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Öz: Türk/111; binlerce yıl önce giizetleme ve ateşle haberleşme amac:Jia kuleler in1a 
ed!yorlardt. Bunlara Ktırg11/ Atef lVIlesi de-nilfyordu. İslamf dônemde b11 haberlepne 
yöntemi, kule/etin yakm çevrelerindeki tpelere zavfyeler kılrtırak bütiinleymiy bit· 
sistem Jıahiıe getirilt!l~rti. Bu sistemden Ordu y tiresini fetbeden Hacıemiroğul/an 
B~liği de mükemmel bir şekilde yararlannıı,rlır. Bu makale, sôz konttSu sistemin 
Kabataş ıiçesıiıin Horkadem, 13~/erli ve Be/en mahallele1inde giinümiize ulaJan 
iz.!erini tahlil etmektedir. Ktırgu kekme.ri, bugün bir mevki adı olat-ak 
yaJamaktadır. Ztivfyeler ise kıtmculann adım tapyan .Jaftdar haline gelflliJti!: 
Çevrede fetih yıllanndan kalan Jehitlikler vardıt: Bu bağlamda, qytıca HoJkadem ve 
Bryler/i kqyletinin adlannm kökenieti de tahlil edilmiJtir. Makale, 1455 tan"hh. 
Tahtir Diftni'ndetl elde edilen veti/er ve yörede 2017 Eyfiiliinde yapılan saha 
araJ!rrmalarmın sonuçlan soıgulanarak kaleme almmıştu: 

Anahtar kelimeler. Ktırgu/Fire To111er, Ordu, Ktıbataş, Ktırqy, Hofkadem, 
Be/en, Kttzki!J, Tahtasamanlık, Giilbahçe, Akfatma, Kıran, Borta, Canik, 
Fidtıveretıde, Haaemiroğullan, ztivıje, .Ş~h Ali, .Ş~h Halil, .Ş~b Ahmet, .Şıh 

Hasan, .Şryb S!imit, Kıttlıidoğmtl{, Hasan Dede, Nuroğlattlan, Tajoğlu, jakı, 
Jehitlik. 
AHisforkal Institution in Ordu Kabata§: Kargıı (Fire Tower) and 

the Birth of the Villages of Beylerli and Ho§kadem 

Abstract: Tur/es used to bui/d towers for the purposes of observation and 
commımication through fire thousands years ago. These were cal/ed Ktırgtt/Fire 
Toıver. In the Islamic e1-a, this method of commrmication has become an integrated 
system qy establisbing convents/ zaviJes on the bi/ls near t01vers. The PnncipalifY of 
Hacıemiroğt~flan 111bo conquered the region of Ordu also benejited peifect(y from this 
system. This article ana!Jzes the cumnt traces of this system in HoJkadem, B~lerh· 
and Be/en distticts of Kabataf, Ordu. The TIIOTıi "Kargu" lives todqy as a name of a 
location, but the convents tranifırmed into sacred places beoring the name of the 
foımders. There are cemeteries of martyrdom dalingfrom the years of the conquest 
around this place. In tbis co1ıtext, the oıigins of the 11ames HoJkadem and B~lerli 
vilfages ıvere also analyzed. This article includes the data jro111 the cadastral record 
book dated 1455 and the results of the field .rurv~s conducted in the region in 
September 2017. 
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Bahaeddin YEDIYILDIZ 

Bugün Ordu ilinin Kabataş ilçesinde, Hoşkadem ve Beğlerli arasındaki zirvenin 
hemen güney yakasmda Kargu adıyla bir mahalle vardır. Burası, Fatih döneminde 
Kargu diye anılan bir köy statüsündeydi. Kargu, aslında Türklerin en eski 
dönemlerinden yeniçağlara kadar kullandıkları bir haberleşme kurumunun adıydı. 
Orhon yazıtlarında ve Eski Uygurcada kargu sözcüğü "dağ doruklarında düşmanı 
ihbar için yapılan kule, gözetierne kulesi" anlamında kullanılmıştır (Teres 2007: 
1186). Tonyukuk Yazılı 'nda, "Atlı devriyeleri ve gözetierne kulelerini (kargu) iyi 
yerleştir. Baskına uğratma!" (Tekin 1994: 15) cümlesi geçmektedir. Kaşgarlı 
Mahmud'un Divanii Lügati't-Türk'i.inde bu kelime iki ayrı biçimde geçer: Birincisi 
Kargu şeklindedir. Bu biçimini Kaşgarlı ''Dağ tepelerine minare biçiminde yapılan 
yapı olup düşman geldiği zaman herkesin hazır bulunması için üzerinde ateş yakılır" 
(IV/269; l/426-6) diye açıklar; ayrıca kelimenin Karguy biçimine gönderme yapılu·. 
Kaşgarlı'da kelimenin bu biçimi ise hemen hemen diğeri ile aynı ınanadadır ve şöyle 
açıklanır: "Dağ doruklarında düşmanı ihbar için yapilan kule/er." (IV/269). "Dağ 
doruklarına veya yüksek yerlere minare şeklinde yapılan yüksekçe yapılar olup 
düşmanın gelmesini haber vererek halkın hazırlanmalarını sağlamak ve eşyalarını 
almaları için üzerlerinde ateş yakılan kule" (lll/24 1-1 9). 

Gerçekten eski Türkler baskınlardan korunmak için çok uyanık olmak zorunda 
idiler. Boylar hatta küçük aileler uyurken bile gözcü/er görevlendirirlerdi. 
Ülkelerinin güvenliğini sağlamak ve ani baskınları önlemek üzere, uygun yerlere, 
erken haber almayı sağlayan, içinde daimi nöbetçilerin bulunduğu Kargu/karguy'lar 
(ateş kuleleri) inşa ederlerdi. Bunlar özellikle hudut boylarına kurulurdu. Böylece 
geniş bir haberleşme ağı oluşturulurdu. Zaman içinde saldırı uyarısı için tepelere 
inşa edilen bu gözetierne kulesi sistemine göre, menzil noktalarında görevli 
memurlar, ulaşım vasıtası olarak at/ar ve kuşlar ile duruma göre duman ve ıştldan 
da yararlanarak haberleri gerekli yerlere iletmekteydilcr. 

Kargu denilen bu kuleler, Kaco ve Kargu kalıntılarında görüldüğü ilzere, döıt 
köşeli kesitlerden oluşuyordu. Bunlar, Arap minarelerini hatırlatmaktadırlar. Bu 
abidevi ateş kulelerinin biçim ve işlev değiştirerek ve dini özel likler kazanarak 
islaınl dönemde minaretere dönüştilkieri bi le söylenmektedir (Kı lıç 201 J: 254). 
"Minare" sözcüğünün anlamı da bu iddiayı doğrulayacak niteliktedir. Arapça "nur" 
kökünden gelen "menôr" ve "menôre" kelimeleri, "ışık veya ateş çıkan 1 görünen 
yer" anlamlarına gelmektedir. "Minare" kelimesi de bu sözcüğün başka bir 
kalıbıdır. Uluğ Türkistan'da doğu Türklerinde olduğu gibi Türkiye ve Balkanlarda 
batı Türklerinde de bu sistemin kalıntıları olarak bugün Kargu adıoda yer adlarına 
rastlanmaktadır. Bunlardan biri de, yukanda da belirttiğimiz gibi, Hoşkadem ile 
Beğlerli arasındaki zirvenin güney yamacında, Beğlerli'nin bir maha!Jesinin adı 
olarak yaşayan Kargu'durı. 

ı 1547 Yılında yapılan Tahrir'de (BOA, TD 255, s. 469-470), İskcfsir 'c bağlı Ferekse 
(Çambalı) köyü hakkında şöyle bir not vardır: "Malikane Koyluhisar Kal ' ası dinbinde liyende 
ve revendeye hidmet ederler, ber mı1ceb-i defter-i atik; divani timar, karye-i mezkfireden sekiz 
hane mademki Çennik ve Karakaya ve Kargu ve Tekyeblikü derbendierini tamir ve termim 
ideler avanzdan emin olalar". Görüldüğü gibi burada Kargu bir derbend mahallidir. Yani 
stratejik bir yerdir. Köyün batısındaki Kıran dağı üzerindeki dUzlüğe "Saraydüzii" denilmekle 
buralarda bina izine rastlanmaktadır. Köyün en önemli tarihi mirası camisidir. Yüzyılı aşkın 
bir geçmişi olan cami alışaptır. Caminin önünde Rumlardan kalma üzeri kapalı bir su kuyusu 
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ORDU KABATAŞ'TA TARiHi BİR KURUM 

* 
Kargu, Hoşkadem ve Beğlerli'nin bulunduğu bölgenin taribiyle ilgili en eski ve 

önemli kaynaklardan birisi, 1455 tarihli Tahrir Defteri'dir. Fatih Sultan Mebmed 
zamanında yazılmıştır. Defter'in eski yazı özgün metni ile çevriyazıs ı birlikte 
yayımlanmıştır (Yediyıldız-Üstün 1992). Defter bütünü itibariyle, Fatih dönemi 
Ordu Viieyeti'nin tamamının tahrir sonuçlarını ihtiva etmektedir. Bu vilayet o 
dönemde Vilayet-i Canik-i Bayram/u me'a fske.fsir ve Mi/as adıyla anılmaktadır. · 
Canik-i Bayram/u, Bolaman Çayı ve Aybastı'nın batı sın ırlarından Bulancak'ın 

doğu sınırlarına kadar uzanan bölgenin adıydı. Güney sınırını Canik dağlannın 
zirvesindeki yayialar oluşturmaktaydı. Dağların İç Anadolu'ya bakan yakalarında ise 
İskefsir 1 Reşadiye ve Milas 1 Mesudiye yer almaktaydı. 

Bölgenin Osmanlılardan önce Hacıemiroğulları Beyliği Devleti zamanındaki 
idari yapısını başka bir yerde anlatınıştım. Bölge, Hacıerniroğulları döneminde, 
bölüklerden oluşan divan/ara ve divanlardan oluşan niyabetlere ayrılan idari bir 
yapılanmaya sahipti2

. Bu yapılanmaya göre, on köyden oluşan Bölük-i Niyabet-i 
Ordu, Vilayet-i Bayramlu'nun merkezinde yer alan bir idari birirndi. Bu birimin 
köylerinden birinin adı, Akyazz idi (Yediyıldız-Üstün 1992: XXIX, 34). Bu 
Akyazı'nın bugün Hoşkadem'de oturaniann çoğunun soyadı olan Akyazı ilı:; bir 
ilişkisinin olup olmadığını daha sonra irdeleyeceğiz. 

Vilayet'in Kargu, Hoşkadeın ve Beğlerl i ile aHikah olan diğer iki idari birimi, 
Rafsamana Naipliği ve Divanı ile buraya bağlı olan F\daverende Bölüğü idi. 
Hafsamana günümüzde Gölköy ve Gürgentepe'nin kapladığı alana; Fidaverende ise 
Aybastı ve Kabataş sahasına tekabül etınekteydi . 1455-1613 yılları arasında Tahrir 
Defterleri döneminde, Kargu bir köy olarak mevcut olmasına rağmen, Hoşkadem ve 

vardır. Bunun dışında köyün kuzeybatısında 'Kale' denilen ve üzeri duvar olan büyük bir 
kayanın üzerinde hala yıkılmamış tarihi bir kabntı mevcuttur. Çambalı'nın önemli doğal 
güzelliklerinin başında Kirazalam denilen ve bir doğa harikası olan yer gelmektedir. 
Günümüzde Kargu, "Kargı" biçiminde telaffuz edilmektedir. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü'nün Köylerimiz (Ankara 1968) adıyla yayımladığı kitapta muhtelif illerde 
yedi tane Kargı köyü geçmektedir (s. 328). Bunlardan birisi Ordu Akkuş'tadır. 
2 Bu yapılanma daha önceki bölümlerde anlatılmıştır. Bu yapılanınanın, daha sorıralan üçler, 
yediler ve kırklar efsanesine dönüşen hildyelerin aslıyla ilişkili olduğu düşünülebi lir. Kırklar, 

Türk ordu sistemi ile alakah olabilir. Ordu yöresini Türkleştiren Türk topluluğu, bir beyin 
etrafında kümelenen boy ve oymaklardan oluştuğuna, fetih sonrası yerleşim, bölük, divan ve 
niyabet esasına göre tanzim edildiğine göre, kümelerden kimi üç, kimi yedi ve kimi de kırkar 
kişiden oluşuyor ise, üçler, yediler, kırklar anlatımı buradan kaynaklanmış olabilir. Önceki 
bölümlerden birinde Ordu yöresi folklor unsurlarının tarihi kökenieri anJatılırken, köyterin üç, 
yedi, dokuz, vs. hane ile kurulduğu ve sonraki nesillerin onlardan türedikleri tarzındaki 
ıivayetler de bu anlatımlarla bağlantılı olabilir. Abdal Musa Velayetnamesinde, Abdal Musa, 
Kızıldeli'yi oğlu ile birlikte, Pirevi 'ne çekidüzen verrnek üzere gönderiyor:" . . . Birkaç abdal 
aldı. Bir taşdan iki desti çıkardı. Meydana getürdi. Birisin oğlına virdi ve birisin Kızıldel i 
Sultan'a virdi ve Kırk nefer abdal virdi." (Yıldınm 2007:123). Kuruluş sırasında düzenli 
orduların d~ğil, dervişterin ve benzer gruplarıo fethi gerçekleştirdiğine dair bkz. Rıza 
Yıldırım, 2007:129. Kırkiara azm-i mesken eylemeleri için ruhsat veriliyor ve her biri an be
an kendileri için takdir edilen yerlere gidip yerleşiyor (Yı ldırım: 149). Kırklar hakkındaki din i 
yorumlar için bkz. Melikoff 1998: 48 vd. Burada askeri yapılanma ile din i yapılanmanın 
bütünleşti ği ve buradan gazi-derviş tipolojisinin ortaya çıktığı düşünülebilir. 
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Bahaeddin YEDİYJLDIZ 

Beğlerli köy olarak gözükınemekteydi. Ancak 1455 tarihli Tahrir Defteri'nde 
Hoşkadem ve Beğler adında iki şabsiyetin adı geçmekteydi (Yediyıldız-Üstün 1992: 
198, 221-222). 1642 tarihli Avarız Defter'inde ortaya çıkan Hoşkadem ve Beğlerli 
köylerinin (Öz-Acun 2008: VII/208b, 224a) isimlerinin bu iki şahsın adından 
kaynaklandığını düşünüyorum. Aşağıda bu varsayımı ispatlamaya çabşacağım. 

* 
Yukarıda bahsettiğimiz Ordu ile ilgili Tahrir Defteri, - Defter'in mantığının iyi 

kavranması ve teknik terimlerinin iyi anlaşılması ve özümleurnesi durumunda-, 
Fatih dönemi Ordu yöresini, tabiat, insan ve devlet ilişkileri açısından bütün 
yönleriyle resmeden bir "roman" gibi okunabilir. Tabii bu manzara eğer geriye 
doğru yansıtılırsa yörenin Türkler tarafından fetih olgusunu, Hacıemiroğullarının 
bölgeyi . yüz yüz elli yıllık Türkleştirme ve İslarnlaştırma macerasını, iskan ve 
yönetim tarzını, sosyal ve kültürel yapısını, savunma stratejisini, iktisadi dunımunu, 
Türk kültür bütünlüğü içindeki yerini, bu "roman "dan hareketle yorumlamak 
mümkündür. 

Defter'de her idari birimin altında karyeleriköyler sıralanmıştır. Tırnar sistemine 
göre, köyün gelirinin yönetici durumunda olanlardan kimin dirliğine ait olduğu ve 
kimler tarafından tasarruf edilerek işlendiği ve vergisinin verildiği belirtilmiştir. 
Köyde oturan iş işleyebilecek, vergi verebilecek veya başka hizmet görebilecek 
kişilerin adları - kimin oğlu oldukları da zikredilerek- yazı lmıştır. Ekilip biçilen 
ürünler ve bunlar üzerinden ödenecek resimlerivergiler ve miktarları belirtilmiştir. 

* 
Bugünkü Beylerli'nin Kargı Mahallesi, yukarıda da belirtildiği üzere, Fatih 

döneminde Kargu diye anılan bir köy statüsündeydi. Yukarıdaki bilgiler 
çerçevesinde bir yorum yapacak olursak, Hacıemiroğulları Beyliği'nin ilk 
dönernlerinde bir zamanlar burası sınır bölgesiydi. Düşmanı gözetlernek ve takip 
etmek, ayrıca elde edilen bilgileri ilgili yerlere ulaştırmak için buranın en yüksel\ 
tepesine bir kargu (ateş kulesi} inşa edilmişti. Bu kule, bulunduğu zirvenin güney 
yamacına kurulan köye adını vermiş, buraya da Kargu Köyü denilmişti. BugünkU 
Hoşkadem ve Beylerli ile bunların çevresi, Fatih dönemi ve öncesinde, KARGU 
(ateş kulesi) ve köyünün etkisi altında kalan bir alandı. Daha sonraki gelişmeler ve 
dönüşümler çerçevesinde, on yedinci asır ortalanna doğru söz konusu iki yeni 
köyün: Hoşkadem ve Beylerli'nin ortaya çıktığı, Kargu'nun ise, Kargı adıyla 
Beylerli'nin mahallesi haline geldiği varsayımını ileri sürmemizin sebebi budur. 
Tabii yukarıda bahsettiğimiz Fatih dönemi Tahrir Defteri'nde bu oluşumu 
doğuracak tarihi bir potansiyel vardır ve bu potansiyeli gösterecek izlere de 
rastlanmaktadır. Yörenin coğrafi yapısını ve onun üzerindeki tarihi oluşumu, 
özellikle yer adları ve şahıs adları arasındaki ilişkileri iyi gözleyip tahlil ettiğimizde 
söz konusu varsayım sağlam temellere oturtutarak ispatlanabilecektir. 

* 
Yörenin engebeli bir coğrafyaya sahip olması ve yükseltinin kısa mesafelerde 

artması, bu bölgede akarsuların dar ve derin vadiler açmasına sebep olmuştur 
(Özdemir 2006: 1 00). Haliyle iki vadi arasında da tepeler yükselmiştir. Kargu, Eceli 
deresiyle Beylerli deresi arasında yükselen dağın zirvesindedir. Bu zirve üzerinden 
Kıran Yolu geçmektedir. Kıran, halk ağzında dağ sırtı, tepe, bayzr anlamına gelir; 
coğrafya terimi olarak ise, birbirine paralel olarak uzanan iki akarsu arasında kalmış 
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ORDU KABA TAŞ'TATARlHİ BTRKURUM 

dağ sırtını ifade eder. 

Kargu'nun bulunduğu tepe, bin metrenin üzerindedir. Türk fethi sırasında ve 
sonrasında belli bir süre, Kargu'da, kendisine adını veren bir Kargu (Ateş Kulesi) 
bulunduğunu ve Kaşgarlı 'nın belirttiği işlevi üstlenmiş olabileceğini düşünüyorum. 
Çünkü bunu destekJeyecek sözlü bilgilere de sahibiz. 1984 yılında, yörenin en 
yaşblarından biri olan Salih Emilli3 bana, bu bölgede doruklar üzerine kurulmuş 
ziiviyelerin eskiden ateş yakılarak haberleşd:ıe işlevi görmüş olduğunun rivayet 
olarak nakledildiğini anlatmışh4• Örnek olarak da, Kargu'nun kuzey doğusunda 
bulunan Gülbahçe'de Şeyh Ali, doğusunda yer alan Kuzköy'de Şeyh Hali15, 

Borta'da Gedik Evliyası da denilen Şeyh Ahp:ıet6, Kutlular' da Kutludoğmuş Baba7 

zaviyelerini ve benzerlerini vermişti. Bunların birbirleriyle ateş yakarak 
haberleştiklerini ve halkı uyardıklarını söylemişti. Bu konuya ileride tekrar 
döneceğiz. Şimdi 1455 yılında Kargu köyü ile ilgili verileri tahlil etmeye ve 
anlamaya çalışalım. 

* 
Defter-i Mufassal-ı Vildyet-i Canik-i Bayram/u me 'a İskefsir ve Milas'ta Kargu 

3 Salih Emilli, Kabataş'ın Emirli Mahallesinden ilgi çekici bir insandı. Taş ustası idi . Bayczid 
Dersiamlanndan Mustafa Asım Yediyıldız'ın sohbetlerinde bulunmuş, ondan özel dersler 
almış birisiydi. Aybastı Müftüsü Senai Yediyıldız'ın da dostu idi. Geleneksel halk k:Ultilrünü 
bilen birisiydi. Yatırlarda yatan kişilerin tarihi' şahsiyetler olduğunun bilincinde idi. Dini 
bayramlarda bu gibi yerleri ziyaret ederdi. 
4 Salih Emiili'nin bana bahsettiği sonradan yatır baline gelmiş olan zfiviycler şunlardı: 
Ağfatma'da Şeyh Hasan Dede, Kuzköy'de Şeyh HaW, Belen - Karay arasında Gülbahçe'de 
Şeyh Ali, Kutlular (Yaras)da Kutludoğmuş Baba, Borta'da G§şak Dağının tepesinde Gedik 
Evliyası denilen Şeyh Ahmet, Bağdat'ta Hasan Dede, Reşadiye'de Cem Ali Baba (Dimi 
Tekk:esi), Toygar' ın listünde Kabaktepe Evliyası, Perşembe Yayiası Kümbet'te Karga Tepesi 
Evliyası, Zırbon'da Zorlu Baba, Kayadibi'nde Kürklü Baba. Aynca Salih EmjlJi, tarihi Çon 
mezarlığının Sedeşlü'nün Alaca mahallesinde bulundu~nu, Kuzköy'de Şit Abdal'ın 

metrokatının bu köyün Kazan Mahallesinde oturan ve Sofu'nun Osman denilen Osman 
Tiryaki'de oldugunu, Hanut (AJpagöz = Ardıç)da Rumların oturdu~nu anlatmıştı. Ona göre, 
eskiden Karay, Bclen, Hoşkaden, AJpagöz ve Eceli'de maden çıkanJ ıyounuş. 
5 Salih Emiili'nin bahsettiği Şeyh Halil, aslında Şit Abdal'dır. Bu şahsiyet için bkz. Yediyldız 
2000: 143 vd. 
6 1455 tarihli Tahrir Defteri'nde Borta köyünde vergiden muaf olan tekyedarlar vardır. Şeyh 
Ahmed'in eviadı diye kaydedilmişlerdir. Şeyh Ahmed'in oğlu Şeyh Halil ve bu oğlundan 

terunu Şeyh Ali bu tarihte hayattadırlar ve tekkenin görevlileri arasında bulunrnaktadırlar. 
Tekk:ede bir de imam vardır: Mustafa Fakih. Bunun babası da tekkede ~örevlidir. Aynca Hızır 
oğlu Ahmed Fa.kih ve Mezid Ahmed ile kardeşi Yusuf da tekk.e görevlileri arasındad ır 

(V ediyıldız-Üstün 1992: 217). Daha sonraki Tahrir Defterleri'ne göre de bunlann o~llan ve 
torunJan tekkede tekyedarlık veya zfiviyedarlık görevinde bulunmuşlardır. Gedik Evliya 
denilen yerde yörenin Türkleşmesine katkıda bulunan Şeyh Ahmed'in türbesinin 
bulunduğunu dUşünüyorum ki Salili Emilll'den derlenen halk rivayeti de bunu 
doğrulamaktadır. 
7 1455'te KüfU (Kutlular)'de de zaviye vardı. Kutludoğmuş'un oğlu Hasan ve kardeşi Yakup 
zaviyedar idi. Ali Fakih'in oğlu Abdürrezzak hatip ve Adil oğlu Yakup Fakih ise imamdı. 
Hatibin kardeşi Abdülcelil ve Mezid oğlu Hasan Fakih zaviyenin diğer görevlileri idi. Bunlar 
vergiden muaftılar. Aynca ResuJ oğlu Eğlence de yaralı olduğu için vergi vermiyordu 
(Yediyıldtz-Üstün 1992: 213). Burada evliya olarak bilinen zat Hasan ve Yakub'un babası 
Kutludoğmuş'tan başkası değildir. Şüphesiz bir zaviye şeyhi olarak bölgenin Türkler 
tarafından iskanın da rol oynamış önemli bir şahsiyettir. 
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köyü şöyle tarumlanmıştır: 

"Kmye-i Km·gıı, tımar- ı Ahmed veled-i İbrahim, millazım-ı Kal'a-i Rafsamana 
ve Ali veted-i Hoşkadem, eşkünci.l müsellemdir" (Yediyıldız-Üstün 1992: 197). 

Bu tanımın anlamı şudur: Kargu köyü, İbrahim oğlu Ahmed ve Hoşkadem oğlu 
Ali'n in ortak tımarıdır. Bunlar tırnar denilen dirlik sahibi olduklarına göre tırnar beyi 
konumundadırlar. Ayrıca İbrahim oğlu Ahmed Gölköy kalesinde mülazundır8; 
Hoşkadem oğlu Ali ise, sefere çıkınakla yükümlü olan bir müsellemdi?. 

Bu tanımdan sonra söz konusu Defter'de Kargu köyünün geliri iki hisseye 
ayrılmıştır. Bu gelirler toprak üzerinde çalışan köylülerin ödedikleri vergilerden 
ibarettir. Alıcıları da yukarıda belirtilen tırnar beyleridir ama hangi köylülerin 
bunlardan hangisine vergi vereceğini netleştirmek için hisseler iki başlık halinde ayrı 
ayn yeniden yazılmış ve bunlara bağlı olan köylülerin adlan ve verecekleri vergiler 
de tespit edilmiştir. 

Birinci hisse, "Hisse-i Ahmed veled-i İbrahim, mülazım-ı kal'a-i mezkür" (Adı 
geçen kalenin mülazımı İbrahim oğlu Ahmed'in hissesi) biçiminde açıklanmış ve 
altına sırasıyla vergi mükellefleri yazılmıştır: 

Sevinçbeg oğlu Abdurrahman, caba 

Bulmuş oğlu İbrahim, ekinlü 

Ahmed oğlu Mehmed, ekinlü 

Adı geçen Mehmed' in oğlu Ümmet, ekinlü 

İbrahim oğlu Ahmed, mücerred. 

Listenin sonunda yer alan İbrahim oğlu Ahmed, kaynağın özgün ifadesiyle 
mücerred'dir. Mücerred, bekar demektir. Bekarlar, dönemin kanuniarına göre 
vergiden muaftır. 

Abdurabman, caba olarak nitelendirilmiştir. Caba, evli fakat ekin/iği olmayan, 
dolayısıyla kendi adına tanm üretimi yapmayan, ailesinin yanında oturan kişileri 
belirlemek için kullanılan bir tabirdir. Kanunu Kadim'e göre zayıfların himaye 
edilmesi güzel bir iş olduğundan, zaman içinde değişmiş olmakla birlikte, bunlardan 
diğerlerine nazaran daha düşük resim alırımaktaydı (Y ediyıldız 1985: 74-75). 

Mehmed, Üınmet ve Ahmed ise ekinlü statüsUndedirler. Bunlar, yarım çiftlikten 
daha az yer eken kişilerdir. Bu Defter'e göre caba ve ekinlü'lerin ortak adı 
bennak'tir. Ödeyecekleri resimler beraber hesaplanmıştır. Ekinlülerinki genelde on 
iki ya da on üç akçe olarak gözükmektedir. Cabaların resimlerinin ise açık 
olmamakla beraber köyden köye oldukça farklı olduğu anlaşılmaktadır. 

İkinci hisse, Hoşkadem oğlu Ali'nin hissesidir. Kendisi, tırnar beyliği dışında, atı 
ile birlikte sefere çıkan bir müsellem, yani askeri görevlidir. Defter'deki ifadeyle, 

8 Miilôzım, Arapça mülazemet (ayrılmamak, devam etmek) kelimesinden gelmektedir. Bu da 
lüzum (ayrılmamak, gerekli olmak) mastanndan gelir. Mülazım, bir kimse, şey veya yere 
bağlılık ve devamlılık gösteren, bir işte sürekli çalışan kimse demektir. Osmanlı askeri 
terminolojisinde ıegmen anlamına geliyordu. Osmanlı ilmiye teşkilatında müderris olabilmek 
için belli bir süre staj yapan medrese mezununa da mülazım deniliyordu (Ayverdi 2011). 
9 Müsellem, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında barış zamanı tarımla uğraşıp savaşlara 
süvôri olarak katılan ve yeniçeri ocağının kurulmasından sonra geri hizmete alınarak sefer 
esnasında yol açmak, köprü yapmak, top çekmek gibi işlerle görevlendirilen vergiden muaf 
bir nevi askerin veya askeri sınıfın adıdır {Ayverdi 201 1 ). 

6 



ORDU KABATAŞ'TA TARİHİ BİR KURUM 

"Hisse-i Ali ve/ed-i Hoşkadem, eşküncü müsellemdir" (Yediyıldız-Üstün 1992: 198): 
Çelebi oğlu Hacı, hassa, ekinlü, 

Celayir oğlu Ali, ekinlü, 

(Bunlar) adı geçen Hoşkadem Fakz'nın ortaklan dır. 

Taşoğlu'nun oğlu Mezid'in ortağı Yusuf. 

* ; 
Kargu köyünün bu ikinci hissesi, Hoşkadem oğlu Ali'nin tımarıdır, diğer bir 

ifadeyle onun dirliğine dahildir. Ali, eşküncü müsellemdir, yani gerektiğinde sefere 
çıkmakJa görevli bir askerdir. Ali'nin babası Hoşkadem ise, aslında fakz -kitabi 
telaffuzuy!afakfh- yani din bilginidirıo_ Hoşkadem'in bu yöreye gelen, Kargu'nun 
belli bir alanını iskan eden ilk kişi olma ihtimali çok büyüktür. Hatta bunun kesin 
dlduğu bile söylenebilir. 1455'te hayatta olmadığı anlaşılıyor. Ama oğlu Ali, tırnar 
beyidir ve müse/lem denen askeri sınıfa mensuptıır. Burada Hacı ve Ali, Hoşkadem 
Fakı'nın şerikieri 1 ortaklarıdır. Birlikte gelip buraya yerleşmişlerdir. Müsellem 
oldukları için birisi sefere çıktığında diğeri köyde kalarak tarım işleriyle uğraşmakta 
ve sefere çıkanın masraflarını karşılamaktadır. Hacı 'nın hassalözel çiftliği vardır. 
Kendisi sefere çıktığında, yerini oıtağı işletiyor demektir. 

Boşadem'in oğlu Ali'nin tırnan olan bu ikinci hissenin üçüncü kişisi Yusuf"da, 
ilgi çekici bir şahsiyettir. Taşoğlu'nun oğlu Mezid'in şerikidir. Mezid, Kargu'nun 
komşu köylerinden birisi olan ve daha sorıra yakından inceleyeceğimiz Taşoğlu 
Köyü 'nde otuımaktadır. Kendisi müsellemdir. Demek ki, Mezid ile sırasıyla sefere 
çıkmaktadırlar. ikinci hisse dahilinde bahsettiğimiz bu üç kişi, ra 'iyyet rüsumundan 
ve diğer vergilerden muaftır. 

Kargu köyünde, baba oğul iki kişi daha vardır: Yenice oğlu Mihmad ve onun 
oğlu Halil. Bunlar Defter'e el-mevkUfiye diye kaydedilmiştir. Her hangi bir sebeple 
boş kalan yerlerin yeni bir beratla tevcihine kadar geçen zamanki gelirine mevkuj; 
bahse konu yerlere tasanuf ederek söz konusu vergiyi ödeyen kişilere de mevkUfiye 
denilmektedir (Yediyildız 1985: 78). Kargu köyündeki biri ekinlü diğericaba olan 
baba oğul bu iki kişinin vergi leri, Katip Ömer'in oğlu Abdi'nin dirliğine gelir 
kaydedilmiştir. Muhtemelen heratları da bu vesileyle veril miştir. 

Bu duruma göre, Kargu Köyü'nde, Fatih döneminde ayrı iki küme balinde on 
hane oturuyor demektir. Bunlardan beşi, bugünkü Beylerli Köyü'nün mahallesi olan 
Kargz'nın bulunduğu yere, yani yukarıda belirttiğimiz Beylerli ve Eceli dereleri 
arasında yükselen dağ sırtının güney doğusunun zirveye yakın kesimine yerleşmiş 
olmalıdırlar. Diğer beş hane ise, söz konusu zirvenin kuzey batısında, Kargı'nın tam 

ı o 1455 tarihli Tahrir Defteri'ne göre (Yediyıldız-Üstün 1992), Hacıemiroğullarının kurduğu 
köylerin ekseriyetinde fakılar bulunmaktadır. Kültür tarihi açısından bu çok önemlidir. 
Gazzall (öl. M. llll)'nin, yaşadığı dönemde din! bilgiler açısından insanların, özellikle Arap 
Bedevileri, Kürtler ve Ttirkmenlerin durumunun çok vahim olduğunu hatırlattığı , her mescit, 
mahalle, köy ye beldede fiıkih birinin bulunarak insanlara dinini Öğretinesinin zaruri olduğunu 
vurguladığı nakledilmektedir. Beş altı yıl Şam'da Nizarniye Medresesi'nde baş müderrislik 
yapan Gazali, sonra doğduğu topraklara Tus'a döner. Evinin bir yanınafakihler için medrese, 
diğer yanına tasavvuf talipleri için tekke yaptmr. Fakı konusunda bkz. Gel 2009: 93-1 1 6; 
Koca 2002:73-131. 
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arkasında, ancak Kargı'ya göre zirveden biraz daha aşağıda, daha sonra 1642'de 
Hoşkadem adını alacak olan köyün merkez mahallesinin bulunduğu yere isklin 
edilmiş olmalıdırlar. Burası fetihten itibaren, yukarıda bahsettiğimiz Hoşkadem adlı 
şahsın hissesinden dolayı, Hoşkadem'in kendisi, çocukları ve ortaklarının oturduğu 
mahalle olması hasebiyle halk arasmda Hoşkadem diye adlaodırılmış o lmalıdır. 

Ancak müstakil köy olmadığı için, köy adı olarak bu dönemde henüz yazıya 
geçmemiştir. 

1455-1613 yılları arasında incelediğimiz yerlerin yer adları hemen hemen 
aynıdır. Söz konusu bu alan, Hafsamaıia (Gölköy) Niyabeti ile Fidaverende 
(Aybastı-Kabataş) Bölüğü arasındaki sınır bölgeleridir. Bu bölgede yer alan 
köylerden Belenköy, Karay, Kargu, Taşoğlu ve Depeköy, Habsamana'ya bağlıdır. 
Ecelü, Borta, Akfatma, Ayanikide-i Küçük, Ayanikide-i Büzürk, Kıranköy, 
Sevdeşlü vs. ise Fidaverende Böltiğüne bağlıdır. Bu yüz elli sekiz yıllık dönemde 
yer adlarında pek bir değişiklik olmamıştır. Bu dönem, Osmanlı İmparatorluğunda 
klasik Tahrir Defterleri dönemidir. Bilindiği üzere bundan otuz yedi sene sonra, 
1642 ~!ında Avarız Tahriri yapılmıştır ki, buna ait Defter de yayınlanmıştır (Öz
Acun 2008). 

Bu Tahrir ile birlikte bölgede yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Fidaverende adı 
kaybolmuş, onun yerine Aybastı Kazası kurulmuştur. Habsamana da kaza olmuştur. 
Buraya bağlı olan Belenköy, Karay ve Depeköy Aybastı sınırlarına dahil edilmiştir. 
Fidaverende (Aybastı) 'ye bağlı olan Karabasan, Hülür, Çıkrık, Alanyurt, Çağat ve 
Bagabend ise Habsamana'ya verilmiştir. Zaten bu iki bölge zaman zaman tek idari 
birim haline getirildiği gibi bazen da ayrılmıştır. 

Dikkat çekici hususlardan birisi de bazı köy adlarının kaybolup yenilerinin 
ortaya çıkmasıdır. Hoşkadem köyünün tarihi açısından önemli olan husus yukarıda 
anlatmaya çalıştığımız 1613 yılında kırk hane olan Kargu köyünün, 1642 tarihli 
Avarzz Defteri' nde isminin geçmemesidir. Yerlerini somut delillerle tam olarak ispat 
edernemekle birlikte, önceki Tahrir Defterlerinin bağlamı ve mantığı gereği~ 

sırasıyla Kargu'nun güney batısına doğru sıralanmış olduğunu düşilodiiğüm 

Ayant:,>ide-i Biizürk, Ayangide-i Küçük, Kıranköy, Taşoğlu ve Elekçi köyleri de 
Avarız Defteri' nde yoktur. Buna mukabil Kargu ve di~er köylerin kapsadığı alanda 
iki önemli ve yeni köy ortaya çıkmıştır: Hoşkadem ve Bey/erli. 

* 
Hoşkadem'in, bölge :tatihlerinden Hoşkadem Fala 'nın adından gelmiş olmasının 

kuvvetle muhtemel olduğunu yukarıda aolatmıştım. Kargu' ya bağlı bir mahalle 
olduğu anlaş ı lan H~şkadem, 1 642'de müstakil köy baline getirilmiştir. Kabataş 

İlçesi'nin Mahallesi yapılıncaya kadar da bu statüsünü korumuştur. Henüz kesin 
tarihini bilemediğİrniZ bir dönemde Tepeköy, Hoşkadem'e bağlanmıştır. Zaman 
içinde, Kurdevyanı, Köprüönü, Karahayır ve Kad1gil mahalleleri kurularak 
Hoşkadem büyümüştür. Köyde, Hoşkadem denilince köyün merkezi olan, kadiınl 
Hoşkadem yerleşkesi akla gelmektedir. 

* 
Burası benim nazarırnda dünyanın merkezidir; çünkü, benim doğup büyüdüğilın, 

çocukluk yıllarımı geçirdiğim yerdir Hoşkadem!.. Okulların tatil olduğu 
dönemlerde, gençlik yıllarımı geçirdiğim yerdir!... Hiçbir zaman unutmadığıro, elli 
senedir, en az her yıl bir kere ziyaret ettiğim kutsal bir mekandır ... Atalarımızın altı 

8 



ORDU KABATAŞ'TA TAR.İHi BlR KURUM 

yedi yüz yıl önce, Türkistan'dan gelip fetbederek imana getirdiği ve Türk yurdu 
haline dönüştürdüğü huzurlu bir coğrafyadır burası... Malıaretti bir sanatkarın 
fırçasından çıkmış ve Canik dağlarının zirvesine yalan bir yamacına asılmış bir 
tablodur Hoşkadem ... Bu yamacı kaplayan ormanlarında esen meltemin harekete 
geçirdiği ağaç yapraklannın bışırtısı ve derelerdeki şelalelerden yansıyan su 
seslerine karışan bin bir çeşit kuş nağmesinin oluşnırduğu senfoninin çalındığı bir 

f 

orkestradır Hoşkadem... Daha da önemlisi, asırlar boyu, bu köyde yaşayan 
atalarımızın ve dedelerimizin, yakın zamanda. da, anaının ve babamın ebedi dünyaya 
uğurland ığı aydınlık yola açılan tünelin giriş kapısının bulunduğu yerdir 
Hoşkadem ... Nasip olursa ben de ebediye.t yolculuğuna bu kapıdan başlamak 
isterim ... 

* 
Beğlerli adı da, bölgenin fatihlerinden biri olan ve oğlu Osmanlılar zamanında 

tırnar beyi olarak görevlendirilmiş bir şahsiyetin adından gelmektedir. 1455 tarihli 
Tahrir Defteri'nde, Aya Nikide-i Büzürk adlı köyün Beğler oğlu Ahmed'in tımarı 
olduğu yazılıdır (Yediyıldız-Üstün 1992: 221). Kendisinin bu köyde kadimlik çiftliği 
bulunmaktadır. Yine aynı köyde, Beğler oğlu Mehmed adlı birisinin de kadimlik 
hassa çiftliği mevcuttıır. Elekçi köyi.l de bu Mehmed'in tırnar hisseleri arasındadır 
(Yediyıldız-Üstün 1992: 213). Ahmed ve Mehmed kardeştir. Öyle anlaşılıyor ki, 
köye ilk yerleşenlerden birisi, Beğler adındaki bu şahsiyettir. Köyde kendisinefetih 
hakk/1 olarak çiftlikler verilmiştir. Bu çiftlikler daha sonra oğullanna miras olarak 
kalmıştır. 

Öyle görülüyor ki, 1642'ye kadar, köye ismini veren Kargu (Ateş Kulesı) 
stratejik önemini kaybetmiştir. Dolayısıyla bu tarihteki yeni düzenlemede, Kargu, 
Ayangide-i Büzürk, Ayangide-i Küçük, Kıran ve Taşoğlu birleştirilerek, yeni köyün 
adı, fiitilıinin adına izafeten Beğ/erli yapılmıştır. Yabancı adlar tamamen 
kaybolmuştur. Kıran kelimesi, Kıran Yol ve Kıran Tepesi olarak hala yaşamaktadır. 
1/25.000' lik Türkiye Haritası'nda, Kuzköy'ün güneyinde bir Kıran Mahallesi 
gözükmektedir ama burası , -Kargu sırtlarındaki eski Kıran köyden farkl ı - daha sonra 
ortaya çıkan bir yer olmalıdır diye düşünüyorum. 1455-I 613 yıllarındaki Kargu 
Köyü, Beğlerli'n io bir mahallesi olarak varlığını bugün de korumaktadır. Bundan 
başka kaybolan köyterin yerlerinde, Cinali, Talmanlar, Vancı, Eğcıl, Resuloğlu ve 
Alifakı mahalleleri ortaya çıkmıştır (Bkz. 1/25000 ölçekli Harita). · 

Kargu denilen Ateş Kulesi'nin yerini tam tespit edebilmek için burada 1455 
Defteri'ndeki Taşoğlu ve Kıranköy köyleri ÜZerinde de kısaca durmamızda fayda 
vardır. Bugün Kargı mahallesinin doğusunda 1012 metre yükseklikteki bir mevkide 
Alifakı Mahallesi bulunmaktadır. Bu mahallenin kuzeyinde haritalarda Fırınçaym 
Tepesi, halk arasında ise Taşlık Tepesi denilen yer mevcuttur. Alifakı Mahallesinin 
güney doğusunda 1036 metre . yüksekliğindeki yer ise Kıranyolu Tepesi adını 

11Seyyid Ali Sultan Velayetnamesi'nde şöyle bir olay anlatılır : "Seyyid Rüstem, sultan 
tarafından kendisine bir senet ile balışedilen bölgede bir süre riyazat yaptıktan sonra tekkesi 
için tarla açmak üzere agaçları kınnaya başlayınca o yörenin beyi bunu duyar ve rahatsız olur. 
Gelip dcrvişe ne haklakendi bölgesindeki arazide böylesine işler yaptığını sorduğunda Rüsten 
Gazi'nin cevabı ilginçtir: 'Bu yer benim ınülkümdür ..... kılıncım ile feth ey/ediğim yerdir" 
(Yıldırım 2007: 53). 
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taşımaktadır (Bkz.l/25000 ölçekli Harita). 1455 tarihli Tahrir Defteri'ndeki 
Kıranköy ad!J yerin, yukarıda bahsettiğimiz Kıranyolu Tepesi'nin güney-batısında 
bugünkü Alifakı Mahallesi olabilecegini düşünüyorum. Fırınçaym 1 Taşlık Tepesi 
civarında ise büyük ihtimalle Taşoğlu köyü vardı. Bu varsayımları 1455 tarihli 
Tahrir Defteri'ndeki verilerden hareketle ileri sürebil iyoruz. 

1455 Tarihli Tahrir Defteri'nde Kıranköy hakkındaki tanım şöyledir: "Karye-i 
Kıranköy. Nur Oğlanları Yeri' dir. Müsellernlerdir. 13 Nefer" (Yediyıldız-Üstün 
1992: 222). Bu kayıttan anlaşıldığına göre, Kıranköy'de Nur Oğlanları denilen on 
üç aile yaşıyor. 1455'te statüleri mlisellem yani atlı askerdir. Dolayısıyla vergi 
vermiyorlar. Çağrıldıklarında bir kısmı sefere çıkıyor. Geride kalanlar da bunların 
masraflarını karşı lamak ÜZere tarımla uğraşıyorlar ve üretim yapıyorlar. Bu görev 
OsmanWarın onlara yükledikleri bir sorurnluluktur. Bu metin Kıranköy'li "Nur 
Oğlanları Yeri" olarak tanımladığına göre, Osmanlılardan önce, Hacıemiroğulları 
Beyliği döneminde burada demek ki "Nur Oğlanları" denen bir gurup insan 
oturuyormuş. Kimdir bu Nur Oğlan/arı? Bilindiği üzere nur, Arapça bir kelimedir. 
Gözle görülen aydınlık, maddi şeyleri görmeye yarayan ışık, ziya; ya da kalp 
gözüyle idrak edilen gönül açıcı aydınlık, maddi olmayan hususlarda hasiret gözüyle 
görülen ve gerçeği görmeyi sağlayan manevi ışık anlamlarına gelmektedir. Aynı 
zaman da Allah'ın isimlerindendir. Oğlan ise, erkek çocuk; yetişkin erkek, delikanlı; 
Osmanlılarda gulôm, savaşta alınan erkek tutsakların bir bölümü; tırnar sahiplerinin 
savaş zamanı birlikte götürdökleri savaşçılar; Selçuklularda aylık:Jı asker gibi 
anlamlara gelmektedir. Kelimenin çoğu lu olan oğlanlar ise, hizmetkarlar, taife, 
b.ademe, abali, uşaklar, birinin veya bir şeyin hizmetinde bulunanlar demektir 
(Tutum 2011). "Nur Oğlanları" ifadesini -bu bağlamda değerlendirdiğİrniz zaman
vaktiyle Hacıemiroğulları Beyliği döneminde, bunların Kargu (Ateş Kulesi)'da 
görevli olan ve ışıkla haberleşmeyi sağlayan gözcüler ve hizmetliler olduklarını 

düşünmek mümkündürı2 . Dolayısıyla hemen kulenin yakınında iskan edilmişlerdir. 
Osmanlılar da bunları yine müsellem/atlı asker olarak değerlendirmcyi tercih 
etmjşlerdir. Yukarıda Nur Oğlanlarının yeri olan Kıranköy'ün, bugün Beylerli'nin 
Alifakı Mahallesi olabileceğini belirtmiştim. Bu varsayımın dayanağı şudur: 1455'te 
Kıranköy'de oturan on üç müsellemden ikisi, Ali Fakı oğlu Hasan ve kardeşi 
ismail'dir. Kayaağımızın bağlamına ve mantığına göre, daha önce de başka 
vesilelerle belirttiğimiz üzere, bölgede yer adları genelde 1455 tarihinde buralarda 
yaşayanların babaları veya dedelerinin adını taşırlığına göre, Beğlerli'nin 

kuruluşuyla birlikte -Kıran adı sadece Kıran yolu ve tepesini belirlemek üzere 
yaşatılırken, belki de nüfusu azaldığ ı için- Kıranköy mahalleye dönüştürü lerek ad ı 
da Hasan ve isınail'in babaları Ali Fakı'nıo adıyla anılmaya başlanmış olmalıdır 
(Yediyıldız-Üstün 1992: 222)13

. 

ıı Bu "Nur Oğlanlan", 14. Yüzyılda Anadolu' nun dinJ tarihi içinde yer alan Kalenderller bir 
tayfasından ve "lşık" denilen guruplardan da olabilir (Kalenderiler hakkında bkz. Ocak 
1992). Hem "Işık" hem de Kargu görevlisi olmalan da pekiila mümkündür. 
13 Kıranköy'de l455'te on üç müsellemden başka bir de sonradan gelip yerleşen Sandal oğlu 
ResUl vardır. Öyle anlaşılıyor ki bu aile Kıranköy içinde daha müstakil bir yere yerleşmiştir. 
Vergisini mukataalkesim usUlüyle vermektedir. Bugün Kıranköy'ü de içine alan Beğlerli'de 
bir de Resuloğlu Mahallesi vardır. Kanaatimize göre, bu mahallenin adını burada 
bahsettiğimiz Resul 'den almış olabileceği varsayuru üzerinde de durulabilir (Yediyıldız
Üstün 1992: 223). 
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1455 tarihli Tahrir Defteri'nde varolan fakat 1642'de kaybolan Taşoğlu köyüne 
gelince, burasının da Kargu ve Kıranköy'e çok yakın olan Taşlık Tepe ve civarında 
yer alıruş olması çok büyük bir ihtimal d1Uıi lindedir. Fatih dönemi Talirir 
Defteri'nde Taşoğlu köyü şöyle tanım lanmıştır: 

"Karye-i Taşoğ/u, yurd-z evhid14-z Taşoğ/u. Mezkftr oğlanlarıdır. Eşkiincü 
müsellemlerdir. Birü biriisi ile yamak olup bifiisi eşe. 10 nefer". (Yediyıldız-Üstün 
1992:198). . 

Bu cOmlenin bugilnkil anlamı şudur: Taşoğlu köyü, Taşoğlu'nun soyundan gelen 
kişilerin (evlad) ı s yurdudur. Köyün adı, kurucusu Taşoğlu'ndan16 geliyor. Burada 
yaşayan on hane Taşoğlu'nun hem çocukları ve akrabalan hem de onun yanında 
çalışan, ona başlı kişilerdir (oğlanlan). 

Mezid ve Hasan, Taşoğlu'nun oğlu; Mehmed ve Mustafa ise Mezid'den 
torunudur. Hasan, kardeşi; Halil ise Hasan'dan yeğenidir. Diğer beş kiş i ise, 
Hoşkadem'in oğullarıdır: Yusuf, Ali, Hamza, Bayezid Fakı ve Hacı. Oturdukları yer 
kendi yurtlarıdır. Müsellemdirler ve vergi vermemektedirler. Çağrıldıklarında sefere 
çıkmaktadırlar ( eşkilncü). Yarısı sefere giderken diğer yarısı yama k olarak köyde 
kalmakta, diğerlerinin masraflarını karşılamaktadırlar. Buradaki Hoşkadem' in, 
yukarıda bahsettiğimiz Hoşkadeın ile aynı kişi olup olmadığı tartışı labilir. Yukarıda 
Hoşkadem yerleşkesinin, yani Kargu'nun ikinci hissesinin, Hoşkadem oğlu Ali'nin 
tımarı olduğunu belirtmiştik. Taşoğlu köyünde Hoşkadem'in oğlu Ali vardır. Bu iki 
Ali de aynı kişi olabilir. Yine yukarıda bahsettiğimiz üzere, Hoşkadem 

yerleşkesindeki Çelebi oğlu Hacı ve Celayir oğlu Ali, adı geçen Hoşkadem Fakı'nın 
şerikleri/otaklarzdır. Defter, "Hisse-i Hoşkadem oğlu Ali, eşki.incü müsellem" 
derken, Hoşkadem'i fakı olarak belietmediği halde, hemen altında Çelebi oğlu Hacı 
ve Celayir oğlu Ali'yi tanıtırken "mezkftr Hoşkadem Fakı 'nın şerikleridil~' 

demektedir ki, başka yerde bir Hoşkadem Fakı olmadığına göre, buradaki "mezktır" 
(adı geçen) atfından dolayı, tırnar beyi ve müsellem olan Hoşkadem'in aynı zaman 
da fakı olduğunu anlamaktayız. Zaten Hoşkadem yerleşkesi ile Taşoğlu köyü 
arasında başka ilişkiler de vardır. Hoşkadem yerleşkesinde oturan Yusuf da, 

ı4 Evlad, Arapça veled kelimesinin çoğul şeklidir. Türkçede tekil gibi de kullanılır. Bir anne 
baba için kendi oğullan veya kızlarını ifade eder. Aynca birinin soyundan gelen kimseler, 
soysop, sUlale anlamına da gelmektedir ki buradaki manası odur (Ayverdi 201 1). · 
ıs Evliid, Arapça veled kelimesinin çoğul şeklidir. Tiirkçede tekil gibi de k:ullanıbr. Bir anne 
baba için kendi oğulları veya kızlannı ifade eder. Aynca birinin soyundan gelen kimseler, 
soysop, sUlale anlamına da gelmektedir ki buradaki manası odur (Ayverdi 201 1). 
ı 6 Şahıs adı olarak "Taşoğlu" ender rastlanan isimlerden biridir. ı 455 tarihli Talırir 
Defteri'nde Taşoğlu adında iki kişi daha vardır. Birisi Ulubeğ'in Mağara köyündedir ve 
burada olduğu gibi baba adı yazılmamıştır. Cüllah (çul dokuyan, çulha) olarak mesleği 
belirtilmiştir (Yediyıldız-Üsti.in 1992: 342). İkincisi ise Fcm1fide'nin Oedilklü köyündedir. 
Bunun da baba adı yoktur. Kendisi saraçtır, yani at takımlan yapıp saımaktadır. Vergisini 
mukataa/kesim usulüyle ödemektedir (Yediyıldız-Üstün 1992: 137). Çorum Sancağı 
Bayadözil Kazasında da l456'da bir Taşoğlu köyü bulunmaktadır. Bu köyde oturanlar 
Banyalyüzü Bölüğü Cemaati 'ne bağlı Moğol Tatarları Cemaatine mensuptur (Halaçoğlu 
2009: 239). Taş kelimesinin dış, taşra, gurbet anlamına da geldiğini biliyoruz. Bu veriler 
çerçevesinde bu Taşoğlu adlı kişilerin çevredeki diğer insanlardan farklı bir boydan geldikleri 
ve dolayısıyla onların bu kişileri dışarıdan gelen yabancı olduklarını belirtmek için Taş/Dış
oğlu lakabını taktıklan ve artık bu şekilde anılmaya başladıkları düşünülebilir. Onların 

buralarda tutunabilmelerinin sebebi de belli bir meslek icra etmelerine bağlı olabilir. 
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Taşoğlu 'nun oğlu Mezid'in şerikidir. 

Anlattığımız bütün bu ili şkiler, Hoşkadem yerleşkesi ile birlikte buralann da aynı 
aileden kişilerin elinde olduğunu, bunların, müse/lem, tırnar beyi ve fa la olduklarını 
göstermektedir. 1642 düzenlemesinde ve sonrasında, Kargu'nun (ateş kulesinin) 
olduğu yer, Alifakı Mahallesi olarak adlandırılmış, Kargu köyken mahalle yapılmış, 
eski yabancı adlar yerine haJk arasında söylenen Türkçe adlar yazılı bale 
getirilmiştir. 

* 
Kargu denilen ateş kulesinin yerinin tam olarak tespiti için 2017 yılı Agustos 

aymn son gününde bölgede bir saha araştırması yapmış bulunuyoruz17
• Ekibimiz, 

yukarıda bahsettigim zirvede bulunan Kıran Yol üzerindeki Kıran DilzO'nde 
toplandı. Burası Hoşkadem ve Beylerli arasında bir alan. Aşağı yukarı yedi sekiz 
dönümlük bir yer. Meşe ağaçlarıyla dolu ... Beyler! i Mezarlığı adıyla anılan bu yer, 
aslında bölgenin iJk Türk mezarlıklarından birisi ... Gülbahçe'ye giden yol ilc ikiye 
bölünmüş vaziyette ... Bütün yıkımiara ve aşınmalara rağmen yüzlerce mezar taşı 
günümüze kadar ayakta kalabilmeyi başannışlardır. Bunlardan bir kısmı belli 
özelliklerini hala korumaktadırlar ... 

Bulunduğumuz Kıran DüzO'nden Gülbahçe'ye giden yol (Kıranyol) üzerinde 
ilerliyoruz. Kargı Tepesi'ne çıkan patika yolun başlangıcında bir düzlüğe 

rastlıyoruz. Buranın adı, Çileklik'tir. Beylerli Demegi Başkanı Adem Alkaptan, 
Hoşkadem-Kargı arasındaki zirveye Maşat adı veri ldiğini belirtiyor. Meşhed' in 

halkın agzında "maşacf'a dönüştüğü anlaşılıyor ve şehitlik anlamına geliyor. Burası 
Hoşkadem'in en yüksek kesiminde Vetahmedoğullarının 1 Veliahmedoğularının 
evlerinin biraz daha yükseğindeki sırtta yer almaktadır. Yelahmedoğulları 

Beylerli'den Hoşkadem'e göçen ailelerdendir. Hoşkadem'in mahallesi olan 
Tepeköy'de Yeloğulları 1 Velioğulları sOlalesi yaşamaktadır. Bu ailelerin yöredeki 
eski zaviyelerle alakası olabilir. 

Söz konusu Çileklik Düzlüğü'nde Beylerli Köyü'nden Salim Ergül de şunlar; 
anlatıyor: "Bu düzlükten başlayan ve kuzeye doğru uzanan şu bahçe yolu 
istikametinde kuzeye doğru baktığımızda, sol taraftaki zirveye Taşlık Tepesi, sağ 
taraftaki zirveye Kına Tepesi, onun yüz metre ötesindekine Kız Tepesi, ondan 
sonraki tepeye de Ana Tepesi derler. Bunları bize babam diilıil önceki nesiller 
anlatırdı. Çocukluğumda bu tepeler çevresinde hayvan otlatır ve arkadaşlarla 
oynardık Çileklik düzlüğü de denilen Maşat 'da, adam boyu mezar taşları vardı. 
Taşların üzerine çıkardık. Ana Tepesi'nde birçok küp parçalan buluyorduk. Bu 
tepede üzerine çı kılması çok zor büyük bir kiraz ağacı da vardı. Buraya da Maşad 1 
şehitlik denilmekteydi. Bu şehitliğin kıble tarafındaki tepenin adı Düz Tepe idi". 
Büyük ihtimalle burası Kargı ve Hoşkadem'in fetih yıllarından kalan şehitfiği ve 

ıJ Bu araştırmaya, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, emekli Müftü Şemsettin 
Yediyıldız, Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, Samsun 
V aizlerinden Cevdet Yediyıldız, Beylerli Muhtarı Turan Batır ve lstanbul'da bulunan Beylerli 
Köyü Derneği Başkanı Adem Alkaptan ile beraber başladık. Daha sonra bizlere Beylerli 
köyünden Salih Ergül'ün oğlu Salim Ergül, Kabataş'ın Emirli Mahallesinden Salahattİn 
Emilli, Belen Köy'den Aydın Belen, aynı köyden Selim Belen, İbrahim Belen ve Mehmet 
Aydın da katıldılar. Daha sonra Belenköy'ün sosyaJ tesislerine gittik. Orada kırk elli kişi ile 
de sohbet ettik. 
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kadimf mezarlığı olmalıdır. 

Salim Bey ve arkadaşlarından öğrendiğimize göre, 1455 tarihli Tahrir 
Defteri'nde (Yediyıldız-Üstün 1992: 223) geçen Bagabendlü yer adı Hapan 
civarında Bağnut'a dönüşerek; Hamıl Köyünün ise (Yediyıldız-Üstün 1992: 185), 
Alpagöz'ün bir mahallesinin adı olarak varlıkfarını sürdürdükleri anlaşılıyor. Yöreyi 
iyi bilen bu taruklanmız, ayrıca Karay'ın Mağara bölgesinde Düdüklük Tepesi'nde 

1 

bir tarihi eski şehitliğin bulunduğunu da ifade:ediyorlar. 

Buradan Karay, Belen ve Hoşkadem arasındaki zirvede bulunan Gülbahçe 
Mezarlığına geçiyoruz. Çocukluğumda (1951 -1 959) Hoşkadem'den ilk ve ortaokulu 
okuduğum Gölköy'e atta veya yaya olarak giderken her sene en az dört beş kez 
geçtiğim bir rnekandı bu mezarlık. Hoşkadem yokuşunu çıktıktan sonra burada tarihi 
mezarlığın bende uyandırdığı manevi ürperti ve birkaç asırlık devasa ağaçların 
gölgesi ve yaprak hışırtılarının yarattığı huzur ve dinginlik içinde biraz 
soluklanırdık. Belen'den Tazvara'ya iner; ırmakları ahşap köprülerden veya bazen 
de soyunarak suların içinden yürüyerek geçtikten sonra Ahmetli yokuşunu tırmarur, 
yeni bir zirveye varırdık. Oradan tekrar bir vadiye iner, Çatak ve Çetiili'den geçer, 
Gölköy ilçe merkezine ulaşırdık. Son bir iki aya kadar Gülbahçe Mezarlığı'nın ulu 
ağaçları ve manevl' havası olduğu gibi varlığını koruyordu . .. Maalesef, burası da 
diğer mezarlık ve şehi tlikler gibi, ihaleyle satılmıştır. Ve tek ağaç kalınamacasına 
çırılçıplak anlamsız harabe yerler haline döoüştürülmüşlerdi r. .. Neyse ki, kadastro 
çalışma ları sırasında, mezarlık değil de orman alanı olarak kaydedilen Beylerli'nin 
tarihi Mezarlığı, bu sayede kıyımdan kurtulmuştur ... 

Gülbahçe Mezarlığı'nda Salahattİn Emilli, şimdi yok edilmiş olan birkaç asırlık 
bir meşenin dibinde yatan bir zatı an l atıyor. Buna evliya derlermiş. Bu evliya 
mezarının baş ve ayak taşlarının tepeleri kavuk biçiminde yuvarlaklığını hala 
koruyor... Halk burada yatan zatın evliya olduğunu, eskiden çok ziyaret edildiğini 
anlatıyor ... Salahattİn Emiili'nin babası Salih Bınilli de yıllarca önce bana yukarıda 
da belirttiğim gibi ateş le haberleşme sisteminin bir parçası olarak burada bir 
zaviyenio bulunduğuo ve bu yatırda Şeyh Ali'nin yattığını anlatmıştı. .. Gülbahçe 
Evliyası sadece cumartesi günleri ziyaret edilirıniş. Salih Emilli bu görevi örnrtl 
boyunca yapmış ... (Salim Bel en). 

"Gülbahçe Evliyasınm olduğu yer, Tapu'da Düz Türbe adıyla kayıtlıdır. Mağara 
yanı buraya çok yakındır. Düz Türbe'nin arka tarafında bir armut bahçesi vardı. 
Buraya Bahçeli denilirdi. Mağara da hemen buranın arkasında idi. Mağarada yeral tı 

evlerinin o lduğu anlatılıyor. Ağaçlada örülmüş mahzenler var. Yirie burada 
Yapupuarı denilen bir su bulunuyordu. Eski yapılar da mevcuttu. Evliyanın altına 
doğru Alaniçi adında bir yer vardı (Aydın Belen). "Gülbahçe Mezarlığında, kİtabeli 
mezar taşlan vardı. Son yirmi sene içinde bunlar kayboldu" (Mahmut Aydın). 

Bw·adan hareketle Belenköy'e indik. Bizi orada Belenköy sakinlerinden otuz 
kırk kişi bekliyordu. Köye bir sosyal tesis yapılmış. İki katlı bir yapı. .. Zernin kat 
yemekhane olarak düşOnUimüş. Birinci kat ise düğün salonu olarak tasarlanmış ... 

Burada çok heyecanlı genç bir grup insanla karşılaştık. Aralarında üniversite 
mezunu, mühendis olan gençler de var. Köylerindeki evliyanın türbesini yapt1rmak 
i stiyorlarmış. Salalıaltin Usta ile konuşmuşlar. Ondan yardım talep etınişler. 

Salahatlin Usta bu işlerde tecrübeli. 1990'1ı yıllarda Kuzköy'de Şit Abdal türbesini 
yapan kişi . Bu tecrübesinden dolayı kendisi, gençlere bu işin rastgele 
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yapılamayacagını; öncelikle konunun ilmi açıdan incelenmesi gerektiğinin şart 

olduğunu; Kuzköy Türbe-Müzesi 'nin böyle bir araştırmay,a dayandığını anlatmış ... 
Kendilerini benimle görüştürme vaadinde bulunmuş ... Benim yörede araşllrına 

yapmakta olduğumu duyunca da Belcnköy'de sosyal tesiste toplanmışlar. 

Haberleştik ve buluştuk ... 

Her şeyden önce onların bana anlattıklarını burada kısaca özetlemek uygun 
olacaktlr: "Tahtasamanlık'ta bir evliya var. Huy tutanlar sabah namazmda bu 
evliyaya gelirlerdi. Para ve ekmek bırakırlardı. Dua ederlerdi. Burada beş metre 
çapında bir gürgen ağacı vardı. Birisi bu ağacı 1980' lcrde yıktı. Kendisi de bir hafta 
sonra öldü" (Aydın Belen). "Kuan-saınanlık'ta da bir Evliya Tepesi vardır" (Selim 
B elen). 

İbrahim Belen gençliğinde katıldığı bir yağmur duasını anlatıyor: "Kurak 
havanın uzun sürdüğü çok sıcak bir yaz günü, Evliya Tepesi'nin biraz aşagısmda, 
Kıran-Samanlık (Harman Yanı) denilen yere yağmur duasına çıkmıştık Benim 
yanıında Bağnut Hatibi ve Salih Emilli de vardı. Biz arkadaşlarla birlikte dört beş 
tane öküz kestik. Biz yemek hazırlarken bir taraftan da yağmur duası yapılıyordu. 

Gökten öylesine bir yağmur boşandı ki anlatamam. Bu dua sahnesinden hatırıında 
kalan bir olay da, 'Ya Allah!' diye zikir yapan birisinin Evliya'nın üzerinde 
bayılmasıdJr. 'Dokunmayın bana' dedi, 'mübarek beni sıkıştırıyor!'. Yağınur 

öylesine şiddetlendi ki, buraya toplanan yüzlerce kişi, hazırlanan yemeği yiyemeden 
dağıldılar". 

"Kuzköy'dcn Sapçaköy'e (Gülpınar) geçerken yol üzerinde Çöp Evliyası vardı. 
Yo1cular yol boyu giderken topladıkları çalıları Evliya'nın üzerine atarlardı. Buraya 
Esen Bey Deresi de denilirdi. Belenköy'ün içinde bir tuğla barmanının olduğunu da 
hatırlıyorum" (Aydın Belen). 

"Akfatma'da Şıb Hasan Evliyası vardır''. Bu tespiti bize nakleden kişi , söz 
konusu köyde bayvan yetiştirici l iği yapan Sefer Şıh'tır. Soyadına bakJlırsa söz 
konusu evliya sUlalesinin torunlanndan biri olmalıdırı8 . 

Hoşkademliler de kendi köylerinde bir evliya bulunduğundan bahsetmektedirlei. 

ıs Trabzon Vilayeti Salnamesi 1871 (Hz. Kudret Emiroğlu, c. III, Ankara 1993)'nde, Ordu 
Kazası'nın Aybastı Nahiyesine bağlı Kuzköy'de Şeyh Halil, Ak:fatına'da Şeyh Hasan ve 
Şeyhlü Karyesinde Şeyh Kutludoğmuş'un mednın bulunduğu belirtilmektedir (s.181 ). 1874 
(VU129), 1875 (VTI/148), 1876 (Vl1V306), 1878 (X/175),1879 (XI/188), 1881 (XTI/194)'de 
de aynı cümleler tekrar edilmektedir. Akfatma, 1455'te Yörgüç Paşa'nın adamlanndan 
Togan'ın tımarıdır. "Kadinılik yurdlarına eşkünci olan müsellemler" vardır (Yediyıldız-Üstün 
1992: 218. 1485'le tırnar olarak İsa KetbUda'ya tabsis edilmiştir. Yine sekiz kişilik bir 
müsellem gurubu mevcuttur (Yediyıldız-Üstün 2002: 69-70). 1547 tarihinde yazılan Tahrir 
Defleri'nden, soo elli yıl içinde A~fatına'da Bektaşoğlu Derviş Hasan ZaYiyesi'nin kurulmuş 
olduğunu öğreniyoruz. Kuruluş gerekçesi, buralann tehlikeli ve güvenliksiz bir bölge olması 
hasebiyle bu tehlikeli yerlerin korunması düşüncesidir. Padişabın hükmü geregioce bu 
yazımda da Defter'e kaydedilmiştir. Malikane gelirleri zaviyeye tahsis edilmiştir. Orada 
bulunan görevliler bu gelide gelene gidene hizmet edeceklerdir. Zaviye'de buranın kurucusu 
Bektaş oğlu Hasan'dan sonra oğuUan Derviş Bayezid ve Eınrullab görev yapmışlardır. 
1547'deki görevliler ise Bayezid'in oğulları Ali ve Hasan ile amcaları Himmet'tir. (BOA, TD 
255: 288a). 1613'te de Zaviye bu soouncuların çocukları ve torunları elinde idi {BOA, TD 
169: 200a). Bu örnekte de görüldüğü gibi, zaviyeler sadece dini kurumlar değildi, sosyal ve 
kültürel işlevleri vardı. 
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Hoşkadem Mahallesine çıkmadan önceki keskin dönemecin üstünde 
Aliefendioğullarının kabristanlığının bulunduğu yerde olduğu söyleıunektedirı9. 
Burası da eskiden ziyaret edilirmiş. Bu tür ziyaret yerlerinin kökeninde bir zaviyenin 
bulunduğu ve buranın kurucu şeyhinin mezarının zamanla ziyaret yeri haline geldiği 
bilinmektedir. Hoşkadem Evliyası için henüz arşivlerde böyle bir zaviye kaydına 
rastlanmamıştır. Bununla birlikte ben, Hoşkadem Evliyası diye anı lan bu ziyaret 
yerinde bölgenin Türkleşmesinde rol oynayan ve köye adını veren Hoşkadem 
Fakı'nın yatıyor olabileceğini kuvvetle tahmin ediyorum20

. 

* 
Gülbahçe ve Tahtasamanlık'taki evliya mezariarına gelince, acaba bunların tarihi 

kökenierini yakalamak mümkün müdür? Evliyaların kabirierinin bulunduğu bu iki 
mezarlık, Karay ve Belenköy yerleşmeleri arasındaki sırtta yer almaktadır. Her iki 
köy de Türk fethi sırasında kurulmuş köylerdir. 1455 tarihli Tahrir Defteri'nde yer 
adları geçmektedir (Yediyıldız-Üstün 1992: 194, 196). 

Karay Köyü, Rafsamana (Gölköy) Kalesi görevlilerinden Yusuf ve oğlu Pir 
Ali'nin tımandır. Burada on altı vergi mükellefi hane yaşamaktadı?ı. Tırnar beyinin 
yanın çiftliği vardır. "KadimJik yurdları"nı işleyen ve çağrıldıklarında sefere çıkan 

( eşen) biri müsellem, biri de yamağı olan iki asker burada yaşamaktadır. Müsellem 
Menteşe oğlu İbrahim'di r. Yamak ise, Yusuf oğlu Osman ... Bunların dışında 
Karay'da on üç aile daba hayat sürmektedir ki, bunlar devlete vergi vermemekte 
fakat buna karşılık topluma sosyal, dini ve kültürel hizmetler sunmuş ve sunmakta 
olan kişilerdir. Köyde bir cami ve bir zaviye bulunmaktadır. Eskiden camide hatip 
olarak görev yapmış bulunan Mustafa Fakı'nın yetimleri Ali, Hacı Bayram ve 
Hamza'dan sosyal yardımlaşma adına vergi alınmamaktadır. Yine 1455'te caminin 
imaını olan Hüseyin oğlu Yusuf Fakı'dan ve hatibi olan Mısrl oğlu Abmed'den, 
Mehmed oğlu Hiifız Pir Ahmed Fakı'dan da vergi alınmamaktadır. Mahmud oğlu 
Halil ve Halil oğlu İbrahim de asıl iş levleri belirtilmemiş olmakla birlikte cami 
görevlileri arasındadır ki, bunlar da diğer cami görevlileri gibi kendi "yurd"larını 

işleyip geçinmekte ve devlete vergi vermemektedirler (Yediyıldız-Üstün 1992: 196). 
"Kadimlik yurdu"nda yaşayan "düşmüş" (emekli) "sipabi" (asker) Ömer oğlu 

Abdi de muaflar arasındadır. "Katiplik" hizmeti yapmaktadır (Yediyıldız-Üstün 
1992: 196). 

Ayrıca Karay'da 1455'te yukanda sözünü ettigirniz zaviyede Şeyh Sarnit'in 

ıg Rivayeti Hüseyin Yediyıldız ve itban Aleyazı'dan dinledim. Aynca Hoşkadem Yatırı bazı 
kitaplarda da zilaedilınektedir. Bkz. Çebi, ty: 44; Ordu 97: 183. 
20 Halk fetihle ilgili rivayetler anlatmaktadır: "Bu köy, kan dökülmeksizin fethedildiği için 
buraya Hoşkadem adı verilmiştir". Yine, "Rivayete göre, Niksar ve çevresinde hakim olan 
Melik Gazi, Aybastı topraklannın fethi masında yapılan bir çarpışmada çok şeh it vermiş. 

M elik Gazi arkadaşlarının birer birer şehid düştüklerini gördükçe, durumdan çok üzülmilş. -
Dursun bu katliam diye hayk:ırmış. Düşmanların maglup olarak kaçmalanndan sonra 
şehitlerin yattığı bu bölgeye (HOŞ KADEM) adı verilmiş. Şehitler de bir arada, Hoşkadem 
adlı bu topraklara defnedilmişler. Bir süre sonra yöre halkı burasını HOŞ KADEM 
EVLİY ALIGI veya evliyası diye anma ya ve sıkça ziyarete başlamış" (Çebi, ty: 44). Bu 
rivayetler de Hoşkadcm Evliyası'nın bulunduğu yerde köye adını veren Hoşk.adem Fakı'nın 
yatmış ol abileceği varsayımıını kuvvetlendirmektedir. 
21 Bunlardan birisi Resul veted-i Emir'dir (Yediyıldız-Üstün 1992:196). Karay'daki Emirli 
mahallesinin adı söz konusu bu Emir'den gelmiş olabilir. 
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çocukları Şeyh Ümmet ve Ahmed zaviyedarlık görevi yürütmektedirler (YediyıldJZ
Üstün 1992: 196). Bilindiği üzere zaviyedarlık görevinde bulunan şeyh ve dervişler, 
kendilerine tahsis eelilen yerleri ekip biçmekte, tarım üretiminde bulunmakta ve elde 
ettikleri mahsulle geleni gideni konuk olarak kabul edip yedirip içinnekte, onların 
yolculuklarını kolaylaştırınakta ve bölgenin emniyet ve asayişini sağlamaktadırlar. 

Tabii bunlar herkesten vakıf ve bağışlar yoluyla destek de görmektedirler. Bunlar 
insa.nlano manevi dünyalarını da aydınlatmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla 

genellikle bu zaviyelerin ilk kurucularının kabirieri kutsal mekanlar olarak kabul 
edilmiş ve ziyaret mahalli haline gelmiştir. Daha sonraları buralar evliya yatırz 
olarak değerlcndirilıniştir22. 

Ne 1455 Tahrir Defteri'nde ne de sonrakilerde Belenköy dahilinde günümüzde 
evliya diye adlandınlabilecek bir ize rastlanmamaktadır (Yediyıldız-Üstün 1992: 
194). Ancak Salih Emiili bize, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Gülbahçe'de yatan 
evliyanın Şeyh Ali olduğunu söylemişti. İnceleme gezimiz sırasında halkın bize 
birer evliyanın yatırlarını gösterdiği Tahtasamanlık ve Gülbahçe mezarlıkları, Eceli 
ve Tazvara dereleri arasında yükselen dağın üzerindeki sırtta, Karay ve Belenköy 
arasındaki sınır çizgisi civarında, bulunmaktadırlar ve birbirlerine çok yakındırlar. 
Zaviye kuruluşları için Fetih yıllarının stratejisine çok uygun yerlerdir, hatta aynı 
zaviye yerleşkesinin parçaları olduğu bile düşünülebil ir. 

Bu açıklanıa lar bağlamında, öyle zannediyorum ki, Gü lbahçe ve 
Tahtasamanlık'ta halkın bahsettiği evliya mezarlarından Tahtasaman lık'tak:i Tahrir 
Defteri'nde adı geçen Şeyh Samit'e; Gülbahçe'deki ise Salih Emiili'nin rivayeten 
naklettiği Şeyh Ali 'ye ait olduğunun varsayılabileceğini düşünüyonım. Söz konusu 
Şeyh Ali ' nin ad ı Tahrir Defteri'nde geçmiyor ise de kendisinin Şeyh Sarnit'in 
soyundan gelen bir şeyh olduğu ihtimali büyüktür. Kanaatime göre, hem Gülbahçe 
hem de Tahtasamanhk, Şeyh Sarnit Z3viyesi'nin kadimi yurdu olmalıdır. Zaten bu 
iki mahal birbirine çok yakındır. Kayaağımızın mantıkl örgüsü içinde bir 
değerlendirme yapt ığımızda, halk rivayetlerinde nakledilen evliya isimleri ile 1455, 
tarihli Tahrir Defteri'ndeki zaviyedar adları genellikle birbirini tutmaktadır. Eğer bu 
Defterdeki şeybin ve çocukJarının adları sonraki defterlerde de zikredilmiş ise 
genelde halk on l arı isimleriyle nesilden nesle aktanruşlar ve unutmarnışlardır. 

Karay'da söz konusu olan zaviye ve burada çalışanların adları maalesef daha sonraki 
defterlerde geçmiyor. İşte bu sebepledir ki, Şeyh Sarnit ve çocuk lannın isimleri 
genelde halkın hafızasından silinmiş olmakJa birlikte yatır olarak ulu agaçlar altıdaki 
mezarları ve manen evliya tabir olunan unvaniarı asırlar boyunca yaşama imkaruna 
kavuşmuş ve bu şekilde izleri günümüze kadar ulaşrruştır. Halk rivayetleri ile arşiv 
kaynaklannın birlikte sorgulanması bizi çok anlamlı sonuçlara götürebilmektedir. 
Tabii istisnalar da bulunabilmektedir. Gülbahçe'de yatan ve Defterlerde adı 

geçmeyen Şeyh Ali de bu istisnalardan biridir. Herhalde aynı zaviyeye mensup daha 
geç dönemlerde yaşamış olan bir şahsiyet olduğu için Tahrir Defterlerinde adı 
geçmiyor olabilir; günümüze yakın dönemlerde yaşadığı için de adı hafızalardan 
silinmemiş olması ihtimali çok büyüktür. Belki de bundan sonraki araştırmalarda 
adına arşiv kaynaklarında da rastlanabil ir . 

• 

22 Bu zaviyeler ve evli ya haklanda bkz. Barkan ı 942: 279-386; Ocak 1984. 
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Görüldüğü gibi, Hoşkadem, Alifakı, Beğler ve benzeri, adlannı hatırladığımız ya 
da hatırlamadığımız fakat mezarları ziyaret yeri haline gelen evliya yatırlan, eski 
mezarlıklar ve şehitl ikler, bize yörenin fethi dönemlerinden kalan tarihi hatıralardır. 

Hele bu yazıda ele aldığımız Kargu (Ateş Kulesi) ve izleri yatır olarak günümüze 
ulaşan zaviyeler, yer ve şahıs adları olmaktan.da öte, başlı başına çok önemli tarihi 
iki kurumdur. Fetih yıllannın askeri: stratejisi açısından, Türkistan'dan beri bir 
haberleşme aracı olarak kullanı lan Ateş Kuüderinin ve aynı sistem içinde yer alan 
zaviyelerin anılarını yansıtmaktadırlar ... Bu kurumları temsil eden kalıntılar ve 
şahıslar adına mütevazı da olsa anıtlar dikilmelidir ki, toplumun tarih bilinci uyanık 
kalsın ... 

* 
Bu vesileyle burada, Kabataş'a kazandınlmış olan taribi bir mekiln ile ilgili bir 

anırnı hatırlatmak isterim. Bilindiği gibi Kuzköy'deki Ş i t Abdal, bundan otuz kırk 
yıl önce, üzerine çaput bağlanan bir ağacın altında kendisinden hastalara şifa 
beklenen, adı yanlış olarak Şeyh Halil diye bilinen, bir yatırdan ibaretti . .. Bugün 
Kabataş'ın tek. tarihi yeri olarak her yerde anılroakta ve böyle bir taril11 derinliğe 

sahip olmaktan gurur duyulmaktadır. Bu benim o yıllarda yapmış olduğum "Kuzköy 
yatırı ya da Abdalan-ı Ram'dan Şit Abdal" (Yediyıldız 2000: 143-211) adlı 

çalışmarola başlayan gayretler sayesinde gerçekleşmiştiL Türbenin yapı lmasında ve 
tarihi bir mekan olmasırıda daha başka birçok kişinin emeği vardır. Söz konusu 
araştırmada kullandığım belgelerden bir bölümünü (Kuz Köy Belgeleri), 1984'te 
yaptığım saha araştırmalarım sırasında bana Aybastı 'nın eski Halk Eğitim 

Müdürlerinden Necip Çağman vermişti. Bakanlıklar, il ve ilçelerden yörenin kültür 
varlıklarıyla ilgili belgelerin tespitini ve derlenmesini talep etmiş, o da yaptığı 
sorgulamalar sonucunda bu belgeleri bulmuştu. Zannediyorum bu belgelerden Necip 
Çağman' ı haberdar eden Kuzköylii Ramazan Tiı-yaki Hoca idi. Benim yaptığım ilmi 
tahlillerden ve yayımlardan sonra buranın tarihi bir mekan olduğunu öğrenen 
dönemin Aybastı eski müftülerinden Senai Yediyıldız, Kuzköy Muhtacı Hasan 
Toygun'u buraya bir türbe-müze yapımı için teşvik etti ve destekledi. Muhtar da bu 
konuda çok arzulu idi. Malzemeleri temin etti. Kültür Bakanlığı eski Müsteşar 
yardımcılarından benim doktora öğrencim Dr. Nazif Öztürk, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'nden Selçuklu dönemine ait bir türbe planı temin etti. Muhtarın ve Senai 
Yediyıldız'ın teşvikiyle, yukanda kendisinden bahsettiğim Salih Emilli'nin. oğlu 

Salabaddin Usta, elde edilen örneğe göre Türbe-Müzenin yapımını üstlendi. O 
zamanlar Başbakanlık'ta çalışan Dr. Yaşar Kalafat, Kuzköy Belgelerinin 
fotoğraflarını hazırlattırarak çerçevelettirdi. Bunlar Türbe-Müze'nin duvarlarına 

asıldı. Pörsümüş ve yıpranımş olan orijinal belgeler, bakımlarının yapılması ve 
koruma altına alınması için Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'ne teslim edildi. Şit 

Abdal'a ait ejder başlı asa, tencere ve diğer metrokat da müzeye konulacaktı! .. 
Müze-Türbe'nin açılışı, 1995 yılında Ordu'nun bütün ilçelerinden dört beş bin 
kişinin, Ordu İli ve ilçeleri devlet erkanı ve bir bilim heyetinin katılımı ile dönemin 
Ordu Valisi Mustafa Malay tarafından yapıldı23 . Bu açılış. töreni sırasında bir de ilmi 

23 Bu açılış töteni ve panelden sonra emekli müftü Senai Yediyıldız, şöyle bir değerlendirme 
yaptı: "Ben Şit Abdal'ın önemli ve büyük bir şahsiyet olduğuna inandım. Ölümünden altı yüz 
yıl sonra binlerce insanı ve devlet erkanını bu dağ başında bir araya getirenbuzatın elbette bir 
değeri olmalıdır". 

17 



Bahaeddin YEDİYTLDIZ 

panel gerçekleştirildi. Söz konusu açılış töreni ve panel, dönemin Kabataş Müftüsü 
Şemsettin Yediyıldız tarafından düzenlenmişti. Bu çalışmalar sırasında, özellikle 
kitabenin ve türbe-müze bahçe kapısının tanziminde Kuzköylü petrol mühendisi 
İsmail Yılmaz'ın da önemJi katkısı olmuştu. Şüphesiz bütün bu faaliyetlerin 
arkasında duran ve destekleyen Kuzköy halkının da unutulmaması gerekir. Bir yıl 
sonra Müftü Şemsettin Yediyıldız'ın gayretiyle Kuzköy' de ikinci bir ilnll toplantı 
daha tertip edildi. Bilim adamlarından bir kısmını bu sefer Prof. Dr. Mustafa Asım 
Yediyıldız Bursa Uludağ Üniversitesi 'nden getirmişti. Yukarıda isimlerini 
zikrettiğim ve burada hepsinin adlarını anamadığım söz konusu ilnll faaliyetlere 
katılan bilim adamlarımıza ve emeği geçen fakat adlarını unutmuş olabileceğim 
herkese teşekkür borçlu olduğumuzu belirtmek isterim. 

* 
Görü.ldüğü üzere, bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere dayab bir 

tasarım, özgür iradelerin gerçekleştirdiği bir iş birliği sayesinde -devlet bütçesinden 
beş kuruş katkı almaksızın- hayata geçirilebilmektedir. Kabataş'ı daha anlamlı tarihi 
ve turistik bir kültür ortamı ha.line getirrnek için Kargu denilen Ateş Kulesi 'ni ve 
tarihi kaynakların ve yörenin gözlemcilerinden biri olan rahmetli Salih Emiili 'nin 
işaret etti ği diğer ateşle haberleşme görevi görmüş olan ratibierin yatırlarını ihya 
etmemiz gerekmektedir. Bu bağ]amda şöyle bir proje tasarlanabilir: 

1. Kargı-Hoşkaden arasındaki zirvede büyük ihtimalle Kargu denilen Ateş 
Kulesi 'nin bulunduğu Ana Tepesi'ndeki kadim! Türk Mezarlığı ve Şehitlik tanzim 
edilmeli, buraya Kargu (Ateş Kulesi) yeniden inşa edilmelidir. Bölgeyi fetbeden 
Hacıemiroğullarından kalan tarih! bir kunım olarak, kulenin uygun bir yerine kitabe 
yazılınalı ve tepesi ateş görüntüsü ile sürekli aydınlatılmalıdır. Çevresi ziyaretçilerio 
ve turistleriıJ etrafı temaşa edebileceği ve soluklanabileceği biçimde 
düzenlenmelidir24

. 

2. Fetih yıllarının ve eski kültürümüzün hatırasını yaşatmak üzere, Beylerli, 
Gülbahçe ve Tahtasamanlık kadim! mezarlıkları ile Karay Mağara bölgesinde yer; 
alan Şehitlik de koruma altına alınmalı ve düzenlenmelidir. 

3. Gülbahçe'de Şey Ali, Tahtasamanhk'ta Şeyh Samit, Hoşkadem ve Beylerli 
köylerine adlarını veren Hoşkadem Fakı Bey ve Beğler Bey adiarına birer anıt 
dikilmelidir. 

4. Kargu haberleşme sistemini daha temsili bir hale getirmek için ayrıca Borta'da 
Gedik Evliya yatırındaki Şeyh Ahmed, Akfatma'da Şeyh Hasan -Dede, Bağdat'ta 
Hasan Dede içiıl de anıtlar yapılabilir. Bu anıtlar, üzerine kitabe yazılmış iki metre 
boyunda iri bir taş bile olabilir. Zaten Kuzköy'de Şit Abdal Türbe-Müzesi daha 
önceden yapılmıştır. 

5. Beylerli'deki ahşap cami (bkz. Resim 1) ve varsa buna benzer diğer yapılar da 
koruma altına alınmalıdır. 

6. İstanbul Bayezid Dersiamlanndan Mustafa Asım Yediyıldız 'ın (1873-1945) 

24 Henüz bir KARGU (ateş kulesi) fotoğrafı bulamadım. 
http: //dagakactim.blogspot.coınL201.5L12/harpasadan-aıpaza.html adresinde "Donduran 
Kulesi" örnek olabilir diye düşünüyorum. Kopyalayamadığım için fotoğrafı buraya 
koyamadun. Intemerten görülebilir. Rize Zil Kalesi 'nin kulesi de örnek olabilir (bkz. Resim 
3). 
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Hoşkadem'deki evi ve serendisi de bu kültür projesi varlıklan çerçevesi içinde 
değerlendirilebilir (bkz. Resim 2). Adı geçen kişi Hoşkadem'de doğmuştur. 

İlköğrenimini ailesinden aldıktan sonra altı yıl Aybastı Medresesi'nde; üç yıl 
Amasya Dağrakiye Medresesi'nde okuduktan sonra İstanbul'a gitmiştir. Devrin 
önemli ulemasından biri olan Arapkirli Hüseyin Avni'den icazet aldıktan bir zaman 
sorıra ru'üs sınavında başarı göstererek dersiam olmuştur. Kendisine Liyakat 
Madalyası verilmiştir. Bayezid'de uzun yıllavtedris ile meşgul olmuş, birçok kişiye 
icazet vermiştir. Sorıra köyüne dönen Mustafa Asım, halkı aydınlatmakla ve sosyal 
işlerle uğraşarak hayatını tamamlamıştır25. Söz ko pusu ev 1908 'de yapılmıştır. 

* 
Böyle bir tasarının projelendirilerek hayata geçirilmesi, tabii güzellikler içindeki 

Kabataş ilçesine tarihi bir derinlik kazandıracak ve yöremizin kültür hareketlerine 
Önemli bir taban oluşturacaktır. 
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