Mustafa ve Hasan 

Efendiler kesb-i iktidar edinceye (akıl-baliğ oluncaya) değin 
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taraflarından kebir karındaşları (büyük kardeşleri) Süleyman 

Efendi bi’n-niyâbe edâyı hizmet etmek üzere kebir ve sağirân 
mumâ-ileyhime evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere müştereken 
seviyyen ber-muceb işaret-i aliye-i cenâh-ı fetvâ penahi bi’t-

tevcih-i şurût derciyle kaleminden beratı şerifin lazım gelen 
mahallere ilm u haberlerin i’tası içün ru’usu hümâyuna tasdiri 

(yazılması) babında emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
Fi 22 (C) Cemaziye’l-ahir 1275 (27 Ocak 1859) 
Mühür Es-Seyyid Mehmed Hasan 

 
Der-i devlet mekine arz-ı dâi-i kemineleridir ki, Nezaret-i 

evkâf-ı hümâyun-ı mülükâneye mülhak evkâfdan Karahisar-i 

Şarki müzafâtından Alucra nahiyesinde vâki’ Feygas Zaviyesi 
Vakfı’nın ber-vech-i meşruta tevelliyet ve zaviyedarlık 

hissedarlığına bin ikiyüz altmış üç senesi Rebiü’l-âhiresinin 
yirmi ikinci günü tarihiyle müverrah (tarihli) bir kıt’a berâtı âli 
ile mutasarrıf olan evlad-ı vakıfdan Osman halife vefat edüp 

yeri hali ve hizmeti lazımesi mahlül ve muattal kalmağla yerine 
erbab-ı istihkakdan müteveffâ-yı merkûmun oğulları iş bu 
bais-i arz-ı ubidiyyed nâhiye-i mezbur (Alucra nahiyesi) 

kuralarından karye-i mezburun ikinci hane ikinci 
numarasında muharrer ondokuz yaşında mukayyet Süleyman 

ve üçüncü numarasında onbir yaşında Mustafa ve dördüncü 
numarasında dört yaşında Hasan nâm kimesneler evladı 
vakıfdan olduklarından ciheti mezbureye her vechile lâyık ve 

mahalli müstehak kulları olduklarından ve vakfı mezbûrun 
vakfiyesi (geliri) mevcut olup bundan akdem (önce) bir kıt’a 

mümza (imzalı) sureti takdim kılındığından vakfiye-i 
mezkûreden şerait-i vakfı (vakıf şartları) müstebân olduğu 
vechile evladiyet ve bitte’ âmülü it’âm-ı ta’am meşrûtiyet olup 

ve şartı vakıf kimesneler meclis-i şer’a ifade ve ihbar 
ettiklerinden ve vakfı mezburun altmışyedi ve sekiz seneleri 
bedeli hasılatları üçbinyediyüzseksen kuruş olup mebâliği 

mezbureden sinin-i merkûmeye mahsuben müteveffâyı 
merkûmun küsuru yediyüzaltmış kuruşa bâliğ olarak 

muhasebesi ma’rifeti şer’i ve evkaf müdürü Salim Efendi’nin 
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…….ve mütevelli-yi vakfı mezbûr marifetleriyle bi’r-ru’ye sebti 

defter olunmağın (deftere kaydedilerek) muvafık-ı rıza-i âliye ve 
mutabık-ı usulü seniyye buyrulduğu halde cihet-i mezbur 
mütevaffâ-yı merkûmun fevti mahlûlünden oğulları Süleyman 

ve Mustafa ve Hasan nam kulları üzerlerine iştiraken tevcih ve 
yedlerine bir kıt’a berat-ı şerif-i âlişan sadaka ve ihsan 

buyrulmak ricasıyla olki vâkı’ül haldir hasbetullâhi el-melikül 
müte’al bi’l-iltimas paye-i serir-i âlâya arz u i’lâm olundu 
bâki’ül-emr hazreti men-lehül-emrindir.  

Filyevmilhâmis aşar minşehri-cemaziyel-ahir sene tis’a ve 
sittinve mieteyn ve elf. Fi 15 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1269 
(24 Şubat 1853) 

el-Abdüddâ-i lid-devlet-il aliyye el-Osmaniyye 

 

 
Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr/Rabbim 
kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırlısıyla tamamına erdir. 
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İşbu i’lâm ve merbut mazbata ve inhâ derkenarda 

muharrer (yazılı) zaviye vakfının ber-vechi meşruta tevelliyet ve 
zaviyedarlık hissedarlığı evladı vakıfdan Osman halifenin 
fevtiyle mahlulünden sulbi oğulları darendegân-ı arizaya 

tevcihata dair olup berât kaydı ve altmışdokuz senesi Şubat’ı 
gayetine değin rü’yet olunan (görülen) muhasebesi keyfiyeti bil-

ihraç vakfiyesine dair kaydı bulunduğunun cevab ve tahrir 
olunmuş olmağla bu suretde me’ali arizaya ve muhrec 
(çıkarılmış) derkenarlara nazaran keyfiyeti i’lâm olunmak 

üzere evkâfı hümâyunun müfettişi faziletlü efendi 
hazretlerine havale buyrulması babında ferman hazreti men-
lehül-emrindir 4 (Ş) Şaban 1273 (30 Mart 1857) 

 
Evkafı hümayun müfettişi faziletlü efendi hazretleri 

iktizâsını i’lana himmet buyurula. 
 
Ma’rûz-i dâileridir ki: 

İşbu i’lâmı ve hâmiş ve zahrında (üstünde) muharrer 
(yazılı) derkenarlar ve merbut mazbata ve inhâ’ya nazar 
olundukda (bakıldğında) nezâreti evkâf hümâyuna mülhak 

(bağlı) evkafdan Karahisar-i Şarki muzâfâtından Alucra 
nahiyesine vâki’ Feygas Zaviyesi Vakfı’nın ber-vechi meşruta 

tevelliyet ve zaviyedarlık hissedarlığı olan evladı vakıfdan 
Osman halifenin bâ-berâtı âliyyül-yevm üzerinde olup vakfiyesi 
mukayyide olmadığı evkaf muhasebesinden mahreç 

derkenarda ve vakfı mezburun altmışdokuz senesi Martı 
ibtidasından (başından) Şubatı gâyetine (sonuna) değin bir 

senelik muhasebesi lede’l-ru’ye yüzyirmi kuruş fazlası zuhur 
eylediği evkafı varidat defterlerini mahreç muhasebe 
kaydından ve merkûm Osman halife bundan akdem fevt ve yeri 

hali ve hizmet-i lazımesi muattal olup derûn-u ma’ruzatta 
isimleri mezkûr kebir oğlu Süleyman ve sağiân Mustafa ve 
Hasan müteveffayı merkûmun sulb-i sahih oğulları ve evladı, 

evladı vakıfdan olarak sağirânı merkûmun buluğlarını tecavüz 
ve bi’n-nefs (bizzat) edâ-yı hizmete kesbu liyakat edinceye değin 

karındaşları merkûm Süleyman bi’n-niyâbe eda-yı hizmet 
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etmek üzere babaları müteveffâ-yı merkûm mahlûlünden 

oğulları merkûm Süleyman ile sağıran-ı merkûman Mustafa ve 
Hasan’a meşrûtiyet üzere iştirâken tevcihi müsted’i idüğü 
Karahisar-i Şarki Nâibi Es-Seyyid Abdülgani Şakir Efendi’nin 

mührü mütabık işbu bir kıt’a i’lâmı ve kaza-i mezkûr 
meclisinin merbut bir kıt’a mazbatası ve Trabzon ve Karahisar-

i Şarki ve Tevabi-i Evkâf Müdürü Mehmet Salim Efendi’nin 
merbut bir kıt’a inhâsı ma’ellesinden müstefâd olarak 
(anlaşılarak)  ……berât kaydına mutabık ve nizamına muvafık 

olmakla bu surette zaviyedarlık-ı mezkûrun müteveffâ-yı 
merkûm mahlulünden (vefat ederek görevinin boşalmasından) 
sağıran-ı merkûmun (küçük oğlunun) baliğ olarak bi’n-nefs 

(bizzat) eda yı hizmete kesbü liyakat edinceye değin 
karındaşları mezbur Süleyman halife bi’n-niyâba edayı hizmet 

etmek üzere tevelliyet ve zaviyedarlık mezkûrların merkûm 
Süleyman ile sağiranı merkûman Mustafa ve Hasan’a evladiyet 
ve meşrûtiyet üzere iştiraken ve seviyen tevcihi men’ûtu re’y-i 

âli olup ancak zaviyedarlık-ı mezkûrun tevcihi işaret-i âliye 
hazreti şeyh-ül-islam Selimüsselamiyye mutevakkıf idiğü 
huzur-ı müşirilerine i’lâm olundu…….menlehül-emr.  

Fil-yevm esâbi aşara min Zilhicceti’ş-şerife lisene erka’a ve 
seb’in ve mieteyn ve elf. Fi 17 (Z) Zilhicce 1274 (29 

Temmuz 1858) 
Mühür ve imza 
 

Derkenarda muharrer (yazılı) zaviye vakfının ber-vechi 
meşruta tevelliyet ve zaviyedarlık evladı vakıfdan Osman 

Halifenin üzerinde iken bundan akdem kebir oğlu Süleyman ve 
sağiran oğulları Mustafa ve Hasan’ı terk ederek fevt ve 
merkûmun evlad, evlad-ı vakıfdan olarak sağiranı merkûman 

büluğunu tecavüz ve bi’n-nefsi edâ-i hizmete kesbu liyakat 
edinceye değin karındaşları merkûm Süleyman bi’n-niyabe 
edayı hizmet etmek üzere tevelliyet ve zaviyedarlık mezkûrların 

müteveffâ-yı merkûmun mahlûlünden kebir-i merkûm 
Süleyman ile sağiranı merkûman Mustafa ve Hasan’a evladiyet 

ve meşrûtiyet üzere iştiraken ve seviyen tevcihi hususu canib-
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i teftişden i’lamı mucebince……….evrak-ı mezkûre canib-i 

hazreti fetvâ penahiden işareti aliye buyrulmuş olmağla bu 
suretde i’lam olunduğu ve işareti aliye buyrulduğu vech 
ile……meşrût….. berat i’tası canib-i nezaret penahilerinden 

bittelhis ru’ûs-u hümâyuna tevkif eder ferman hazret-i men-
lehü’l-emrindir. 

22 (M) Muharrem 1275 (1 Eylül 1858)36 

 

 
Hû 
Nefsi Karahisar-i Şarki Sancağında kain evkaf-ı şerifeden 

sinin-i sabıka ve seksen bir (1865) senelerine mahsuben 
muhasebeleri ru’yet olunanların (görülenlerin) defteri. 

                                                           
36https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/31/alucra-feygas-

zaviyesi-vakfi/ 
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Kaza-i Alucra 
 

Nezâret-i evkaf-ı hümâyuna mülhak Alucra kazasında 

Feygas karyesinde kain Çağırgan Baba Zaviyesi Vakfı’nın 
bâ-berât-ı âli mütevellisi Mustafa ve İbrahim marifetiyle yetmiş 

dokuz (1279-1863) senesi Mart’ı ibtidasından (başından) 
Şubat’ı gayetine (sonuna) kadar bir senelik muhasebesidir. 
 

Varidat 
2.650 Tamamı vakf an karye-i Feygas a’şarı 
1.150 Ber-vech-i meşruh masarifat 

1.500 Kalan 
1.500 Ber- muceb-i şart vakıf mütevellisine terk 

0000 Hesap sıfırlanmış 
 
Masarifat 

  650 İtamiye (Yemek Masrafı) 
  400 Maaş-ı muharrer (Kayıtlı Maaşlar) 
  100 Harc-ı muhasebe (Muhasebe Harcı) 

1.150 
1.150 

0000 
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Nezâret-i evkaf-ı hümâyuna mülhak Alucra kazasında 
Feygas karyesinde kain Çağırgan Baba Zaviyesi Vakfı’nın bâ-
berât-ı âli mütevellisi Mustafa ve İbrahim marifetiyle seksen 

(1280-1864) senesine mahsuben ru’yet olunan muhasebesidir.  
 

Varidat 
2.650 Tamamı vakf an karye-i Feygas (a’şarı) 
1.150 Ber-vech-i meşruh masarifat 

1.500 Kalan 
1.500 Ber- muceb-i şart vakıf mütevellisine terk 
0000 Hesap sıfırlanmış 

 
(Masarifat) 

  650 İtamiye (Yemek Masrafı) 
  400 Maaş-ı muharrer (Kayıtlı Maaşlar) 
  100 Harc-ı muhasebe (Muhasebe Harcı) 

1.150 
1.150 
0000 
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Nezâret-i evkaf-ı hümâyuna mülhak Alucra kazasında 

Feygas karyesinde kain Çağırgan Baba Zaviyesi Vakfı’nın bâ-
berât-ı âli mütevellisi Mustafa ve İbrahim marifetiyle seksen bir 
(1281-1865) senesine mahsuben ru’yet olunan muhasebesidir.  

 
Varidat 

4.100 Tamamı vakf an karye-i Feygas (a’şarı) 
1.250 Ber-vech-i meşruh masarifat 
2.850 Kalan 

2.850 Ber- muceb-i şart vakıf mütevellisine terk 
0000 Hesap sıfırlanmış 
 

(Masarifat) 
  300 İtamiyesi (Yemek Masrafı) 

  760 Maaş-ı muharrer (Kayıtlı Maaşlar) 
  190 Harc-ı muhasebe (Muhasebe Harcı) 
1.250 

1.250 
0000 
 

Yukarıda kayıtları bulunan 3 senelik zaman zarfında 

Vakfın mütevellileri müştereken Mustafa ve İbrahimʼdir. Buna 

göre;  Feygas Çağırgan  Baba  Zâviyesiʼnin  (12)79 senesinin  

Mart ayından  Şubat  ayına  kadar  bir  yıllık  muhasebe  

kaydındaki  geliri 2.650  guruş,  gider  masrafı  1.150  guruş,  
kalan  1.500  guruş  ise  vakıf  mütevelisine bırakılmıştır.  

Vakfın  (12)80  senesindeki  geliri  (12)79  senesi  ile  aynıdır.  
Vakfın  (12)81 senesindeki geliri ise  4.100  guruş, gider masrafı 
ise  1.250  guruş, kalan 2.850 guruş mütevelliye  bırakılmıştır.  

Gider  masrafı  olarak  geçen  para  miktarları  vakıf 
mütevellisine bırakıldığı için kalan para miktarı sıfırdır.37 

 

1281 yılına ait dikkat çeken husus gelirinin artmış 
olmasına karşın zayiyede verilen yemeğin masrafının azalmış 

                                                           
37 BOA, EV.D., nr.19358, s.4. 
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olmasıdır. Ne olduysa bu yılda bir şey olmuş ve fazla masraf 

yapılmamıştır. Bu durum tasarruf yaptıklarından ziyade o yıl 
olağan dışı bir şey olmuş olması ev gelip geçenlerin azalmış 
olması şeklinde yorumlanabilir. 

 
Vakıfın, anlamı  insanın  sahip  olduğu  arazi,  bina, para,  

mal  gibi  bir  değeri  kişinin kendi iradesiyle Allah rızası için 
bağışlayarak insanların istifadesine sunmasıdır. İslam 
hukukunda vakıf,  bir malın sürekli olarak bir gayeye 

tahsisidir. Bu bağışın ne şartlarla yapıldığı ile bağışlanan 
malların nasıl idare edileceği, idaresinden kimlerin sorumlu 
olacağı da vakıf senedinde kaydedilmiştir. Bu vakıf senetleri 

şahitlerin huzurunda düzenlendikten sonra bölgenin 
idarecisine de bildirilirdi. Burada bir nevi kamu hizmeti 

görecek bir kuruluş tesis edilmektedir. Günümüzde vakıf 
mallarının genel idaresinden sorumlu denetleyici üst kurul 
olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçmişteki karşılığı da 

Evkaf İdaresi idi.  
 

Vakfedilen  varlıklar,  Allah için bağışlandığından 

bunlara el konulamaz,  geri  alınamaz,  başkasına  
devredilemez,  satılamaz,  mirasa  konu olamaz, sadece kamu 

yararı için kullanılabilir. 
 
Bir zamanlar ki vakıf sayılarına bakınca Karahisar-i 

Şarki ve Alucra için “Dar’ül Hayr” (Hayırlar Şehri) denilse 
yeridir. Hemen, hemen bütün vakfiyelerde; vakfiye senedinde 

Allah’a hamd, Hz. Muhammed’e salât ve selamla başlanarak ve 
vakfiyenin düzenleniş amacı anlatılır. Burada yaptırılan 
müessesenin adları ve türleri ve gelir olarak tahsis edilen 

yerler, bu gelirlerin nasıl tasarruf edileceği ayrıntılı olarak 
anlatıldıktan sonra, vakıfları koruyup, gözeten ve gelirlerini 
artıranlara dua, bunların aksini yapanlara beddua yer 

almaktadır.  
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Vakıf senetlerindeki bu korkutmaların (bedduaların) 

dayanağını da Bakara Suresinin 181. Ayet-i Kerimesi teşkil 
etmektedir. “Vasiyeti duyduktan sonra değiştiren olursa, 
bunun günahı, değiştirenindir. Allah, şüphesiz işitir ve bilir”.38 

 
 

" Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin 

artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ'nın 
huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı 
sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden 

korunsun ve muhafaza edilsin..." 
Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden... 

Hicri 950 - Miladi 1543 
 

                                                           
38https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/27/alucran
in-kayip-vakiflari/  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/27/alucranin-kayip-vakiflari/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/27/alucranin-kayip-vakiflari/
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"Allah'a ve Ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti 

Peygamberi tasdik eden, Sultan, Emir, Bakan, küçük veya 
büyük herhangi bir kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak, 
nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, 

işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. 
Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya kaidelerinden 

herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle 
değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, fesh 
edilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kastederse, 

haramı üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş 
olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak 
cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün. Mâlik 

onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. 
Zira Allah'ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra, onu 

değiştirirse onun günahı, değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz 
O, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez..." 
Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden...39 

 
Türklerin İslam  dinini  kabul  etmelerinden  sonra   

ekonomik  ve  sosyal hayatlarında yüzyıllar boyu etkili bir yol 

oynamış bulunan vakıf kurumu sadece fakir  ve  yoksullara  
yardım  etmek  gibi  bir  çerçevede  kalmamıştır. Hemen her 

alanda toplum yaşamının kolaylaştırılması için vakıflar 
kurularak hizmet verilmeye çalışılmıştır. İnsanlar gücüne göre 
bir Kur’an-ı kerimi daha vakfetmişlerdir.  

 
İslam  dininin  hâkim  olduğu  Anadolu  coğrafyasında  

vakıfların  kurulması ve  yaşatılması  ilerleyen  zamanlarda  
adeta  zorunlu  bir  ihtiyaç  gibi  görülmeye başlanmıştır. Devlet 
vakıfların kurulması için bazen maddi destek sağladığı  gibi 

onların  hukuki  işlemlerinin  görülmesine  de  yardımcı  
olmuştur. Bunun için evkaf (vakıflar) nezareti kurulmuştur. 
Bu kurum vakıfların gelir-gider denetimlerini yaptığı gibi 

                                                           
39http://www.vgm.gov.tr/sayfahtml.aspx?Id=3  
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vakıfın amacına uygun faaliyet gösterip göstermediğini takip 

ederek vakıflar üzerinde kontrol sağlamıştır. 
 

Çubuk (Feygas) köyüne gelip yerleşen Veli ve Seyyidlerin 

her biri bir işaret üzere gelip bu topraklara yerleşmişlerdir. 
Bunlar buraya yerleşirken aynı zamanda irşad faaliyeti de 

yürütmüşler, bölgenin Türk ve Müslümanlaşması için katkı 
sağlamışlar, aynı zamanda düşmana karşı kılıçlarıyla da 
mücadele etmişlerdir. Allah dostları olan bu insanı kâmil ve 

mürşiti kâmil insanlar, eşrefi mahlûkat ve ahseni takvim olan 
insanın bilinçlendirilerek Allah’a yakınlaştırılması için gayret 
göstermişlerdir. 

 
Diğer tarafdan Seyyidlikle ilgili açıklama yapmak 

gerekirse, bu sıfatın bir dönem suistimal edildiği ve yerli yersiz 
kullanıldığı da bir vakıadır. Şöyleki: Seyyidlere tanınan 
hakların cezbediciliğinden hareketle bazı kişiler Seyyid 

olmadıkları halde Seyyid sıfatını kullanmışlardır. Bunun 
önüne geçebilmek için Nakibü’l Eşraf Teşkilatı kurulmuştur. 
Burada gerçek Seyyidler kayıt altına alınarak secereleri takib 

edilmiş kendilerine hüccetler (senet-vesika) verilmiştir. Aşağıda 
Nakibü’l Eşraf Teşkilatınca tutulan “Muhterem Efendi 

Defteri”nin kapak sayfasının örneği görülmektedir.  

 
Muhterem Efendi Defteridir 

Osmanlı devletinde Seyyidler öncelikle hukuki 

statülerini “Nakibü’l Eşraf” teşkilatı önünde ispat etmek 
zorundaydılar. Nakibü’l Eşraf’ın bir Seyyidlik veya Şeriflik 

iddiasının kabulünde aradığı iki temel şart ise, şahitlerin 
Seyyidliği veya Şerifliği doğrulaması ve aile üyelerinin elindeki 
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hüccetleri ibraz etmeleriydi.  Şahitlerin ifadeleri de yeterli 

kabul edilmekteydi.  
 

Bu disipline gerek duyulmasının nedeni ise Seyyidlik 

kurumunu istismar ederek Seyyidlere tanınan  ayrıcalıklardan 
istifade etmek isteyenlerin ortaya çıkmış olmasıdır. Bunun 

önüne geçebilmek için de zaman zaman Anadolu’da teftişler 
yapılarak söz konusu olumsuzluğun önüne geçilmeye 
çalışılmıştır. Zira Anadolu’da ve diğer yerlerdeki Seyyidlerin 

çokluğu ve buna bağlı olarak istismarcıların da artması sosyal 
dengeyi ve vergi gelirlerindeki azalmayı da beraberinde 
getirmişti. İşte bu noktada Nakibü’l Eşraf teşkilatının 

çalışmaları önem kazanmıştır. 
 

Teftişlerde karşılaşılan olaylarda Nakibü’l Eşraf’ın 
imzasının taklit edilerek düzenlenmiş hüccetlere dahi 
rastlandığı olmuştur. Türkler, Hz. Peygamberin yadigâri olarak 

gördükleri Seyyid ve Şeriflere her dönem saygı ve hürmet 
göstermişlerdir. Elbette bu ilişkiler neticesi akrabalık bağı da 
ortaya çıkmış olmalıdır.  

 
Osmanlıda Seyyidlik ve Şeriflik için baba yeterlidir. Yani 

hem annenin hem babanın Seyyide (Şerife) ve Seyyid (Şerif) 
olması gerekmemektedir. Ancak her iki taraftan da Seyyid 
(Şerif) olanların derecesi daha yüksek olmaktadır. Bununla 

birlikte Şer’iyye Sicili ve Nakibü’l Eşraf defterlerinde anne 
cihetinden Seyyitlik ve Şerifliğin kabulüne dair çok sayıda 

hüccet de bulunduğundan bu hususu da dikkate almak 
gerekmektedir.40  
 

Bununla birlikte Arapça olan Seyyid kelimesi Türkçe’de 
“efendi, bey, ileri gelen baş, reis” gibi anlamlara da gelmektedir. 
Hadis-i şeriflerde bu ifade, “kabile başkanı, topluluğun ileri 

                                                           
40 Tosun, Murat Dursun, Çağırgan Baba, Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan 

Veli Hazretleri, 2014, s.40-43  
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gelen seçkin kimseleri”  gibi manalarda kullanılmıştır. 

Seyyidler, bazı İslam coğrafyalarında habib, emir ya da mir 
olarak da adlandırılmaktadır. Osmanlı’da da pek çok kişiye 
Seyyid olmadığı halde bir saygı ifadesi olarak Seyyid diye 

sıfatlar verilmiştir. Örneğin kendisi Karahisar-i Şarki’nin 
İskefser kazasından olan Sadrazam Hasan Paşa’ya da 

Sadrazam Seyyid Hasan Paşa denilmiştir.41 
 

Keza Canik’de Hazinedarzade iken bilahare Trabzon 

valisi olan Süleyman Paşa da bir yazısında Seyyid yazan 
mühür kullanmıştır.42 

 
Bu bilgilerden sonra konuyu değerlendirdiğimizde adına vakıf 

kurulan Şeyhlerin Seyyidliği genelde sahih-doğru olmaktadır.   
 

          Türkistan’da başlayan Selçuklular ve Danişmendliler 
(Danişmend Gazi) ile Mengücekler (Mengücek Gazi) devrinde 
gelişen ve genişleyen gazilik ananeleri derin bir iman ve 

hayatiyetle canlanmıştı. Gaza yapan Türkmenler beyleri, her 
tarafta âlimlere medrese, şeyhlere zaviye ve imaret inşa etmiş; 
ilim ve tasavvuf tam bir imtizaç haline gelmişti. Moğol 

                                                           
41http://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/24/sark-i-

karahisarli-sadrazamseyyid-hasan-pasa 
42 Hazinedar-zade Süleyman Ağa, Trabzon Valisi olduktan sonra 

kapıcıbaşısı olan Çeçen-zade Hasan Ağa’yı Trabzon’a kaymakam atamıştır. 

Çeçen-zâde Hasan Ağa’ya buradan vezaret verilerek Kars Muhafızlığına 

atanmış, bilahare de Trabzon Valisi yapılmıştır. 
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istilasının Anadolu’da verdiği çöküntünün atlatılmasında 

İslam ülkelerinden gelen şeyhler, babalar ve dervişlerin 
gazalara katılması önemli rol oynamış, ahi zaviyelerinin varlığı 
da bu sürece destek olmuştur.43 

 
         Abdal veya Baba unvanı taşıyan kimselerin, daha çok 

Türkmen aşiretleri üzerinde tesiri görülmüştü. Kendilerine 
Horasan Erenleri de denilen Anadolu Abdalları, gerektiğinde 
bizzat sefere katılmakta ve fethedilen yerlerde kurdukları 

zaviyelerle oraların iskânında önemli bir rol oynamışlardır. 
 
         Dervişler ve bunların neşrettiği (yaydığı) sufilik 

Anadolu’da hakim bir mevki almıştı. Bunlar daha Selçuklular 
zamanında birçok rical-i sufiye, makarr-ı evliya olan 

Buhara’dan gelip Anadolu’ya cemaatle girmişler ve orada gerek 
saray gerek ahali tarafından sevgiyle kabul edilmişlerdi. 
Mavaraünnehir’in çok yüksek tutulan halk velisi Ahmedi 

Yesevi (vefatı 1116) bunların hepsinin üstadı idi. Her köşe ve 
bucakta zaviyeler ve mamureler tesis ve inşa eden ve 
çilehaneler açarak mütekid müridleri sülûkları (yolları) 

dairesine alanlar bunlardır. Bunların en etkili olanları 
Celaleddin-i Rumi’nin (Mevlana) tesis kardeşi olan Mevleviye 

diğeri de Hacı Bektaş-ı Veli tarikatlarıdır.44 
 
        Beylikler döneminde fetih ve iskân hareketlerine 

kolonizasyon özellikleri ile katkı sağlayan bu kurumlar, 
Osmanlı idaresinin egemen olmasıyla birer bayındırlık ve 

sosyal hizmet kurumu niteliğine bürünerek devam etmiştir. 
Ayrıca toplumsal dayanışmayı, toplum huzurunu bozacak 
zorbalarla mücadeleyi, tarım ve ticarete dayalı iş hayatını 

                                                           
43Prof. Dr. Osman TURAN, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, 

Boğaziçi Yayınları 9. Baskı, İstanbul 1996  
44Faruk SÜMER, Franz BABİNGER, Anadolu’da İslamiyet, İhsan Yayınları, 

İstanbul 1996  
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organize etmeyi ve toplumun diğer ihtiyaçlarını bu kurumlar 

karşılamıştır.45 
 
        Tekke ve zaviyeler yukarıda zikredilen icraatları yanında 

psikolojik, pedagojik ve tıbbi meselelere varıncaya kadar geniş 
bir hizmet sahası olan bir alanda adeta bir mektep gibi faaliyet 

göstermişlerdir. Bu kurumlar, o zamanın mektebi, hastanesi, 
moral-eğitim merkezi, dinlenme ve sohbet merkezi, yolcular 
için sığınma yeri, açlar için karnını doyurabildiği yer ve fikir 

değerlendirmelerinin yapıldığı ocaklardır. 
 
         Bölgemizde sahilden Şebinkarahisar’a ulaşan umumi ve 

ticaret yollarının güvenlik ve imaret hizmetlerini, yollar 
üzerindeki köprülerin bakım ve onarım hizmetlerini yerine 

getirmişler, çevre köylerin ve nahiyelerin teşkilatlanmasını 
sağlamışlardır. Derbent görevi gören zaviyeler özellikle sarp 
geçitlere, ticaret yolları üzerine kurdurularak, bu zaviyeler 

sayesinde hem ticaretin hem de güvenliğin gerçekleşmesini 
sağlamıştır. Örneğin Zıhar’da bulunan zaviye için bir belgede 
“tarik-i caddede bulunan” diye bir ifade kullanılmaktadır. 

Buradan da anlıyoruz ki Feygas ve Zıhar Zaviye Vakıfları, 
Karahsar-i Şarki’den gelen ve Tebriz’e doğru devam eden 

anayol üzerinde kurulmuştur. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 
bulunan C.ML.229/9589- 27 Rebiyyülahir 1239 tarihli belgede 
Şebinkarahisar’dan devam eden İran Caddesi’nden (ana yol) 

söz edilmektedir. 
 

         Şebinkarahisar ve çevresinde kurulmuş, bölgenin Türk 
yurdu ve İslam beldesi haline gelmesinde aktif rol oynamış çok 
sayıda zaviye ve Türkmen dervişinden söz edilebilir. Hasan 

Tahsin Okutan’a göre, Selçuklu Sultanı Mesut’un ölmeden 
önce ülkeyi oğulları arasında pay etmesi üzerine yaşanan iç 
karışıklıklar neticesi Amasya bölgesinden ayrılan ulema ve 

                                                           
45Faruk SÜMER, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, TTK Yayınları XIX Dizi, Ankara 1990 
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meşayıhtan Karahisar’a ve çevresine gelip yerleşenler 

olmuştur. 
 
         Hasan Tahsin Okutan, Şebinkarahisar çevresinde tarih 

içinde Babailik, Nakşibendilik, Bektaşilik, Zeydilik, Halvetilik, 
Rafizilik, Kadirilik, Rufailik gibi sufi akımların etkili olduğunu 

ve toplum içinde etkilerinin varlığını nakleder.46 
 
         Osmanlı âlimleri tasavvufa karşı uyanan şüpheleri 

gidermiş ve onu İslam cihadı mefkûresiyle birleştirmişlerdir. 
Bu sebepledir ki hiç bir devir ve devletin inkişafında 
(gelişmesinde) görülmemiş bir hadise olarak Osmanlı 

devletinin kuruluş ve yükselişinde tasavvuf tarikatleri, şeyhler, 
veliler, babalar ve dervişler birinci derecede rol oynamıştır. 

Osman Gazi döneminden itibaren onun ve haleflerinin etrafı 
din adamları ile Türkmen babaları ve evliyalar ile dolmuş, daha 
ilk başta Osmanlı akınları gaza mahiyetini almış ve bir gaziler 

devleti kurulmuştur. 
 
         Osmanlının ilk dönemlerinden itibaren Alpler, Abdallar 

ve dervişler devletin himayesine mazhar olmuşlar; halk 
üzerinde etkili olan bu zümrelere çeşitli görevler ve tımarlar 

verilerek devlete yakın olmalarına çalışılmıştır. Bunlarda irşad 
faaliyetleri ile bulundukları bölgeyi Türkleştirmiş ve 
İslamlaştırmışlardır. Manevi boyutu ile dikkat çekici olan bu 

mekanizma ve irşatla ehliyetli insan-ı kâmiller sayesinde 
bulundukları coğrafyanın insanlarına istikâmet vermek ve 

onlara hedef çizmek imkânı elde edilmiştir. 
 
        Osmanlı’da özellikle Yavuz Sultan Selim zamanında İran 

etkisindeki Şii unsurlar, devletin ve toplumun dirlik ve 
düzenini bozduğu gerekçesiyle önemli bir tehdit olarak 
algılanınca medreseler ve zaviyeler kanalıyla önlemler 

alınmıştır. Ayrıca gayrimüslim yerlilerin de ihtidasını 

                                                           
46H.Tahsin OKUTAN, Coğrafya (Şebinkarahisar), 1949  
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(müslümanlaşmasını) sağlamak için zaviye-medrese-camii 

eksenli malikâne vakıf sistemi, Giresun, Trabzon, Canik 
vilayetlerinde olduğu gibi Karahisar-i Şarki’de aynı şekilde 
uygulanmıştır. 

 
        Vakıf sistemi yoluyla işlev gören hizmetlerin çeşitli 

sebeplerle kesintiye uğramaları durumunda merkezi hazine 
gelirlerinden olan mukata’aların devreye girerek toplumun 
ihtiyaçlarının kesintiye uğramadan karşılanmasına 

çalışılmıştır. Bunun örneğine Zıhar Zaviye Vakfına ait Camî’nin 
imam-hatip atanmasında şahit oluyoruz. Burada Camii 
hatibinin günlük yevmi 3 akçe olan ücreti Karahisar-i Şarki 

şaphanesi mukataası vakfından karşılanmıştır. 
Orta Asya’daki Müslüman bölgelerde büyük kabul görmüş 

olan Seyyidler ve Şerifler, Anadolu’da özellikle bölgemizde 
iskân edilerek bunlara vakfiyeler tahsis edilmiş, camilere 
imam-hatip olarak atanmıştır. 

 
        Hz. Peygamber’in canlı hatıraları olarak görülen Seyyid ve 
Şerifler, büyük bir saygı ve sevgiyle kabul görmüştür. Kurulan 

ilişkiler neticesinde ise farklı sosyal gruplara mensup 
Seyyidler, Türk toplumunda yer almışlar ve evlilikler yoluyla da 

tedricen tipik Seyyid sülalelerini oluşturmuşlar ve bunlar 
Sâdât olarak adlandırılmıştır. 
 

        Bu bağlamda Seyyidler Hz. Muhammedin soyundan 
geldikleri için onlara ayrıcalık tanınmış ve halkın ödemesi 

gereken birçok vergiden muaf tutulmuşlardır. Hz.Hüseyin’in 
soyundan gelenlere Seyyid (çoğulu Sâdât), Hz. Hasan’ın 
soyundan gelenlere Şerif (çoğulu Şürefa) veya her ikisine 

birden Emir (çoğulu Ümera) denilmiştir. Onlara gösterilen bu 
hürmet Orta Asya’ya Türklerin yanına ilk gelmelerinden 
itibaren bu şekilde devam etmiştir. Müslüman devletlerin tekke 

ve zaviye şeyhlerini korumaları ananesi Osmanlılarda da aynen 
devam etmiştir. İslam tarihinde tarikatların ortaya çıkmasıyla 
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birlikte, şeyhlik kurumu Seyyidlik kurumuyla paralel 

yürümeye başlamıştır.47 
 
         Tahrir defterleri kayıtlarından ve diğer belgelerden 

öğrendiğimize göre Şebinkarahisar ve Alucra’da (Zıhar, Feygas, 
Koman ve Havarna karyesinde) Seyyidlerin ve vakıfların varlığı 

bilinmektedir. 
 
         Otlukbeli Savaşı dönüşünde Karahisar’a uğrayan (1473) 

Sultan II. Mehmed’in talimatı ile Karahisar kadısının 
riyasetinde oluşturulan bir heyet tarafından (Konuklu Köyü) 
Köse Hasan Mezrasında Şeyh Mahmut Zaviyesi kurulmuştur. 

Ancak bu kişinin Alucra’nın Zun Karyesi (Boyluca Köyü)’deki 
Şeyh Mahmut olması pek mümkün görünmemektedir.48 

 
         Zira Zun (Boyluca) köyünde bulunan vakfiyenin Yavuz 
Sultan Selim’in Şehzadeliği zamanında tesis edilmiş olduğu 

rivayet edildiğinden, Fatih Sultan Mehmed döneminde tesis 
edilmiş olduğu bilinen bir vakıfla ilişkili olması mümkün 
görünmemektedir. 

 
          Buna karşın 1569 tarihli Tapu Tahrir Defteri bilgilerine 

göre Zun’da Çağırgan Vakfı’na atıfta bulunulmaktadır. Keza 
1530 tarihli vergi defterlerinde zaviyenin mütevellisi olarak 
Yakup Şeyh ve oğulları İbrahim ve Halil (Celil) ile 

akrabalarından Veli, Mahmut ve Derviş Hasan adlı kişilerden 
bahsedilmektedir. 1643 yılında Çağırgan Şeyh’in 

akrabalarından olanların isimleri ise, Yusuf oğlu Ali, kardeşi 
Mustafa, Şeyh Ali oğlu Şeyh Rıdvan, Şeyh Mehmet oğlu Hasan, 
Osman oğlu Abdal Hasan, İbrahim oğlu Halil Abdal ve Ali oğlu 

Seydi Abdal’dır. Bu dönemde Şebinkarahisar’ın Kızılca 
Mahallesinde ikâmet eden Hüdaverdi oğlu Mustafa adlı bir 
kişinin de kaydı bulunmaktadır. Ayrıca 1569 yılı itibarıyla 

                                                           
47Rüya Kılıç, Osmanlı’da Seyyidler ve Şerifler, Kitap Yayınevi, İstanbul 2005 
48Mehmet Fatsa, Niyabeti Kırık Tarihi, Makale 
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Feygas/Hanuk (Feygas)’da Derviş Ali Zaviyesi Vakfı, Zıhar’da 

Çağırgan zaviyesi vakfı’na ve Çağmanis (Çakmanus) 
karyesinde de Çağırgan vakfı’na vurgu yapılmıştır.49 
 

        Çok büyük servetlere sahip hükümdarlar, hükümdar 
ailesine mensup şahıslar, büyük devlet adamları ve emirler, 

zengin tüccarlar, türlü türlü vakıflar kurmuşlar, kendi öz 
mülklerinden ve gelirlerinden bir kısmını, kamu yararına 
süresiz olarak tahsis etmişlerdir. Anadolu Beylikleri ve özellikle 

Osmanlılar zamanında vakıf müessesesi, yeni bir kuvvet 
kazanmış, bu yolla, bugünkü anlayışa göre, doğrudan doğruya 
devletin görevleri arasında sayılan öğretim, bayındırlık, sosyal 

yardım ve sağlık işlerinin hemen hepsi vakıf sistemi sayesinde 
mükemmel bir şekilde yönetilmiştir. Cami, okul imaret, 

darüşşifa (hastane) çeşmeler vakıflar yolu ile inşa ettirilmiş ve 
devamları sağlanmıştır.50 
 

         Ayrıca, bir mülkü devletin müdahalesinden uzak tutmak 
ve sahibiyetini garanti altına almak için, mülk sahiplerinin 
sıkça başvurduğu yol, mülklerini vakfa çevirmek olmuştur. 

Bununla birlikte, Şebinkarahisar genelindeki vakıfların 
çoğunlukla aile vakfı olarak değil, zaviye veya cami vakfı olarak 

teşekkül ettiği görülmektedir. Son dönemlerde hizmet ve aile 
vakıfları da görülse de bunlar az sayıdadır. Örneğin köprü ve 
kale bakımı gibi hizmet vakıflarıdır.51  

 
Alucra’da kurulmuş vakıflar da genelde zaviye ve camii 

vakfı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

 

                                                           
49Mehmet Fatsa, XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Giresun (Sosyal ve Ekonomik 

Hayat), Giresun İl Özel İdaresi Kültür Serisi-1, Bilge Yayıncılık Ankara 2010 
50Prof. Dr. Yaşar YÜCEL, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar II, TTK 

Yayınları, Ankara 1991 
51Prof. Dr. Fatma ACUN, Karahisar-i Şarki ve Koyluhisar Kazaları 

Örneğinde Osmanlı Taşra İdaresi (1485-1569), TTK Yayınları, Ankara 2006 
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9.BÖLÜM 
ALUCRA VE CİVARINDA BULUNAN MEZAR TAŞLARIYLA 
İLGİLİ AÇIKLAMALAR        

 
         Giresun Valiliği’nin hazırlattığı bir kaynak kitapta, 

Giresun merkezinde 34 adet Osmanlıca mezar taşı tespit 
edildiği, ayrıca Alucara’da 2 adet, Bulancak’ta 46 adet, 

Espiye’de 4 adet, Eynesil’de 6 adet, Görele’de 46 adet, Keşap’ta 
19 adet, Piraziz’de 2 adet, Şebinkarahisar’da 118 adet, 
Tirebolu’da 63 adet, Yağlıdere’de 3 adet Osmanlıca mezar taşı 

bulunduğu belirtilmekte ve resimleri de verilmektedir. 
Alucra’da bulunan iki mezar taşından birini “Geçmişte 
Alucra’nın Zor Günleri” yazımızda sizlere tanıtmıştık.52 

Bununla birlikte aslında Giresun’da daha çok mezar taşı 
olması gerekirken pek çok mezarlığın tahrip edilmiş olduğu, 

şimdi bunların yerinde ya alış-veriş merkezi, ya park, ya da 
cami olduğu belirtilmektedir. Giresun’un Taşbaşı mevkisindeki 
Yavuz Sultan Selim Camisi de yıkılarak yok edilen 

camilerdendir.53 
 

Alucra’da; onlarca Seyyidin yaşadığı bir o kadar vakfın, 
tekkenin bulunduğu yerde hiçbir eseri koruyamamış 
günümüze ulaştıramamışız. Savcının mezarının haricinde 

Alucra‘da bulunan ikinci Osmanlıca mezar taşı ise Fevzi 
Çakmak (Zıhar) köyünde bulunan 1926-27 tarihli Giresun orta 
mektep talebesi Kâtip İbrahim’e ait olan mezar taşıdır.54 

                                                           
52https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/31/gecmiste-

alucranin-zor-gunleri-ve-bir-mezar-tasinin-anlattiklari/ 
53https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/05/01/giresun-
yavuz-sultan-selim-camisi/ 
54Prof.Dr. Halit ÇAL,Gazanfer İltar, Giresun İli Mezar Taşları, Ankara 2011 

Prof. Dr. Fatma ACUN, Karahisar-i Şarki ve Koyluhisar Kazaları Örneğinde 

Osmanlı Taşra İdaresi (1485-1569), TTK Yayınları, Ankara 2006 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/31/gecmiste-alucranin-zor-gunleri-ve-bir-mezar-tasinin-anlattiklari/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/31/gecmiste-alucranin-zor-gunleri-ve-bir-mezar-tasinin-anlattiklari/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/05/01/giresun-yavuz-sultan-selim-camisi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/05/01/giresun-yavuz-sultan-selim-camisi/
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Savcı İsmail Memduh ve Kâtip İbrahim’in mezar taşları55 

 
Uzunca bir dönem Alucra’ya bağlı olan Çamoluk’un 

(Mindeval’ın) Sarpkaya Zağpa köyünde bulunan Bektaş Bey 
Camisinin yakınlarında bulunan kabristanda tesbir ettiğim 
mezar taşı da tezyin ve kat olarak çok dikkat çekicidir. Bu da 

daha önce literatüre girmemiş, tarafımdan tesbir edilmiştir. 
 

Bu mezar taşının önemi ve özelliği 1818 tarihinde camiyi 
yaptıran voyvoda Bektaş Bey’in annesinin mezarı olmasıdır. 
Bektaş Bey’in annesi ise, Trabzon, Sivas ve Erzurum valiliği de 

yapmış olan Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın hanımıdır. Diğer 

                                                           
55https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/vakiflar-

seyyidler-dervisler-ve-alucra-genel-degerlendirme/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/vakiflar-seyyidler-dervisler-ve-alucra-genel-degerlendirme/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/vakiflar-seyyidler-dervisler-ve-alucra-genel-degerlendirme/
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2012/02/mezar-tac59flari.jpg
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sayfada fotoğrafı bulunan mezar taşı mermerden yaptırılarak 

Zağpa’ya getirilmiştir. İşçiliği birinci sınıftır. 
 

 
 

Hüve’l-Hallâku’l-Bâki (O, yaratıcı ve sonsuzdur) 

el-Hacc Hasan Paşa Zâde halilesi ……..merhume ruhuna 
Fatiha sene 1233 (1817)56 

 
2014 yılında Alucra mezarlığında tesbit ettiğim bir mezar 

taşı da  Karahisarlı Şeyhzade Mahmud Ağa’nın mezar taşıdır. 

Bu taş da toprağa gömülü iken kazılarak çıkartılmış ve 
okunmuştur. Daha sonra kalem işleri de tarafımdan 

                                                           
56 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/01/zagpa-koyu-

bektas-bey-ve-bektas-bey-camii/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/01/zagpa-koyu-bektas-bey-ve-bektas-bey-camii/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/01/zagpa-koyu-bektas-bey-ve-bektas-bey-camii/
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yapılmıştır. Akabinde mezarın sahipleri de bulunarak mezarı 

yapmaları sağlanmıştır.  
 

 
 

Fatiha Karahisarlı Şeyhzade Mahmud Ağa ruhu içün 1312 
(1895)57  

 
Görüldüğü gibi bu güne kadar Alucra ve civarında tesbit 

edilen kitabesi olan mezar taşlarının en eski tarihli olanı 
Feygas’da (Gürbulak’da) bulunan iki mezar taşıdır. 

 

Mezar taşları bir milletin bulunduğu yerdeki tapusu 
konumundadır. Büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle 
korunması gerekli en önemli tarihi değerlerdendir.  

 

                                                           
57https://www.facebook.com/photo.php?fbid=820736751304545&set=a.7

96128493765371.1073741870.100001046828637&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=820736751304545&set=a.796128493765371.1073741870.100001046828637&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=820736751304545&set=a.796128493765371.1073741870.100001046828637&type=3&theater
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Merhum ve mağfurun leh 

el-muhtaç ilâ rabbihi’l-
Gâfûr 

Molla Hüseyin ruhuçün 
El-Fatiha 1173 (1759-1760) 
 

Merhum yatur elan (halen, 

şimdi) Halil Ağa ruhuçün 
Fatiha 1184 (1770-1771) 

 

 
"Muhakkak ki Allah adâleti, iyiliği, akrabayı yardım etmeyi emreder; 

çirkinlikleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar." Nahl Suresi; 16-19) 
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10.BÖLÜM 

KÖYLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER VE HATIRALAR 
 

1980 yılında yeni köye taşınmadan önce eski köyde 

bulunan hane sayıları şöyledir: 
 

Aşağı Mahalle     25 hane 
Yukarı Mahalle     14 hane 
Kavak Ardı Mahallesi        9 hane 

Çebe Mahallesi        4 hane 
Çukur Mahalle        3 hane 
Toplam hane sayısı   55 hane 

 
Eski köy haricinde 

Dere Mahallesi       4 hane 
Beşkonak Mahallesi     3 hane 
Toplam hane sayısı      7 hane 

 
Genel Toplam    62 hane 
 

2016 yılı itibarıyla hane sayıları 
Çamoluk köprüsünden yukarıda  71 hane 

Beşkonak Mahallesi     4 hane 
Dere Mahallesi      8 hane 
Eski köy Aşağı Mahalle     7 hane 

 
Genel Toplam    90 hane 

 
İstanbul’da bulunan hane sayısı 220’dir. Kışın köyde 

kalan hane sayısı 10’dur.  
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Gürbulak (Feygas) köyünde muhtarlık yapanlar:  

 
İbrahim Şeyhoğlu 
Bekiroğlu (Bu bilgi tapu kayıtlarından elde edilmiş olub, sadece 

aile adı vardır. İsim bulunmamaktadır) 
Osman Dokumacı 

Hasan Evren 
Sabri Dokumacı 
Teyfik Dillice 

Şerif Sekreter 
Süleyman Dokumacı 
Veysel Furuncu 

Dursun Uran 
İsmail Dokumacı 

Mustafa Zaralı 
Arif Dokumacı (2016 tarihi itibarıyla muhtar) 
 

Gürbulak Köyünde Dernekcilik: 
 

Gürbulak köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği 1976 yılında İstanbul’da kuruldu. Dernek, Beyoğlu 
Piyalepaşa Mahallesindedir. Dernek binası 3 katlıdır, mülkiyeti 

derneğe aittir. Binada dernek toplantılarının haricinde nişan 
ve düğün kutlamaları yapılmakta, Kur’an-ı Kerim tilavet 
edilmekte, cenaze taziyeleri için toplanılmakta, iftar yemekleri 

verilmekte ve bayramlaşmalar yapılmaktadır.  
 

Dernek faaliyetleri olarak köyde defnedilecek cenazeler 
için belediyeden veya şirketlerden arab temin edilerek cenaze 
sahiplerine yardımcı olunmaktadır. Ayrıca öğrencilere burs 

verilmekte, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmektedir. Dernek 
Haziran ayında piknik için alan kiralayarak, ulaşım için araç 
temin ederek köylülerimizi buluşturur. Bu sayede uzun zaman 

görüşme imkânı bulamayanlar biraraya gelerek kaynaşırlar, 
hepbirlikte eğlenirler.  
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15 Temmuz’dan sonra köye geleceklerle beraber arabalar 

tutularak köye gelinir. 1.gün eski köye çıkılarak Şeyh Yakub 
Gulami türbesi ve mezarlıklar ziyaret edilir, camide namaz 
kılınarak Kur’an okunur. Topluca yemek yenilir. 2.gün Karagöl 

yayla şenliği için yaylaya çıkılır. Burada çeşitli etkinlikler 
yapılır. Sanatçılar eşliğinde yöresel oyunlar oynanır. Yayla 

ağası seçilir. Şenlik gün boyu devam eder.  
 
Derneğin 260’ın üzerinde üyesi vardır. 1976 yılında 

dernek kurulduğundaki üyeler: İbrahim Fırıncı, Süleyman 
Kamadan, Mehmet Ayvalı, Habib Dokumacı, Şerif Uran, 
Dursun Dokumacı, Emin Uran, Mustafa Sekreter, Mustafa 

Evren ve Mustafa Dokumacı’dır. 
 

Derneğin kuruluşundan itibaren başkanlık yapanlar: 
 
Adı Soyadı    Baba Adı  Dönem 

İbrahim Fırıncı   Osman  2 
Mustafa Evren   Hasan  1 
Ömer Dokumacı   Halil   1 

Mustafa Furuncu   Osman  3 
Yaşar Uran    Hüseyin  2 

Halil Kamadan   Süleyman  1 
Cafer Evren    Mustafa  1 
Süleyman Evren   Mustafa  1 

Hüseyin Sekreter   Mehmet  1 
Arif Dokumacı   Yusuf   1 

Erol Dokumacı   Rasim  1 
İbrahim Sekreter   Galip   1 
Mustafa Furuncu   Osman (Daha önce iki 

dönem daha başkanlık yapmış olup 2015 yılında tekrar başkan 
seçilmiştir.  
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Karağöl Yaylası:  

 
 

Gürbulak köyünün yaylası Karagöl Yaylası’dır. Köyden 

uzaklığı yaklaşık 6 km’dir. Çamoluk yolu üzerinde Kızılca 
Çeşme’ye gelmeden dağ üzerinden sağa sapılarak verici anteni 

istikametine doğru ileridedir.  
 
Eskiden yaylanın karı eridikden sonra iki aylığına yayla 

korucusu tutularak otlakiye (mera) korunurdu. Temmuz 
ayının ilk haftalarında yayla evlerinin bulunduğu obanın otu 

mal-davar çiğnemesin diye ot biçimi ihale edilir ve ot biçilirdi. 
Parası da köye gelir kaydedilirdi. Temmuz aynın ilk 
haftasından sonra yaylaya göç başlar, köyden mal ve davarlar 

yaylaya çıkarılırdı. Yaylada kalındığı süre içerisinde mal ve 
davarlardan süt, yağ, peynir ve çökelik elde edilirdi.  

 

Yayladaki hayvanların; küçük baş (koyun, keçi) ve 
büyük baş (sığır, manda) çobanları da ayrıydı. Yaylada 

kalındığı iki ay süresince hayvanları çobanları güderdi. 
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Zamanla hayvancılık azaldığı için yaylacılık da hatıralarda 

kaldı, yayla göçü yapılmaz oldu. Eskiden yaylada 20-25 ev 
bulunmaktaydı. Yayla evleri taştan yapılma üzeri ahşap hatıllı 
ve toprak kaplıydı. 

 
Bu evler yıkıldıkdan sonra köy halkının derneğin 

katkılarıyla birkaç tane yeni ev yapıldı. Her yıl derneğin 
katkılarıyla Karagöl Yayla Şenlikleri düzenlenmekte ve çeşitli 
etkinliklerle eski günler yadedilmektedir. Bu sayede köylüler 

de bir araya gelerek kaynaşmaktadır. Burada kurulan şura ile 
köyün sorunları görüşülmekde, sembolik olarak yayla ağası 
seçilmektedir. Dernek tarafından getirilen sanatçılar eşliğinde 

yöre oyunları oynanarak akşama kadar eğlenilmektedir. 
 

Yaylanın girişinde doğal bir göl bulunmaktadır. Gölün 
suyu dibinden kaynamaktadır. Yağmur suyuyla oluşan bir su 
birikintisi değildir. Yayla da ismini bu Karagöl’den almıştır.   
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Veysel Furuncu’nun Anlatımıyla Hatıralar 

 
 Köyümüz 1963 yılında 52 hane idi. Aynı yıl köyümüze 
okul yapıldı. Ben de okula ilk gidenlerdenim. Daha öncesinde 

okul olmadığı için mahalle mekteplerinde genç, ihtiyar Kur’an 
öğrenirlermiş. Daha sonraları 1957-1956 yılları arasında köye 

Milli Eğitim tarafından eğitmen olarak Alucra’dan Şerafettin 
Taştan 3’er yıldan 3 dönem okul çağındaki çocuklara eğitim 
vermiş.  

 
1963 yılında açılan okula 46 öğrenci kayıt yaptırdı. Ben 

1968 yılında 23 öğreciyle birlikte mezun oldum. Okul 

öğretmenlerimiz (Zıhar) Fevzi Çakmak köyünden Yaşar 
Çıtıroğlu, Giresun Keşap’dan Şükrü Oral, Amasya Taşova’dan 

Mustafa Öztürk, Antalya’dan Mustafa Koca ve Kemallı 
köyünden Mehmet Demirağ’dı. 1968 yılında benimle birlikde 
mezun olanların diplomalarına yapıştırmak için öğretmenimiz 

Mehmet Demirağ’la birlikte 23 öğrenci Alucra’ya yürüyerek 
gittik. 
 

Eski köyle Alucra arası normal şartlarda 1,5 saat 
sürmektedir. Bizler saat tutmadığımız için yol boyu yapılan 

sohbetlerle yolculuğumuzun nekar sürdüğünün farkına 
varamadık.  

 

Fotoğraflarımızı Yunis Karaçayır’a çektirirdik. 
Öğretmenlerimiz bizi hükümet konağına görürdü, bazı daire 

yetkilileriyle tanıştırdı bize devlet mekanizmasının işleyişiyle 
ilgili bilgi verirdi.  

 

Öğlen olduğunda bir çayır kenarında tahin helvasıyla 
ekmek yedik.  

 

Aynı gün öğretmenimiz Alucra ilkokulu ile köyümüz 
arasında bilgi yarışması tertip etti. Biz köyümüzden 4 öğrenci 

seçildik. Ben, Hayrettin Dokumacı, Hamit İmamoğlu ve Mürsel 
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Dokumacı’dan oluşan grubumuz, Alucra ilkokulundan 

seçilmiş öğrencilerle bir juru huzurunda karşı karşıya geldik. 
Öğretmenler tarafından sözlü olarak 15’er soru soruldu. Bizler 
sorulan sorulardan 10’unu bilirken karşı taraf 5 soruyu 

bilebildi. Bu başarımızdan sonra yine yürüyerek köyümüze 
geri geldik. Eski köydeki okul 1992 yılında kapandı. Yeni 

köydeki köy konağında eğitime devam edildi. 1994 yılında ise 
taşımalı sisteme geçildi.  

 

Köyümüz 1978 yılından sonra Handeresi Elmalı 
mevkisine taşıntı. Bütün haneler hepsi birden 
taşınmadığından taşınma işlemi birkaç sene içerisinde 

tamamlandı. Eski köyde halen yazlıkcı olarak 7 hane 
kalmaktadır. Yeni köyde de pek çok hane kışın İstanbul’a 

gitmektedir. Köyde 10 hane kadar ancak ikâmet eden 
bulunmaktadır.  

 

Köyümüz geçmişte geçimini hayvancılık ve çiftcilikle 
sağlamaktaydı. Köyümüzde beslenen sığır, manda, koyun ve 
keçinin sayısı çok fazlaydı. Bunlar için ayrı ayrı çoban 

tutulurdu.  
 

Ziraat olarak buğday, arpa, fiğ, korunga, yonca, patates, 
lahana (kelem) üretimi yapılırdı. Bu işlerle uğraşanlara rençber 
(çiftçi) denilirdi. Toprak, hayvan gücüyle öküzler koşularak 

yapılırdı. Toprak kara sabanla işlenir, mahsulün getirilip 
götürülmesinde kağnı arabaları kullanılırdı. İşlerin yoğun 

olduğu zamanlarda kağnıların gıcırtısı çokca duyulurdu.  
 
Her hanenin harmanı yanında samanlığı (mereği) vardı. 

Tarlada yetişen buğday, arpa, fiğ, yonca orak veya tırpanla 
biçilirdi. Harmana getirilen mahsül yere serilerek döğen 
denilen ve ahşaptan yapılmış altında keskin taşlar çakılmış 

alet öküzlere takılarak saplar saman olana kadar üzerinde 
dönülerek ezilirdi. Ayrıca samanı buğdaydan ayırmak için yine 

ahşaptan yapılmış elle çevrilen harman makineleri vardı. 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

218 
 

Bunlar yardımıyla taneler samandan ayrılırdı. Bu alete harman 

makinesi denilirdi. Sonra traktörlerin yaygınlaşmasıyla öküzle 
çiftçik yapmak işi sona erdi.  

 

 
Harman Makinesi 
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Kağnı ve Düven 
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Traktörün kullanımıyla işler kolaylaşmış olsa da 

insanlarımız çiftçilik yapmayı çoğunlukla terkettiler. Bu 
durumun yaşanmasında yeni iş alanlarının ortaya çıkması ve 
gurbetciliğin yaygınlaşması etkin oldu. Günümüzde köyün bir 

kısım arazilerinde özellikle Bağırsak Deresi kenarlarında kelem 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Alucra Feygas Kelemi olarak 

sahilde çok talep gören bir tarım ürünüdür. 

 
 

Köyümüzün yanından Bağırsak Deresi geçmektedir. 
Eskiden suyu çok fazlaydı, şimdilerde azaldı. Bunun bir nedeni 

de dereyi besleyen kaynak sularının Alucra’ya içme suyu 
olarak götürülmüş olmasıdır. Derenin suyunun bol olduğu 
zamanlarda çok balık olurdu. Derede olan balığın azalmasının 

başlıca nedenleri bilinçsiz olarak avlanma, yani derelere kireç 
dökülmesi, elektrik verilmesi veya patlayıcı atılması ile 
günümüzde çokca kullanılan kimyasalların dereye karışmakta 

olmasıdır. İnsanlarımız yaptığı bu hatalarla evlatlarının 
geleceğini yok etmektedir, ancak farkında değildirler. 
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Eskiden Bağırsak Deresi üzerinde köyümüze ait çok 

sayıda  değirmen vardı. Bunlar Melik Değirmeni, Oğlak Kıran 
Değirmeni, Çifteler Değirmeni, Yukarı Bend Başı 
Değirmeni’dir. Her değirmene 8-10 hane ortaktı. Unlarını 

burada öğütürlerdi. Köylü bütün ihtiyaçlarını kendisi üretir ve 
karşılardı. 1980 yılından sonra elektrikle çalışan fenni 

değirmenlere gidilmeye başlandı. Su değirmenleri virane oldu, 
kalıntıları kaldı. Su değirmenlerinin terkedilmesiyle ekmeğin 
de tadı kaçtı. Artık kendi buğdayını diken, üreten de kalmadı. 

Her şey çarşıdan hazır alınır oldu. Organik ürünler terkedildiği 
için hastalıklar da çoğaldı.    

 
 
Gurbetçilikle birlikte çiftcilikde azaldı. Hayvancılık yok 

denecek seviyeye indi. Köyde kısmi olarak yonca, korunga, 
mısır, hayvanlara yem olarak ekilmektedir. Kelem (lahana) ve 
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patates yetiştiriciliği ön plandadır. Köyümüzün kelemi 

Alucra’da, İstanbul’da ve Ordu’da alıcı bulmaktadır.  
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Köyde bulunan ilkokulda okuyan olan çocukların sayısına 
bakınca köyün nüfusunun bir zamanlar ne kadar çok olduğu 
hakkında tahminde bulunmak da mümkün olmaktadır.  
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen vakıf 

senedinin görüntüsü 
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Yukarıdaki belgenin parçaları bile doğru yerine 

konularak çekim yapılmadığı için parçalar birleştirilerek bütün 
haline getirilmiştir. Ancak belgenin kenarları yıprandığından 
anlam bütünlüğü kaybolmuştur.  
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11.BÖLÜM 

KÖY HALKIYLA İLGİLİ MUHTELİF BELGELER 
 

Aşağıdaki belge miras taksimiyle ilgili bir belgedir. Hacı 

Süleyman oğlu İsmail bin Süleyman vefat edince çocukları 
müracaat ederek babalarının mirasının şer’ ile (İslami usule 

göre) aralarında pay edilmesini istemiştir.  
 
Bunun üzerine önce terekesi yani ölenin bıraktığı mallar 

çıkarılmıştır, listelenmiştir. Daha sonra da mirascısı olan 
evlatları yazılarak malları erkeğe iki hisse kızlara bir hisse 
olarak pay edilmiştir. Belgenin pay bölümünde iki çocuğuna 

ait liste bulunduğundan belgenin devamının olması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. Buna karşın günümüzde kız çocuğuna 

mirasdan pay vermek istemeyen ana baba ve erkek kardeşlerin 
buradan çıkaracağı ders olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

 

Öte yandan rahmetlinin varlıklı birisi olduğunu 
belirtmek gerekmektedir. Belgedeki en dikkat çekici detay ise 
vakıfdan gelen yarmanın bulunduğunun belirtilmiş olmasıdır. 

Bu da ya köylülerin vakfa çalışarak gelir elde ettiğini ya da Hacı 
Süleymanoğlu İsmail’in vakıfda bir görevinin bulunduğuna 

delalet etmektedir. Zira o günkü şartlara göre sahip olduğu mal 
varlığını başka türlü açıklamak zordur.  

 

Hacı Süleymanoğlu İsmail’in belgeden bir oğlu ile 4 kızı 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunların adları oğlu Hasan, kızları 

Dudu, Şemsi, Fatma ve Emine’dir. 
 
Bu tür belgeler her ne kadar bir aileyi ilgilendiriyor gibi 

görünse de köyü, hatta kazayı, daha geniş anlamda tarihimizi 
ilgilendirmektedir. Bu nedenle iyi saklanması korunması, 
günümüzün imkânlarından da faydalanılarak çoğaltılarak 

değişik bireylerce muahfaza edilmesi gerekmektedir. Tek 
nüsha olan belgelerin zayedilmesi durumunda büyük bir kayıp 

olacağını açıklamaya ayrıca gerek yoktur.  
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Bin bir kuruşdan iki bin kuruşa kadar mahkûmiye ilâm 

yazılmak içün varaka-i tesbitiyedir. Kıymeti kuruş 

Badi-i defter-i kasem (yemin) budur ki; 

Liva-i Karahisar-i Şarki’ye tabi Alucra kazası 

kuralarından (köylerinden) olub Feygas karyesinde sakin iken 
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bundan akdem (önce) fevt olan (ölen) Hacı Süleyman oğlu 

İsmail bin Süleyman’ın verese-i sulbi-i kebir oğlu Hasan ile 

diğer kızları Dudu’ya ve Şemsi ve Fatma ve Emine’ye münhasır 

olduğu inde’ş-şer’i zahir ve nümayan olduğundan sonra 

verese-i kebir ve kebirelerin marifet-i şer’i ile tahrir ve tevzi’-i 

beyne’l-verese teksimlerini iltimas eylemiş olduklarına mebni 

müteveffa-yı merkûmun tereke-i emvalidir ki ber-vech-i ati zikr 

olunur. Şevval Sene (1)266  

Fi 3 Şevval Sene (1)266 (12 Ağustos 1850) 

Öküz Adedi 4 bahası 800 

İnek adedi 5 bahası 750 

Dana adedi 4 bahası 100 

Tosun adedi 2 bahası 250 

Kömüş (camış) berki (süsü) bahası 150 

Beygir re’s (baş) 1 bahası 500 

Davar (koyun-keçi) re’s (baş) 60 bahası 1800 

Hınta (buğday) kile 4 bahası 500 

Arpa kile 7 bahası 700 

Araba takımı 1 bahası 100 

Üç kat yatak bahası 300 

Bakır kıyye (okka) 20 bahası 400 

Kovan aded 12 bahası 140 

Dükkân 2 bahası 40 (Burada belirtilen dükkân değişik 

amaçlarla kullanılan oda veya mağazadır)  

Yağ Batman 6 bahası 250 (1 batman 8 kilo) 
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Evkafdan (vakıfdan) gelen yarma nakid 435 

Ot maa ahur (ahırla berabet ot) 1 bahası 250 

Tezekhane maa hayat bahası 500 

Merek maa harman 1 bahası 300 

Davar kömüş 1 bahası 500 

Anbar-ı güz 1 bahası 150  

 

Zeyl-i hüccetde muharrer olan veresede bin ül mezbure 

Fatma ile diğer  Emine’nin ber-mucib-i kassamü’ş-şer’ (şer’le 

mirası bölen kişi) hisse-i müfredeleri (şahsi hisseleri) olan bin 

yüz yetmiş dokuz kuruşdan iki bin üç yüz altmış kuruşu vekil-

i müseccel-i şer’ileri (şer’i olarak kayda geçmiş vekilleri) 

bulunan İbrahim bu kere kâmilen ahz u kabz ederek hukuk-ı 

erbaya ve saireye müteallik tarafeyn huzur-ı şer’ide ber-vech-i 

muharrer ibra-i amm-ı harim ile ibra ve iskat ile bekasını işbu 

mahalle şerh ve temhir kılındı.  

Fi gurre-i (1) Rebiü’l-evvel Sene (12)89 (9 Mayıs 1872)  

Tabi-i Kaza-i Alucra El-Hac Seyyid Kâzım 

Aşağıdaki belgeler arşiv kaynaklıdır. Alucra kaymakamı 

Hacı Rüşdü Efendi, hakkındaki şikâyetlere göre bir devlet 
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memuruna yakışmayacak davranışlarda bulunmuş, aldığını 

vermemiş, alacağını isteyeni dövmüş, sövmüş, hapsettirmiştir.  
 
Bu durum karşısında bunalan halk çareyi Karahisar’a 

giderek Sivas valiliğine telgraf çekmekte bulmuştur. Aslında 
Alucra’da da telgraf merkezi bulunmaktadır. Onların 

Karahisar’a gitmeleri Alucra postahanesindeki telgrafçılardan 
emin olamamaları ve Kaymakamın bunu haber alarak iptal 
etmesi veya telgrafı göndermelerine engel olacağı, hatta 

kendilerine daha fazla zulüm yapacağı korkusundan 
kaynaklanmaktadır. Zira daha önce zaten Şebinkarahisar 
sancağında bulunan mutasarrıfa bu konuda şikâyetlerini 

ilettikleri ancak kaymakamın korunarak hakkında bir işlem 
yapılmadığı anlaşılmaktadır.  

 
Bunun üzerine Sivas valiliğinin kapısı çalınmış ve iş 

oradan Dahiliye Nezaretine yani İçişleri Bakanlığına intikal 

etmiştir. Neticede Alucra kaymakamı Hacı Rüştü Bey’le ilgili 
yapılan şikâyetlerin çok olduğu ve pek çok kişi tarafından dile 
getirildiği de dikkate alınarak hahkkındaki iddiaların çok ciddi 

emareleri bulunduğu değerlendirilerek acilen görevden 
alınarak yargılanmasına karar verilmiştir. Yerine de asaleten 

bir başkası kaymakam olarak atanmıştır.  
 
Bu konuda çok sayıda belge okunmuştur. Aşağıda örnek 

olarak verilen belgelerde Zaralıoğlu adının ve Feygas köyünün 
adını geçiyor olması nedeniyle buraya alınmıştır. Yazının 

tamamı verilen linkden okunabilir.58 
 
 BOA Arşiv Fon Kodu: Ş.D. Dosya No: 1793, Gömlek 

No: 12, Tarihi: 12 (Z) Zilhicce 1310 (27 Haziran 1893), 
Konusu: Alucra kaymakamı Hacı Rüşdü Efendi hakkında 
bazı kesan tarafından aleyhine dermeyan olunan darb, 

                                                           
58 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/10/08/1893de-

alucra-kaymakami-mehmet-rusdu-efendinin-icraatlari/ 
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hapis, itale-i lisan (küfür) ve irtikab gibi su-i hal ve 

harekâtından dolayı işden el çektirilerek icra kılınan 
tahkikat evrakının gönderildiği. (Sivas) 

 
Hû  

İdare azası fütüvvetlü Süleyman Efendiyle Teşdik ve 
Avarak nahiyeleri müdir ve muavin ve havi olduğu bi’l-cümle 

kura eimme (imamlar) ve muhtaran ve idare meclisi inha 
olunur ki; 

  

Karyelerimizin doksanbeş (1295-1878) senesi mültazimi 
Feykas karyeli Zaralı oğlu Halil ve Kefili Hüseyin Ağaların 
zimmet-i miriyesi tahsil edilmekde olduğundan karyelerimizin 

borçları olduğuna dair ilmühaberi olduğu görüldüğünden 
ilmühaberlerimiz mucebince borçlarımızı tahsil ve kabzımallar 

(aracılar) vasıtasıyla merkûme Halil ve Hüseyin Ağaların 
borçlarına mahsub edilmek üzere kaabzımallar vasıtasıyla mal 
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sandığına ulaşdırılub şu bir hafta zarfında kaffe-i borçlerımızı 

tahsil idüb behemahal kabzımallar ve Hüseyin Ağa ile mal 
sandığına yetişdirmeniz matlub-ı katidir.  
Fi 25 Kanun-i-evvel Sene (1)302 (6 Ocak 1887)  

Kaim-makam 

 

 
Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığına Alucra kaim-makamı 

hakkında Zaralı oğlu Hüseyin ve saire imzalarıyla 
Karahisar’dan keşide kılınan telgrafname sureti ahz u mütala’a 
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ve merkûmun celb olunarak saye-i hazret-i padişahide ebvab-

ı mahkeme (mahkeme kapıları) meftuh (açık) olduğundan 
iddiaları varsa mahkeme-i aidesine müracaat ve yoksa 
tezviratdan (söze yalan karıştırmaktan) mücanebet 

eylemelerinin (sakınmaları) kendüleriye tefhim olunması 
(anlatılması) tavsiye olunur.  

 
Numero 1033  
Fi 31 Kanun-i-sani Sene (1)307 (12 Şubat 1892)  

Sivas Vilayet-i Celilesine Fi 1 Şubat Sene (1)307 (13 Şubat 
1892)  
Nüshası hey’et-i teftişiye-i muhtereme-i riyaset-i aliyyesine  

Nüshası istinaf müddei-i umumiliğine  
Vali-i Sivas Memduh  

 
Alucra kazası âşarının müzayede esnasında bir karyeye 

zam gelende kaim-makam Rüşdü Efendi kohub (kovub) resmi 

yerinde zam geleni darb-ı şetim etmiştir (dövüp sövmüştür). 
Zundan aldığı beş kilimin esmanını mütalebede (istemede) 
makar-ı mukarnasda (makamında) hiddetlenüb darba kıyam 

(vurmaya kalkıp) namussuzu harab itdi. Hazarata telgraflarla 
arz olundu, semere görülemedi. Ekseri kuranın agnam 

akçelerinden zimmetine geçirmiştir. Fukaraya ızrar etmeği 
(zarar vermeyi) adet etmiştir. Suret-i ızrarını (verdiği zararları) 
beyana mecburuz. İcrasına ferman.  

Ömer / Topal Hacı Ali / Zaralı oğlu Hasan 
 

 Aşağıdaki belgeler konunun devamı gibi algılansa da 
değildir, başka bir dosyadan alınmıştır. Ancak aynı sorunların 
peş peşe yaşanmış olması çok manidardır. Bununla birlikte 

Alucra tarihindeki mültezimlik günlerini anlatan, ayrıca diğer 
başka konularda da bilgi sahibi olmamıza katkı sağlayan, 
ilaveten alınması gerekli dersler barındıran bir belgedir.  

 
    Arşivde belgeler konunun başından nihayetine doğru 

dizildiğinden sonda olan belgeler işin ne safhada olduğunu 
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göstermektedir. Bu nedenle kesin yargıya varmak için sondaki 

belgeye kadar okumak gerekmektedir.  
 

Yeni nesil âşarın ne olduğunu bilmez, daha doğrusu 

kelime anlamı olarak bilse de âşarlı günleri yaşamamıştır. 
Onun için kısaca bir izahatta bulunmakta fayda vardır. Şöyle 

ki: Âşar toprak mahsullerinden alınan yüzde onluk vergiyi 
ifade etmektedir. Ancak bu yüzde onluk verginin 
toplanmasında sıkıntılar bulunmaktadır. Bu vergi köylüyü çok 

yormuştur. Sen toprağını ekmişsin ekememişsin o sene kurak 
gitmiş ürün olmamış, hasat yapamamışsın buna pek itibar 
edilmeden önceden sana tahakkuk ettirilen vergiyi vermek 

durumundaydın. Üstelik bu verginin toplanması işi de daha 
önceden ihale ile mültezimlere (üstlenicilere) ihale edildiğinden 

daha da büyük problemler yaşanmasına neden olmaktaydı.  
 

Sistemin işleyişi ise şu şekilde olmaktadır. Devlet’in her 

türlü ticari, zirai ve sınaî gelirleri açık artırma yoluyla ihaleye 
çıkarılır, böylece bu gelirlerin toplanma işi özel kişilere 
devredilirdi. Özelleştirilen bu gelir kaynaklarına “Mukataa”, 

bunların tahsil işini devlet adına üstlenenlere “Mültezim”, bu 
sisteme de “İltizam” usulü denmekteydi. Saray, bilhassa 

merkeze uzak eyaletlerde oradaki görevlilerin maaşlarını ve 
sair masraflarını bu toplanan vergiler ile öder kalanı saraya 
gönderilirdi. Vergi toplama işi genelde ayanlar (yörenin ileri 

gelenleri) vasıtasıyla yapılırdı. 
 

Âşar diğer bilinen adıyla öşürün tahsili nakit olduğu 
kadar ürün olarak da alınmıştır. Hicri 1256’da (1841) yılından 
itibaren iltizam usulünün kaldırılması ile muhassıllar 

aracılığıyla doğrudan doğruya devlet hazinesine nakdi gelir 
olarak tahsil edilmeye çalışıldı ise de başarılı olunamadığından 
Hicri 1248’de (1843) tekrar iltizam usulüne dönüldü. 

Mültezimler âşar gelirini artırma usulünü (ihale) ile üzerlerine 
aldıkdan sonra, bazı bölgeleri başka mültezimlere (taşaron) 

verdikleri de olmuştur. Bu da çeşitli olumsuzlukları 
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beraberinde getirmiştir. Üstelik bu oranların farklı bölgelerde 

değişik oranlarda tahsil edildiği de görülmüştür. 
 
Bu sistemde üreticinin yükü artarken devletin kaybı da 

artmaya başlamıştır. Özellikle mültezimlerin kendi insiyatifleri 
ile halka yeni vergiler çıkartmaları da şikâyetlerin artmasına 

neden olmuştur. Kendilerine çıkarılan vergiyi ödeyemeyenlerin 
de mallarına el konularak verginin tahsiline çalışılmıştır. Bu 
yüzden yerini yurdunu terkederek başka yerlere göçederek 

ırgatlık yapanların sayısı da az değildir. Tarihte yaşanan Celâli 
İsyanlarının arka planında da bu yüzden yerini yurdunu 
terkederek büyük şehirlere göçeden işsizlerin olduğu bir 

gerçektir.59 
 

Kanun-ı Esâsi 1876’da ilk Anayasa olarak yürürlüğe 
girmiş, 1878’de II. Abdülhamid tarafından askıya alınmış, 24 
Temmuz 1908’de baskılar sonucu II. Abdülhamid tarafından 

yeniden yürürlüğe konulmuş ve 20 Temmuz 1924’e kadar da 
yürürlükte kalmıştır. 
 

Kanun-i Esâsi’de malî güce göre vergi 
ilkesi’nin  bulunmasıyla ilgili olsa gerektir. Kanun’u Esasînin 

20’nci maddesinde vergilerin “herkesin kudreti nispetinde tarh 
ve tevzi” olunacağı ilân edilmiş, kamu yararı gerektirmedikçe 
ve bedelinin peşin ödenmedikçe bir kişinin tasarrufunda 

bulunan mülkün alınamayacağı belirtilmiştir.  
 

 1854 yılında Alucra’nın bütün âşarını Tamzaralı Agop’un 
alıp kaçtığı da60, Mindevallıların (Çamolukluların) 

                                                           
59 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/kuyucu-

murad-pasa-alucradan-gecti/ 
60 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/08/tamzarali-

agopun-1859da-alucra-asar-hasilatini-alip-kacmasi/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/kuyucu-murad-pasa-alucradan-gecti/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/kuyucu-murad-pasa-alucradan-gecti/
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mültezimlerden şikâyetleri de61 olmuştur. Bunların sayısını 

artırmak mümkündür.62 Bu hikâyelerden en dikkat çekici 
olanı 50 kuruşluk borcu yüzünden Mindeval’ın Zodoma 
(Çakılkaya) köyünden Hüseyin Efendi’nin öküzünün satılmış 

olmasıdır.63 O tarihde öküz tarla sürmek ve harman yapmak 
için olmazsa olmaz olduğundan bu adam bunsuz ne yapar 

denilmemiştir. 
 

BOA Arşiv Fon Kodu: Ş.D. Dosya No: 1799, Gömlek 

No: 2, Tarihi: 29 (S) Safer 1312 (1 Eylül 1894), Konusu: 
Karahisar-i Şarki Sancağına bağlı Alucra kazası kaymakamı 
Ömer Asaf Efendi’nin kanuna mugayir bazı 

hareketlerinden dolayı tahkikat-ı evveliye evrakının 
takdim olunduğu. (Sivas 2) 

 

                                                           
61 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/26/karahisar-i-

sarki-sancagi-mindeval-kazasi-rotam-koylulerinin-multezimlerden-

sikayeti/ 
62 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/12/08/karahisar-i-

sarkide-asara-dair-hikayeler/ 
63 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/13/alucra-

tarihinden-sayfalar-24-mindeval-camoluk-3-yazi/ 
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Hû 
Alucra Kazası Malmüdürü Hayri Efendi’ye 

Fütüvvetlü Efendim 
Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi 

tarafından mülteziminden Feygaslı Zaralıoğlu Molla İbrahim’in 

haps edildiği ve merkûmun iltizam eylediği (topladığı) âşar 
(ondalık) taksiti verdiğinden bahisle sebilinin tahliyesi 
(salıverilmesi) taraf-ı valalarından kaim-makam-ı muma-ileyhe 

rica ve iltimas olunduğu halde iltizam-ı âşardan (toplanan 
ondalıkdan) yüz lira intifâ eylediği (menfaatlandığı) cevaben 

söylenildiği ve yine kaim-makam-ı muma-ileyh tarafından reji 
kolcusu halliyle onbeşlira verirse bikes (kimsesiz) mazbatasını 
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yapacağını olmadığı halde askere gitmesini beyan eylediği ve 

sizinde malumatınız olduğu ihbar olunuyor, keyfiyet vaki ise 
derece-i malumat ve mesmuâtlarının (işittiklerinin) zeylen (ek 
olarak) beyan buyurulması babında irade efendimindir.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895)  
Me’mur-ı Tahkik Nuri 

İşbu istifsar buyurulan (sorulan) hususatdan asla 
malumat ve mesmuâtım (işittiğim) olmadığını arz eylerim. Ol-
babda irade efendim hazretlerinindir. Fi 22 Minh.  

Alucra Mal Müdürü Bende Mehmed Hayri bin Arif  
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Hû 

Alucra kazası malmüdiri Hayri Efendi’ye 
Fütüvvetlü Efendim, 

Sene-i haliye mültezimi Zaralıoğlu İbrahim kaç kuruşluk 

âşar iltizam eylemiştir ve bedel-i âşara mahsuben kaç kuruş 
vermiş ise tarih-i teslimi nedir? Zeylen beyan buyurulması 

mercu’dur.  
Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 
Memur-ı Tahkik Nuri 

İltizamı      Teslimatı 
79.400      23.567.20 

Zaralıoğlu Molla İbrahim’im deruhde ve iltizam eylediği 

(topladığı) kura (köy) bedelatının mikdarıyla teslimatı balada 
(yukarıda) arz olunan mebaliğden (meblağdan) ibaret olmağla 

ol-babda irade efendim hazretlerinindir.  
Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 
Müdir-i Mal Alucra Bende Mehmed Hayri bin Arif 
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Hû 

Alucra kazası Redif Yüzbaşısı Şerafeddin Efendi’ye 
Devletlü Efendim, 

Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi 

tarafından mülteziminden Feygaslı Zaralıoğlu Molla İbrahim’in 
haps edildiği ve merkûmun iltizam eylediği (topladığı) âşar 
(toprak mahsulünün ondalık) taksitini vermediğinden bahisle 

sebilinin tahliyesi taraf-ı valalarından kaim-makam-ı muma-
ileyhe rica ve iltimas olunduğu halde iltizam-ı âşardan yüz lira 

intifa’ eylediği (menfaatlendiği) cevaben söylenildiği ihbar 
olunduğundan keyfiyet vaki ise derece-i malumat (ne derecede 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

242 
 

malumat) ve mesmu’atlarının (işittiklerinin) zeylen beyan 

buyurulması babında irade efendimindir.  
Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 
Memur-ı Tahkik Nuri 

 
Mülteziminden Zaralıoğlu Molla İbrahim âşar taksitini 

vermediği içün taraf-ı kaim-makamiden bir hafta kadar haps 
olundu ve merkûm İbrahim’in tahliyesini iltimas etmedim. 
Yalnız kaim-makam tarafından Molla İbrahim’e iltizam ettiğiniz 

âşardan ikiyüz lira ticaretiniz var imiş bana da yirmibeş lira 
veriniz dediğini Molla İbrahim tahliye olunduğu gün çarşıda 
bendenize söyledi. Daha başka malumatım olmadığı arz 

olunur. Ol-babda irade efendim hazretlerinindir.    
Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 

Redif Yüzbaşı 
 

 
 

Hû 
Alucra Zabıta Memuru Mehmed Çavuş’a 
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Alucra’nın Feygas karyesi ahalisinden Zaralı oğlu 

İbrahim kaim-makam efendi tarafından habs ettirilmiş midir? 
Ettirildi ise esbab-ı nedir? Ve kangi (hangi) tarihde habs 
ettirilerek sebil-i tahliye kılınmıştır? Şuralarının zeylen (ek 

olarak) beyan kılınması tavsiye olunur.  
Fi 24 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (5 Ocak 1895)  

Memur-ı Tahkik Nuri 
 

Zaralıoğlu İbrahim’in habs ettirilmesi a’şar parasından 

olub ve habs tarihi tahminen Teşrin-i-saninin onbeşinci 
gününde olduğu Zincirci Feruz ile Süleyman onbaşıdan alınan 
tahkikatdan anlaşılmış olmağla ferman. Fi 24 minh. 
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Hû 

Numru 136  
Mühür: Kaim-makam-ı Kaza-i Alucra (1)310 (1895) 
Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı velayet-penâhiye 

Atufetlü Efendim Hazretleri, 
Naib-i kaza Hopalı Ali Rıza Efendi’nin mesâvi-i ahvalini 

(kötü hallerini) ve bazı kura iaşelerine olan sirkat-i hafi’yesini 
hasbe’l-vazife livaya mevzuhan ve mükerreren iki ay evvel arz 
ile tahkik-i keyfiyet olunması istirham olunmuş ise de bir 

semeresi görülemediği gibi naib-i muma-ileyhin aleyhinde 
tertib ve tasni’i ile yapılan mahzarın tahkiki zımnında iki defa 
liva meclis idare başkanı Zühdü Efendi me’muren gelmişdi. 

Menafi’-i hazine (hazine menfaatine) ve idare-i umur-ı kazanın 
vikâyesi içün naib’in mesâvi-i ahvaline (kötü hallerine) dair 

ma’ruzatım livaca meskut (hakkında bir şey söylenmemiş, 
yapılmamış) ve mestur kaldığından (üstü örtüldüğünden) bi’z-
zarur huzur-ı samilerine keşidesine mücaseret (göndermeye 

cesaret) eylediğim şifreden (şifreli telgrafdan) onbeşgün sonra 
liva tahrirat kalemi başkanı Ali Rıza Efendi berâ-yı tahkikat 
geçende buraya gönderildi ise de me’mur-ı muma-ileyh 

mutasarrıflıkdan aldığı tenbihat-ı şifahiye üzerine naib-i mua-
ileyhin âşara sirkat-i hafi’yesini (gizli hırsızlığını) ve sair 

mesâvi-i ahvalini (kötü hallerini) kale almayarak naibin 
teşvikiyle bir takım tezvirat (yalan sözler) ve müfteriyatı (iftirayı) 
havi tanzim olunan mahzarın yeniden tahkikine girişdiği ve 

oniki gün bununla meşgul olub naibin yalnız âşara sirkatini 
gayet sathi iki saat su’al ve bazılarına dahi (İşi uzatma pek 

sonra sizi şuraya buraya li-ecli’ş-şahade götürürler) demesi 
üzerine asıl işi meydana çıkaracak adamlar dahi sükûn 
eyleyerek gitdikleri ve bu da yine mutasarrıf bey’in mücerred 

naibi cidden ve alenen tesahubundan (sahip çıkmasından) ileri 
geldiği anlaşıldığından ve menafi’i hazine bu yoldaki 
ma’ruzatım hakkıyla tahkik edilmeyerek meydana çıkarılmak 

ve müsebbibleri kanun-ı adalet-i meşhuna tevdi’ buyurulmak 
üzere lütfen bâ-vilayet-i celileden veyahud livadan müstakim 

ve muktedir ve usul-i tahkikate aşina bir zatın i’zamı hususuna 
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müsaade-i samilerinin sezâvar buyurulması babında ve her 

halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 12 Şaban Sene (1)312 ve fi 1 Şubat Sene (1)310 (13 Şubat 
1895) 

Alucra Kazası Kaim-makamı Bende Ömer Asaf 
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Hû 
Şûrâ-yı Devlet Yed-i Emniyet-i Müddei-i Umumiliği 
Şûrâ-yı Devlet Riyaseti Vekâlet-i Celilesine 

 
Karahisar-i Şarki sancağına tabi Alucra kazası kaim-

makamı Ömer Asaf Efendi’nin mugayir-i kanun bazı 
harekâtından dolayı icra kılınan tahkikatı havi evrakın Sivas 
vilayetinden gönderildiğine ve bazı ifadeye dair dahiliye 

nezaretinin müzekkere-i takdimesi Şûrâ-yı Devlet’e havale ve 
dahiliye daire-i aliyyesi kararıyla me’muriyet acizaneme tevdi’ 

edilmekle mütalaa ve tedkik olundu.  
 
Kaim-makam-ı muma-ileyh hakkında isnad olunan 

mevaddın birincisi mülteziminden Alucra’nın Feygas 
karyesinden Zaralıoğlu İbrahim’in yedi gün haps ettirildiği ve 
muahharen sebili tahliye ile âşar tekâsitinin te’cili ve iltizam 

eylediği kura bedelat-ı nakdiyesinin cebaniyetine (ödenmesine) 
muavenet olunması (yardım edilmesi) içün merkûm 

İbrahim’den onbeş lira talep edilmesi keyfiyatı olub kaim-
makam-ı muma-ileyh rüşvet maddesini inkârla Eylül’de 
tesviyesi lazım gelen taksit-i evvelin (ilk taksitin) Teşrin-i-sani 

nihayetine (sonuna) kadar ita edilmemiş olmasından dolayı 
tahsil-i hukuk-ı hazine emrinde merkûmu celb ile (getirterek) 

zabıta nezaretinde bulundurduğunu beyan eylemiş ve rüşvet 
mes’elesinden dolayı li-ecli’ş-şehade ita-yı malumat eden 
Kütükçüoğlu Ali ile Ebiloğlu Mustafa’nın mütebayin (birbirine 

uymayan) ifadatı kaim-makamın bu maddede suret-i gayri 
meşru’ada hareket ettiğini isbat edemediğinden calib-i 
mes’uliyet ve muhakeme görülememiştir. 
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İkincisi askerden kurtulmak üzere bikes mazbatasının 

tanzim ve itası zımnında reji kolcusu (tütün idaresi muhafızı) 
Halil’den onbeş lira istenmesi mes’elesi olub bu babda kaim-
makam ile merkûm Halil külliyen inkâr eyledikleri gibi icra 

kılınan tahkikatda dahi madde-i rüşvet isbat edilemeyerek 
ihbar-ı mücerrede (tek kişinin yaptığı asılsız ihbar) kabilinden 

olarak gösterilmiş bulunmağla mucib-i mes'uliyet 
görülememiştir.   

 

Üçüncüsü merkez kazada ebniye (bina) inşa ettiren 
Tekeroğlu Yorgi’nin taşçı ustalarıyla mün’akid (akdedilmiş, 
imzalanmış) mukaveleyi ikale (bozma) teşebbüsü üzerine 

mezkûr ebniyenin seksen liraya keşfi içün kezalik onbeş lira 
istenilmesi maddesi olub bu babda mahkeme azasından Yani 

Ağa kaim-makamın kendi vasıtasıyla Yorgi’den onbeş lira 
istediğini hikâye eylemekde ise de kaim-makam-ı muma-ileyh 
ile merkûm Yorgi fiil’i rüşveti külliyen inkâr eylemiş ve Yani 

Ağa’nın ifadesini te’yid edecek delail ve emarat-ı saire de 
görülememiş olmağla bu babda dahi kaim-makamın 
mes’uliyetini dai (sebep) bir cihet tebeyyün etmemiştir 

(görülememiştir).   
 

 Dördüncüsü Münük karyesinde vuku’bulan katl ve cerh 
(öldürme, yaralama) ve gasb maddelerinin tahkiki 
(incelenmesi) emrinde mahal-i vak’aya (olay yerine) gidilerek 

muavenet olunmak (yardım edilmek) üzere sekiz lira alınması 
keyfiyeti olub bu babda cereyan eden tahkikatda zabıta Şerif 

abdesthaneden avdetinde Kürd Mustafa’nın kaim-makama beş 
veya yedi lira ile iki Mecidiye verdiğini refiki bulunan zabıta 
Hacı Mehmed’le beraber gördüğünü hikâye eylemekde ise de 

merkûm Hacı Mehmed, Mustafa’nın kaim-makama öyle para 
verdiğini görmediğini beyan etmiş ve müstantik muavini 
Mustafa Efendi dahi harcirah olarak köylüler tarafından gerek 

kendisine ve gerek kaim-makama para teklif edildiği sırada 
kaim-makam tarafından külliyen reddedildiğini ifade eylemiş 

olmasına ve Şerif’in ne içün verdiğini kat’iyyen tayin edemeyen 
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ve binaenaleyh meskûn bulunan ifade-i mutazarrıresinden 

(beyanda bulunduğu zarar veren ifadesinden) başka bir delil 
görülemeyen bu mes’elede dahi kaim-makamın mahkemesini 
icab edecek bir cihet tebeyyün etmemiştir.  

 
 Beşincisi zebhi (kesilmesi) bâ-irade-i seniyye-i hazret-

i padişahi memnu’ olan dişi hayvanatın zebhine emr 
verilmesi keyfiyeti olub, kaim-makam-ı muma-ileyh bu babda 
inkâr-ı madde eylemekde ise de cereyan eden tahkikatda 

kendisinin ve me’murin-i kazadan bazılarının dişi hayvan eti 
iştirası (satın alınması) ve bâ-husus kasab Arşak’ın müevvelen 
ikrarı (değişik şekilde ikrarından) dişi hayvan zebhinde 

(kesiminde) bir dereceye kadar müsammahasını göstermekde 
olduğundan ve ol-vechile dişi hayvan kesenler hakkında 

mücazat-ı lazımenin (gerekli cezanın) merci’ince ta’yini tabii 
bulunduğundan bu babdaki müsammahasından dolayı kaim-
makam-ı muma-ileyhin tevbihi (cezalandırılması) muvafık-ı 

maslahat bulunmuşdur. 
 

Tafsilat-ı ma’ruzadan müsteban buyurulacağı üzere 

kaim-makam-ı muma-ileyh isnad olunan mevaddın birinci, 
ikinci ve üçüncü ve dördüncüsü hükümsüz görülmüş ve 

beşincisinden dolayı idareten tevbihi (cezalandırılması) 
muvafık-ı maslahat (uygun) bulunmuş ise de icabının tezekkür 
(görüşülmesi) ve icrası zımnında keyfiyetin dahiliye daire-i 

aliyyesine havale buyurulması babında emr u ferman hazret-i 
men-lehü’l-emrindir.  

Fi 29 Muharrem Sene (1)312 ve fi 10 Temmuz Sene (1)311 
(22 Temmuz 1895)   
Şûrâ-yı Devlet Bende Talat 

 
Görüldüğü gibi kaymakam hakkında bir çok suçlama 

boşa çıkmış bunlardan sadece dişi hayvan kesiminde gevşek 

davranarak zımnen rıza gösterdiği için suçlu bulunmuştur.  
Buradan dişi hayvan kesimine getirilen yasakla hayvan 

neslinin korunmaya çalışıldığı açıktır. Bir de konunun 
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kaymakam tarafından dile getirilen naib hakkında yaptığı 

suçlamaları ve onun Karahisar mutasarrıfı tarafından 
korunduğuna dair ileri sürdüğü iddiları bulunmaktadır. Bu 
konu daha önce incelenmiş olduğundan söz konusu 

iddialarının doğru olabileceğini belirtmek gerekmektedir. 
Bunun için daha önceki çalışmaya bakılabilir. 1895 tarihinde 

durum gerçekten hiç iç açıcı değilmiş.64  
 

 
"er-Rızku Alallah" (Rızık Allah'a aittir) 

 

                                                           
64https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/19/sebinkarahisa

rin-illigi-alinarak-neden-giresun-il-yapilmis-olabilir-1895-tarihli-belge-

isiginda-analiz/ 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/19/sebinkarahisarin-illigi-alinarak-neden-giresun-il-yapilmis-olabilir-1895-tarihli-belge-isiginda-analiz/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/19/sebinkarahisarin-illigi-alinarak-neden-giresun-il-yapilmis-olabilir-1895-tarihli-belge-isiginda-analiz/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/19/sebinkarahisarin-illigi-alinarak-neden-giresun-il-yapilmis-olabilir-1895-tarihli-belge-isiginda-analiz/
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SONUÇ 

 
Alucra’nın en eski köylerinden birisi olan Çubuk nam-ı 

diğer Feygas (Gürbulak) köyü her yönüyle tanıtılmaya 

çalışılmıştır. Feygas’ı Feygas yapan en önemli değeri olan 
Yakub Efendi Gulami Vakfı da bu süreçte incelenmiş, vakfa ait 

belgeler okunarak yorumlanmıştır. 
 
Bu kitabı okuyan kişi Feygas’ın dünü ve bugünü 

hakkında yeterince bilgi sahibi olacaktır.  
 
Çalışmada öne çıkan detayların başında eski köy 

mevkilerinde yapılan alan araştırmaları gelmektedir. Bu alan 
araştırmalarında türbe kitabesi fotoğraflanarak okunmuş ve 

yeni bir kapı aralanmıştır.   
 
Aşağı Mahallede bulunan bir çeşmenin kitabesinin 

Cumhuriyet devrinde Osmanlıca yazılmış olduğu anlaşılmıştır. 
Kitabede çeşmeyi yaptıranın adını yazdırmayarak mütevazilik 
göstermesi kayda değer bir ayrıntıdır. 

 
Kabristanlarda yapılan araştırmada otların arasında 

toprağa batmış olarak bulunan mezar taşlarından Yukarı 
Mahalle’de bulunan iki adet mezar taşının kitabesi bölge tarihi 
açısından Feygas’ı ön plana çıkarmıştır. Belgelerde çok sayıda 

Seyyidin adı geçtiğinden bu kabristanlarda Seyyidlerin de 
kabrinin olması gerekmektedir. Bu nedenle Feygas köyü bu 

anlamda değerli bir toprak parçasıdır.  
 
Köy aşağıya taşınınca Feygas köyünün bulunduğu 

yerleşim yeri ve yolları da aynı şekilde bakımsız kalmıştır. 
Ziyarete giden yol da bu şekilde bozuk ve bakımsızdır. 
Buraların ihya edilmesi gerekmektedir. Burada bulunan cami 

de mahsun kalmıştır. Buraların zaman zaman şenlendirilmesi 
Gürbulak köyünü de bereketlendirecektir.  
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Ayrıca burada bulunan mezar taşı kitabelerinin 

okunuşlarına uygun olarak yeni mezar taşları ve kabirleri 
yaptırılarak tarihi kitabelerin yukarıdaki camide koruma altına 
alınması da yerinde bir uygulama olacaktır. Yine mezarlıklarda 

bulunan otların, ağaç dalı vs. gibi gereksiz şeylerin 
temizlettirilerek buraların bakımlı tutulması ve başka kitabe 

bulunup bulunmadığının tesbitine çalışılması yerinde bir 
girişim olacaktır.  

 

Belgelerde farkedilen bir detay da Feygas köyünde 
bulunan vakfın 3 değişik şekilde ifade edilmiş olmasıdır. İlk 
dönemlerde Feygas Yakub Efendi Gulami Vakfı olarak ifade 

edilirken son dönemlerde Feygas Zaviyesi Vakfı ve Feygas 
Çağırgan Baba Vakfı olarak yazılmıştır. Bunun nedeni tam 

olarak anlaşılamasa da hepsinin ortak özelliği Feygas köyünde 
olduklarının belirtilmiş olmasıdır.  

 

Bakara Suresi 281 Vettegû yevmen turceûne fi-hi ilallâhi 

Allah'a döneceğiniz ve sonra hiç kimseye haksızlık edilmeksizin herkese 

kazancının eksiksiz olarak verileceği günden sakının! 

http://muratdursuntosun.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1776&action=edit
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"Muhakkak ki Allah adâleti, iyiliği, akrabayı yardım 
etmeyi emredir; çirkin illeri, fenalık ve azgınlığı da 

yasaklar." Nahl Suresi; 16-19) 

 

Men arefe nefsahu fegad arefe Rabbehu 

Nefsini bilen Rabbini bilir (Hadis-i Şerif) 

 

Hattat İzzet Efendi Hattı “Allah her işinizde yardımcınız olsun” 



ALUCRA GÜRBULAK KÖYÜ 
NAM-I DİĞER ÇUBUK, FEYGAS, HANUK, MEHMED ŞEYH 

260 
 

 

"Allahû Fî Avni'l Ab'di Mâdâmel' Abdu Fî Avni Ehihi" 

"Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun 

yardımcısıdır" Hadis-i Şerif (Buhari) 


