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ALUCRA TARİHİNİ VE ÇAĞIRGAN BABA’YI TANIYALIM 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Kavli rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. 

 
Çağırgan Baba’dan bahsetmeden önce bulunduğumuz Fevzi Çakmak, eski adıyla Zıhar 

köyünün tarihi hikâyesinden özetle bahsetmekte yarar bulunmaktadır. Burası tarihi Roma yolu 

üzerinde bulunmakta olup, Persliler, Bizanslılar, Selçuklular, Mengücekliler, tekrar 

Selçuklular, Moğollar, Alaaddin Eretna Devleti, Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti1, 

Osmanlılar2, Timur, Mutahharten Emirliği3, Karakoyunlular4, Akkoyunlular5 ve tekrar 

Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır.6 Bu nedenle kadim geçmişi olan bir yol güzergâhıdır.7 

Osmanlı’daki adı İran Caddesidir.8 Buradan geçen yol Tebriz’e kadar uzanmaktaydı.  

 

Civarımız pek çok tarihi olaya da tanıklık etmiştir. Fatih Sultan Mehmet 1461’de 

Trabzon Seferine giderken buradan itibaren Akyatak Yaylasından geçerek Gümüşhane tarafına 

doğru ilerlemiştir. Keza Fatih Sultan Mehmet’in Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’la yaptığı 

Otlukbeli Savası da aslında Hacı Hasan Köyü düzlüğünde yapılmıştır.9 Yavuz Sultan Selim 

1514 yılında Şah İsmail ile yaptığı Çaldıran Savaşı sonrasında Şiran’dan gelerek Çalgan 

                                                           
1 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/kadi-burhanettin-devletinin-genel-durumu/ 
2 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/ 
3 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/19/mutahharten-emirligi-doneminde-

sebinkarahisar-ve-alucra/ 
4 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/22/karakoyunlular-donemi-ve-sebinkarahisar/ 
5 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/24/akkoyunlular-donemi-ve-sebinkarahisar/ 
6https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/30/osmanli-menzil-yollari-ve-karahisar-alucra-

guzergahi/ 
7 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti/ 
8 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/21/alucra-tarihinden-sayfalar-26/ 

(İran Caddesi 3.belge) 
9 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/ 
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https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/19/mutahharten-emirligi-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/19/mutahharten-emirligi-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/22/karakoyunlular-donemi-ve-sebinkarahisar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/24/akkoyunlular-donemi-ve-sebinkarahisar/
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https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/21/alucra-tarihinden-sayfalar-26/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/
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köyünde ve Zıhar’dan geçerek Alucra’da ve Balcana’da konaklamıştır.10 1539 yılında Kanuni 

Sultan Süleyman’ın Şehzadesi Bayezid’de babasıyla anlaşmazlığa düşünce Şebinkarahisar’dan 

itibaren Alucra’dan ve buradan geçip İran’a kaçmıştır.11 1610 yılında ise Kuyucu Murat Paşa 

Celali İsyancılarını Şebinkarahisar’dan itibaren kovalayıp Karahasan Geçidinde cenge 

tutuşmuş, kaçanlarla da Otlukbeli Savaşının yaşandığı Hacı Hasan köyü (Gelvaris) düzlüğünde 

bir daha savaşarak isyancıları etkisiz hale getirmiştir.12 Yine aynı yerde geçmişte Sipahilik 

Vakfı olduğuna yönelik kayıtlarda bulunmaktadır.13 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Zıhar 

Tekkesi cepheye giden ve cepheden dönen askerlerimize de hizmet etmiş, onlara sıcak vermiş, 

istirahatlerini temin etmiştir.14 Fevzi Çakmak (Zıhar) köyü son olarak Birinci Dünya Savaşı 

esnasında karargâh binalarıyla kolordumuza ve Mareşal Fevzi Çakmak’a ev sahipliği yapmıştır. 

Köy adını da Mareşal Fevzi Çakmak’tan almaktadır. 

 

Çağırgan Baba bahsinden önce bölgemizin İslamlaşmasıyla ilgili de bilgi vermek 

gerekmektedir. Halife Kaim bi-Emrillah’ın teşvikiyle Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in 

zamanında Çağrı Bey ilk olarak 1018 yılında Karadeniz bölgesinde keşif yapılarak bölgenin 

coğrafi ve nüfus yapısı hakkında bilgi toplamıştır. 1040 yılında ise İbrahim Yinal tarafından 

Alucra’nın Eşküne köyüne kadar olan alan fethetmiştir.15 Bu arada doğuda Moğol baskısının 

etkisiyle bölgemize ve Anadolu’ya yoğun bir Türk göçü yaşanmıştır. Bu şekilde bir anlamda 

1071 Malazgirt Zaferi’nin ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin zeminini de hazırlamıştır. 

 

Malazgirt Zaferinden sonra bölgemizde ilk olarak Danişmentliler ve Mengücekliler 

hakimiyet kurdular.16 Sonrasında bir ara bölgemiz Trabzon’da bulunan Rum İmparatorluğu 

hakimiyetine geçmiş ise de sonrasında Mengücekliler tarafından yeniden fethedilmiştir. Fethin 

anısına da Şebinkarahisar Bağlar’daki Behramşah Camisi inşa edilmiştir. Bölgemiz 1228 yılına 

kadar Mengüceklilerin Erzincan kolu hakimiyetine ve sonrasında Selçukluların hakimiyetine 

girdi.17 Ancak bu durum çok uzun sürmedi ve 1243 yılında Moğollar  Gıyasettin Keyhüsrev’in 

sultanlığında Selçuklularla  Kösedağ’da yaptıkları savaşı kazanınca Anadolu 100 yıla yakın 

adeta Moğolların esiri oldu.18 Moğollar yakıcı ve yıkıcılıklarıyla Anadolu isyanına 

yapmadıklarını bırakmadılar bunun yanında ağır vergiler aldılar. Bu süre içinde Anadolu’daki 

İslami hayat da büyük yara aldı. İslami kurumlarda bundan olumsuz etkilendi.  

 

Moğolların Gazan Han zamanında 1295’de büyük oranda İslamiyete geçmelerine kadar 

bu baskılar devam etti. Ancak bunun öncesinde Sinop ve civarındaki Pervaneoğulları 

Beyliğinin kurucusu olan  Mühezzibettin Ali Kaşi’nin oğlu Muinüddin Süleyman, Moğollar 

                                                           
10 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/25/alucazada-alucarada-yavuz-sultan-selimin-

ayak-izleri/ 
11 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/28/sehzade-bayezidde-karahisar-ve-alucradan-

gecmis/ 
12 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/kuyucu-murad-pasa-alucradan-gecti/ 
13 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/07/alucra-tarihinden-sayfalar-20-alucra-

gelvarisde-bir-sipahi-egitim-merkezi/ 
14 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/16/bir-hatt-i-humayunda-1828-1829-osmanli-rusya-
savasinin-izleri/ 
15 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-ve-alucranin-

eskune-koyu/ 
16 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/menguceklerin-sebinkarahisarin-ve-cevresinin-

turklesmesine-olan-katkisi/ 
17 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/selcuklularin-kogonya-sebinkarahisar-ve-

cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi-2/ 
18 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/16/mogol-ordularinin-anadolu-sebinkarahisar-ve-

yakin-cevresi-uzerindeki-etkileri/ 
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içerisinde önemli mevkiler elde ederek önce Tokat sonra buna ilave olarak Erzincan muhafızı 

oldu ve Pervane unvanını aldı. Muinüddin Pervane, Moğollarla arası açılarak 1277 yılında başı 

vurularak öldürülmeden önce Şebinkarahisar’da onun ıktalarındandı. Anadolu’nun muhtelif 

yerlerinde kendisine ait çok sayıda vakıf eserleri bulunmaktadır.19 Muineddin Pervane’nin 

Erzincan ve Karahisar’da bulunduğu dönemde bölgemizde de İslami vakıfların temelinin 

atıldığı söylenilebilir.  

 

1316 yılında Ebu Said Bahadır Han’ın Moğol tahtına geçmesi ve 1335 yılında varissiz 

ölmesi üzerine Anadolu’da da idari anlamda değişiklikler yaşandı. Bu süreçte Alaaddin Eretna 

vekil olarak bölgeyi yönetirken 1344 yılında sultanlığını ilan ederek bölgemizi hakimiyeti altına 

aldı.20  

 

Çağırgan  Baba Vakfının kuruluş tarihinin 1341 yılı olduğunu hatırladığımızda adına 

kurulan vakfın Eretnalılar döneminde kurulmuş olduğu kesindir. Vakıf senedinde bulunan bir 

ifade yoruma muhtaçtır. Bu ifade “Allah onun kabrini nurlandırsın”dır. Vakıf senedindeki bu 

ifade Çağırgan Baba’nın bu tarihden önce vefat etmiş olabileceğini düşündürse de bu konuda 

kesin bir yargıya varmak zordur. Ancak Osmanlıca muhtelif belgelerde vefat etmiş büyük 

zatlardan bahsederken “Tabe Serahu” (Allah kabrini nurlandırsın) notu yazılmaktadır. Bu 

nedenle 1341’den önce Çağırgan Baba’nın vefat etmiş olduğu fakat onun adına hürmeten vakfın 

sonradan kurulmuş olduğu da ihtimal dahilindedir.21  

 

                                                           
19 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/17/sebinkarahisar-tarihi/ 
20 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/eretna-devletinin-genel-durumu-sarki-

karahisar-ve-alucraya-etkileri/ 
21 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/cagirgan-babanin-vakif-senedindeki-sir/ 
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Çağırgan Baba Zaviyesine ait elimizdeki vakıf senedi sonradan istinsah yoluyla 

çoğaltılmış belgedir. Zira Vakıflar Genel Müdürlüğü vakfı tescil etmeden önce vakıf senedinin 

sağ tarafında bulunan mührün tescili için mühür tatbik defterlerinin bulunduğu İstanbul 

Müftülüğüne yollamıştır. Burada yapılan incelemede mührün Şer’iye Sicilleri Arşivindeki 10 

Numaralı Mühür Tatbik Defteri’nde kayıtlı Musa Kazım’a ait olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle 

vakıf senedinin daha sonra çoğaltıldığı kesindir. Yakın zamanda vakıf senedinin mühür 

kısmında yaptığım incelemede Musa Kazım’ın Alucra Müftüsü olduğu anlaşılmıştır. 

Yenilemenin nedeni “Tecdid-i Berevat” yani beratların yenilenmesi olabilir. Bu nedenle belge 

tarihinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Müftülüğüne dilekçe verilerek Musa Kazım’a ait 

mührün hangi tarihe ait olduğu sorulmuştur.  

 

Sivas Salnamesinde (yıllığında) Çağırgan Baba ve Çomaklı Baba’nın Alucra’da medfun 

olduğu yazmakta olmasına karşın doğum ve ölümlerine ilişkin detaylı bilgi verilmemiştir.22 

Çağırgan Baba’nın adı parekende belgelerde de geçerken Çomaklı Baba hakkında başka bilgi 

bulunmamaktadır. 

 

Bununla birlikte Çubuk Köyü (Feygas- Gürbulak Köyü) Gulami Yakub Efendi Vakfı’na 

ait vakfiye senedinde “Meşayih-i Kiramın Medar-ı İftiharı” denilmesi ve 1365 tarihinde 

kurulan zaviyenin Çağırgan Baba Zaviyesine bağlı kılınmış olması Çağırgan Baba’nın bu 

tarihde dahi yaşadığını düşündürmektedir. Bazı rivayetlerde Çağırgan Baba’nın 155 yaşına 

kadar yaşadığı ve Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon Seferi sırasında kendisi “Pir-i Fâni” iken 

Fatih Sultan Mehmet ile sohbet ve istişare ettiği rivayetleri de daha sağlam bir zemine 

oturmaktadır. Bu rivayetlerde Çağırgan Baba’nın kerametleri anlatılmaktadır. Buna göre 

Çağırgan Baba, Trabzon’un fethinin de manevi önderi konumundadır. Trabzon’un fethini 

önceden müjdelemiştir.23   

 

Çağırgan Baba’yı Zıhar köyüne getiren sebeplere gelince; Moğolların Anadolu insanına 

ve İslami yaşantıya verdiği hasarın telafisi için Ahmed Yesevi ve Matüridi24 anlayışının 

temsilcisi Alperenler-Seyyidler25 daha önce Anadolu’ya gelmiş ve durumu yakinen bilen 

Anadolu erenleri tarafından Anadolu’ya davet edilmişler ve onlarda davete icabetle gelerek 

uygun bulunan yerlerde hizmet vermeye başlamışlardır. Bu teşvikde dönemi itibarıyla en büyük 

pay sahibi Sultan Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali Hazretlerinindir. Bu zatlar 

Alperen olmaları nedeniyle müritleriyle birlikte bir uc beyi gibi hem savaşarak bölgelerini elde 

tutmaya çalışmışlar hem de ilimleriyle etraflarını irşad etmişlerdir. Bunun en büyük kanıtı 

Çağırgan Baba’nın türbesi civarında bulunan çok sayıda gönül ereni askerlerinin-müritlerinin 

mezarlarıdır.26   

 

Yegâne gayeleri İ’la-i Kelimetullah olan ve cihan devleti mevkuresiyle hareket eden 

Horasan erenleri aynı zamanda iyi yetişmiş, donanımlı ve cesur insanlardı. Bu kişiler ilmi ve 

savaşçı yönleri yanında alın teri ve el emeğiyle Anadolu topraklarını şenlendirmek için gayret 

göstermiş her yönüyle üretici kişilerdi. Boş ve tenha yerlerde özellikle geçiş güzergâhlarında 

zaviyeler kurarak ve oralarda tarlalar ihdas ederek ekin-bostan yetiştirip, hayvancılık yaparak 

elde edilen gelirle gelip geçenlere yemek yedirir, onları misafir ederlerdi. Halka karşı 

                                                           
22 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/09/salnamelerde-alucra-2/ 
23 http://www.karadenizolay.com/gezigozlem/tekkedeki-feryad-eden-evliya-cagirgan-baba-h176.html 
24 Matüridiye göre iman; "kalp ile tasdik dil ile ikrar " (açıkça söyleme) dır. 
25 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/vakiflar-seyyidler-dervisler-ve-alucra-genel-

degerlendirme/ 
26 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/01/12/es-seyyid-ismail-hakki-cagirgan-veli/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/09/salnamelerde-alucra-2/
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cömertlikleri, geniş hoşgörüleri, yardım severlikleri ile çevrelerinde bulunan gayrimüslimlerin 

dahi kalplerini kazanmayı bilmişlerdi.  

 

Çağırgan Baba da aynı özellikleri taşıyan bir ulvi şahsiyet olarak Allah rızası için 

çalışmış, Zıhar köyünden yaktığı kıvılcım ile etki alanını genişleterek diğer başka yerlerde 

evlatlarıyla da hizmet vermeye devam etmiştir.27 Alucra’nın Boyluca (Zun) köyünde torunu 

Seyyit Mahmut Çağırgan Hazretlerinin yaşadığı bilinmektedir. Keza Gümüşhane’nin Tekke 

beldesinde Seydi Mahmut Çağırgan Hazreteleri ve Bayburt’un Şurut köyünde yine aynı adla 

Çağırgan Baba ismiyle maruf (bilinen) zatlara ait türbeler bulunmaktadır. Bu da Çağırgan Baba 

neslinin bölgemizin irşadı hususunda önemli bir görev üstlendiklerini göstermektedir. Çağırgan 

Baba, İslami yaşantının ve ahlak anlayışının gördüğü zararı tamir ve restorasyon görevini yerine 

getirmiştir.  

 

Çağırgan Baba’nın aynı zamanda Seyyid olması da kendisine duyulan hürmetin 

artmasına neden olmuştur. Üzücü Kerbela olayından sonra Seyyid ve Şeriflerin Arabistan 

coğrafyasından Türk coğrafyasına hicret ettikleri bilinmektedir. Türkler kendilerini Hz. 

Peygamberin emaneti olarak görüp onlara pozitif ayrımcılık yapmıştır. Hatta Osmanlı’da 

Nakibü’l-eşraf teşkilatı kurularak hem Seyyidlerin hukuku korunmak istenmiş hem de 

Seyyidliğin, Seyyid olmayanlar tarafından suistimal edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.  

 

Bu cümleden olarak Seyyidler, Türklerin arasında uzun yıllar yaşarken kız alıp kız 

vererek Seyyidliğin Türklere de geçmesine vesile olmuştur. Çağırgan Baba’nın Dulkadirli 

Beyliği içindeki Çağırganlu Cemaati ile bağı olma ihtimali aynı zamanda Seyyid olması 

gerçeğini değiştirmez. 

 

Daha sonraki yıllarda bir tevafuk olarak Dulkadirlilerin Alucra ile yolları tekrar 

buluşmuştur. Önceleri yaylak olarak Halep ve Maraş taraflarından Alucra civarına gelen 

Dulkadirli boylarından bir vesileyle buralarda kalanlar olmuştur. Ayrıca Yavuz Sultan Selim’in 

Çaldıran Savaşı’ndan sonra Dulkadirli Devletine son vermesine müteakib Kanun-i Sultan 

Süleyman döneminde kervancılar Alucra güzergâhındaki köylerin eşkıya etkisiyle boşaldığını 

belirtmişlerdir.28 Bunun üzerine Erzurum Beylerbeyi Dulkadirli Mehmed Bey’e yazılan yazıyla 

Alucra’nın yeniden şenlendirilmesi istenilmiştir. Verilen emir üzerine güneyden Dulkadirli 

boylarının Alucra’ya getirildiğinin kuvvetli emareleri bulunmaktadır. Bunun en büyük kanıtı 

16. Y.Y.’da kurulan ve her biri Dulkadirli boyu ismi olan Haculu ve Allu köyleridir.29        

 

Çağırgan Baba’nın doğum tarihi ve vefat tarihi ile bilgiye ulaşılamamıştır. Çağırgan 

Baba yaşadığı süre içinde insanları inanca, ibadete, yardımlaşmaya, çalışmaya, infaka ve insan 

olmanın gereğini yapmaya çağırdığı için mahlası Çağırgan Baba olmuştur. Adına kurulan 

zaviye kendisinden sonra da yüzyıllarca aynı doğrultuda hizmet vermeye devam etmiştir. Hiç 

şüphesiz vakfın kuruluşundan sonra bölgemizde çok sayıda devlet gelip geçmiş olmasına karşın 

tamamının Müslüman olması vakfa saygı gösterildiği ve faaliyetinin devam etmesine yardımcı 

olunduğunu göstermektedir. Vakıfla ilgili elimizdeki son yazışma 1838 tarihlidir. Bu da en 

azından 1850’lere kadar vakfın ve evlad-ı Çağırgan’ın Zıhar köyünde faaliyette bulunduğunu 

                                                           
27https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/23/alucranin-cagirgan-velileri-cagirgan-baba-ve-

seyyid-mahmut-cagirgan/ 
28https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/04/alucara-koyunden-alucra-kazasina-giden-

surecte-one-cikanlar/  
29 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-arasinda-bir-iliski-

olabilir-mi/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/17/alucra-tarihi-ve-dulkadirli-alucra-iliskisi/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/23/alucranin-cagirgan-velileri-cagirgan-baba-ve-seyyid-mahmut-cagirgan/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/23/alucranin-cagirgan-velileri-cagirgan-baba-ve-seyyid-mahmut-cagirgan/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/04/alucara-koyunden-alucra-kazasina-giden-surecte-one-cikanlar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/04/alucara-koyunden-alucra-kazasina-giden-surecte-one-cikanlar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-arasinda-bir-iliski-olabilir-mi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-arasinda-bir-iliski-olabilir-mi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/17/alucra-tarihi-ve-dulkadirli-alucra-iliskisi/
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göstermektedir. Vakıfla ilgili elimizdeki son yazışma 1838 tarihlidir. Bu da en azından 

1850’lere kadar vakfın ve evlad-ı Çağırgan’ın Zıhar köyünde faaliyette bulunduğunu 

göstermektedir.  

 

Günümüzde Çağırgan Baba’nın torunları olan Zıhar (Zuhr) yani Fevzi Çakmak köyünün 

fertleri de dedelerinin yolunda olarak onun şahsında olan hasletleri yaşatmaya çalışmaktadır.  

Aslıda vakıf senedinde onlara bu konuda bir yükümlülük de yüklenmiştir. Vakıf senedinde 

“Çağırgan Baba Zaviyesi’nin bulunduğu köyün haneleri zaviye sakinlerinin yemek ihtiyacını 

teminle yükümlüdür” ifadesi bulunmaktadır. Zaviye sakinlerine ilişkin günümüzde bilgi 

bulunmadığından yapılacak en güzel uygulama Çağırgan Baba’yı anma etkinliklerine katkıda 

bulunmaktır. Zıhar köyünün adı bazı belgelerde Zuhr olarak da geçmektedir. Zuhr, sahavetli 

şerefli olmaktır. Sahavet ise cömertlik, el açıklığı, muhtaç olanlara çok ihsan etmek anlamlarına 

gelmektedir.30  

 

Bu vesileyle Çağırgan Baba ile ilgili olarak yapılan bu ilk anma gününde emeği geçen 

herkese şahsım adına şükranlarımı sunuyor ve ileriki senelerde de bu etkinliklerin devam 

ettirilerek Çağırgan Baba kültürünün gelecek nesillere taşınmasını ümit ediyorum. Milli ve 

manevi değerlerimiz açısından zengin bir geçmişe sahibiz. Bunu Allah’ın bir lütfu olarak 

görmeli ve bize bahşedilen değerlere sahip çıkmalıyız. 

 

Yazıma son vermeden önce iki hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Çağırgan Baba 

ile ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivinde tasnifi tamamlanarak araştırmacıların 

kullanımına açılmış bulunan belgelerin tamamı alınarak okundu. Buna karşın köy halkından 

maalesef fazla belge temin edilemedi. Bu belge olmadığı anlamına gelmemektedir. Ancak 

nedense halkımız elinde olan bilgi ve belgeyi paylaşmaktan imtina etmektedir. Vakıfa ait olan 

şeylerde şahısların bireysel olarak bir tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Bunda vebal vardır.31 

Bu konuda paylaşımcı olmalı ve herkesin elinde olan bilgi ve belgeleri tüzel kişilik olarak köy 

muhtarlığına tutanakla teslim etmesi ve tutanağın da kamuya açıklanması gerekmektedir. 

 

Diğer bir husus da temenni olarak belirteceğim şekilde Eski Gürbulak (Feygas) köyü ile 

Fevzi Çakmak (Zıhar) köyü arasında diğer bir ifadeyle Gulami Yakub Efendi ile Çağırgan Baba 

Türbesi arasında bir bağlantı yolu yapılarak her iki mübarek zat arasında köprü kurulması 

yerinde bir uygulama olacaktır. Zira Gulami Yakub Efendi Vakfı, Miladi 1365 kuruluş tarihi 

ile Alucranın bilinen en eski ikinci vakfı konumundadır. Bu vakfımızla ilgili arşivdeki 

belgelerde okunarak Gulami Yakub Efendi için de bir kitap hazırlanmış ve Gürbulak Köyü 

Derneğinin katkılarıyla basılmıştır.32 Gulami Yakup Efendi, Çağırgan Baba için “Meşayih-i 

Kiramın Medar-ı İftiharı” ifadesini kullanarak vakfını onun zaviyesine meşrut (bağlı) kılmıştır. 

Bu nedenle onların bu iradesine bizlerin de saygı duyarak aradaki engelleri kaldırmamız 

gerekmektedir.  

 

Alucra’daki üçüncüsü eski vakfımız ise 1501 Tarihli Boyluca (Zun) köyü vakfıdır. 

Bunların haricinde Alucra’da aktif olmayan ancak belgelerden takip edebildiğimiz başka 

vakıflarda bulunmaktadır.33  

                                                           
30https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/03/erzurum-ahkam-defterinden-zihar-fevzi-cakmak-
koyune-ait-yazismalar/ 
31 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/10/vakfa-vakif-olmak/ 
32 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/11/17/alucra-gurbulak-koyu-nam-i-diger-cubuk-

feygas-hanuk-seyh-mehmed/ 
33 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/27/alucranin-kayip-vakiflari/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/03/erzurum-ahkam-defterinden-zihar-fevzi-cakmak-koyune-ait-yazismalar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/03/erzurum-ahkam-defterinden-zihar-fevzi-cakmak-koyune-ait-yazismalar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/10/vakfa-vakif-olmak/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/11/17/alucra-gurbulak-koyu-nam-i-diger-cubuk-feygas-hanuk-seyh-mehmed/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/11/17/alucra-gurbulak-koyu-nam-i-diger-cubuk-feygas-hanuk-seyh-mehmed/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/27/alucranin-kayip-vakiflari/
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