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Öz: Kültür varlıklarının turizm amaçlı değerlendirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kültür turizmi, son
dönemlerde dünyadaki iletişim ve haberleşmenin etkisiyle kültür varlıklarının giderek daha tanınır olması gibi nedenlerle
hızlı bir gelişme içerisindedir. Giderek artan sayıda insanların, klasik turizm aktivitelerinden sıyrılıp, yeni ve sıra dışı
özelliklerin ve kendine has kültürel çekiciliklerin bulunduğu sahalara gitmek için seyahatlere çıktıkları gözlenmektedir.
Bu bağlamda ülkemiz, çok farklı kültürlerin beşiği olarak, dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi çekmektedir. Ülkemizdeki
Doğu Karadeniz Bölümü de son yıllarda bu tür kültür ve doğa turizmi için gelenlerin, giderek arttığı bir saha olarak
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda bu bölgede yer alan bir saha olarak Alucra ilçesi gibi kültür varlığı zengin ilçelerin,
kültür varlıklarının ortaya konulması ve kültürel turizm potansiyellerinin açığa çıkarılarak turizme kazandırılması
oldukça önemli bir durum arz etmektedir. İşte çalışmamızdaki temel amaç, Alucra ilçesinde kültür turizmi açısından
değerlendirilebilecek özellikteki kültürel çekiciliklerin barındırdıkları turizm potansiyellerinin ve mevcut sorunların, saha
araştırmaları, mülakatlar ve gözlemlerle ortaya konulmasıdır. Çalışmamız kapsamında Alucra ilçesinin coğrafi
özellikleri, bunun turizme etkileri incelenmiş, kültür varlıkları saha gözlemleriyle araştırılmış ve kültür varlıklarının
tarihi, mimari, dini, kültürel, sanatsal ve estetik özellikleri ile turizm potansiyelleri incelenmiştir.Giresun ili Alucra ilçesi
geçmişten günümüze çok farklı uygarlıkların mirasları olarak ifade edilebilecek, gerek İslam gerekse Hristiyan inanç ve
kültürüne ait pek çok kültür varlığına sahiptir. Bunlar içerisinde en dikkat çekenleri; tarihi kiliseler (Çakrak ve Kamışlı
Köyü Kiliseleri, tarihi camiler (Boyluca köyü Cami), tarihi türbeler (Hacı Hasan Türbesi, İsmail Çağırgan Baba Türbesi,
Mahmut Çağırgan Baba Türbesi, Osman Baba Türbesi, Seydi Şıh Türbesi, Şeyh Yakup Gülami Çağırgan Türbesi), tarihi
köprüler (Çakrak Köyü Köprüleri), tarihi çeşmeler (Belediye Çeşmesi, Mareşal Fevzi Çakmak Çeşmesi, Çakrak Çeşmesi,
Yoğurdunkıran Çeşmesi), tümülüsler (İkizler ve Sivritepe tümülüsleri), Hacı Abdullah Duvarı olarak bilinen Çıkrıkkapı
Seddi gibi kültür varlıklarıdır. Bunlara ek olarak geleneksel mimariye sahip meskenler, un değirmenleri, yöresel oyunlar
(Alucra diki, karabit, Rum diki, sarıkız, Alucra düzü vb), festivaller, düğünler ve eğlenceler, giysiler, el sanatları, kilim
dokumacılığı ve yemekler (Oğlak kebabı, Alucra balı, Alucra lahanası, Alucra Ekmeği, vb) gibi Alucra yöresinin
kültürünün ve yaşantısının aksettirildiği kültürel çekicilikler mevcuttur. Böylesine ilgi çekici, birbirinden değerli,
kendisine özgü kültür ögelerinin olduğu bir ilçe olarak, Alucra’nın zengin bir kültürel ortamı bulunmakta, özellikle kültür
turizmi açısından değerlendirilecek potansiyel barındırmaktadır. Bu zengin kültür varlığına rağmen, çeşitli sorunlar ve
engellerden dolayı Alucra ilçesinde turizm faaliyetlerinin yeterli ölçüde gelişme gösteremediği, ilçenin turistik aktivite
bakımından istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Alucra ilçesinde turizm faaliyetlerinin gelişmesine
engel teşkil eden sorunlardan en dikkat çekenleri; kültür varlıklarının yeterli ölçüde tanıtımının olmaması ve istenilen
düzeyde markalaşmanın gerçekleştirilememesi, tarihi yapıtların restorasyonlarının yeterli ölçüde yapılamaması, tarihi
ve kültürel zenginliklerinin korunmasındaki sorunlar, turistik altyapının ve konaklama olanaklarının yetersiz olması ve
erişim olanakları bakımından meydana gelen sorunlar ile son zamanlarda yeniden ortaya çıkan bölücü terör örgütü
tarafından meydana getirilen terör tehdidi gibi sorunlardır. Bu tür sorunların bugünden yarına değil, uzun vadeli,
uygulanabilir ve titiz bir şekilde hazırlanan planlamalarla çözülebileceği aşikardır. Sorunların aşamalı bir şekilde
çözümlenmesiyle, sürdürülebilir ve ilçenin turistik potansiyeline uygun olan turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle, turizmde
ilçenin zayıf yönlerinin azaltılıp, güçlü yönlerinin ön plana çıkarılmasıyla, turizmi tehdit eden unsurların mümkün
olduğunca ortadan kaldırılıp, fırsatların çoğaltılmasıyla, Alucra ilçesinin geleceğe dönük emin adımlarla turizmdeözellikle kültür turizmi bakımından- ilerleyebileceği kanısındayız.
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Abstract: Cultural tourism ensued as a result of assessment on tourism purpose of cultural properties is in a rapid
development with the reasons like gradually notableness of culture properties by the effect of communication and
telecommunication in the world in the last periods. It is seen that a growing number of people take the trips in order to
enter into the fields that have new and extraordinary features, and specific attractions by pulling away from classical
tourism activities. In this manner, our country, as cradle of different cultures, attracts the visitors from many places of
the world. Eastern Black Sea part in our country also attracts a great deal of attention as a field that the visitors gradually
increase for this kind of culture and nature tourism in the last periods. Within this context, it is important to reveal the
cultural properties of the districts having wealthy cultural property and bring these districts in tourism by disclosing their
cultural tourism potentials like Alucra district, as a field included in this region. The main aim in our study is to reveal
the tourism potentials of the cultural attractions having some features to evaluate in terms of culture tourism in Alucra
district and the current problems with field research, interviews and observation. In the scope of our study, the
geographical features of Alucra district and the effects of this for tourism have been examined, its cultural properties
have been researched with the field observations and the tourism potentials, history, architecture, religious, cultural and
artistic and esthetics features of cultural properties have been examined.Alucra district in Giresun province has several
cultural properties belonging to both Islam and Christian’s belief and culture that can be defined as the inheritances of
different civilizations from past to present. The high points of them are cultural properties such as historical churches
(Çakrak and Kamışlı Village Churches), historicak mosques (Boyluca village Mosque), historical tombs (Hacı Hasan
Tomb, İsmail Çağırgan Baba Tomb, Mahmeu Çağırgan Baba tomb, Osman Baba tomb, Şeydi Şıh Tomb, Şeyh Yakup
Gülami Çağırgan Tomb), historical bridges (Çakrak Village Bridges), historical fountains (Belediye Fountain, Mareşal
Fevzi Çakmak Fountain, Çakrak Fountain, Yoğurtdunkıran Fountain), tumulus (İkizler and Sivritepe tumulus), Çıkrıkkapı
Seddi known as Hacı Abdullah Wall. In addition to these, there are cultural attractions that the culture and life of Alucra
region are reflected such as the places having the traditional architecture, flourmill, regional plays (Alucra diki, karabit,
rum diki, sarıkız, Alucra düzü etc.) festivals, weddings and entertainments, clothes, handicraft, rug weaving and foods
(Oğlak kebab, Alucra honey, Alucra cabbage, Alucra Bread etc.).Alucra, as a district including its own cultural elements
that are unique, attractive and one more valuable than the other, has a wealthy cultural environment and includes a
potential to evaluate especially in terms of cultural tourism. In spite of this wealthy cultural property, it can be seen that
the tourism activities do not make progress in sufficient quality in Alucra district and the district is unsatisfactory in terms
of touristic activity because of various problems and obstacles. In this manner, the high points of the problems posing the
obstacles to develop the tourism activities in Alucra district are as below: not making the sufficient advertisements of
cultural properties and not branding at desired level, not making considerably restorations of historical structures, the
problems in the protection of historical and cultural wealth, sufficient accommodation and inadequate touristic
substructure and the problems arisen from access opportunities, and terrorist threat made by separatist terror
organization getting into the act in the recent times. It is obvious that these kinds of problems can be solved with the
planning prepared as long term, applicable and suitably, but not from today to tomorrow. We think that Alucra district
will surely advance with forward steps in terms of tourism, especially cultural tourism with the incrementally solutions
of the problems, developments of sustainable tourism activities in conformity with touristic potential of the district,
bringing the strengths of the district to forefront by decreasing the weaknesses of the district in tourism, increasing the
opportunities by removing the elements threatening tourism as far as possible.
Key Words: Alucra, culture, tourism, potential, attractions.
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1. Giriş
Kültür varlıkları, insanlığın geçmişten günümüze gelinceye kadar yaşantısı, tecrübesi ve çeşitli
birikimleriyle zenginleştirdiği unsurlardır. İlkçağlardan başlayarak uygarlıklar, kendilerine özgü nitelikleriyle
kültürlerini oluşturmuşlar, somut veya somut olmayan kültür miraslarını, kendilerini hatırlatan bir varlık olarak
kendilerinden sonraki nesillere bırakmışlardır. Söz konusu kültür mirasları, günümüzde geçmişte yaşamış
insanların izlerini taşımaları nedeniyle, onları hatırlamamıza katkıda bulunmaktadırlar. Kültür varlıkları,
geçmiş toplumların hayat tarzları, yeme-içme, giyim-kuşam, oyun ve eğlenceleri, sosyal ve ekonomik
faaliyetleri hakkında bilgi edinmemize de vesile olmaktadırlar. Bu bağlamda gerek bu tarihsel işlevleriyle,
gerekse mimari ve estetik açıdan taşıdıkları özellikleriyle kültürel miras ürünleri, günümüz insanlarının
dikkatini çekmekte ve farklı kültürlere merak duyan ziyaretçileri kendilerine doğru çekmektedir. Bu durum
kültür turizmi aktivitelerinin meydana gelmesine ve buna yönelik seyahat organizasyonlarının
gerçekleştirilmesine zemin hazırlamaktadır.
İlkçağlardan itibaren birbirinden farklı kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan ve onlardan günümüze
kadar ulaşmış pek çok eseri barındıran ülkemiz, kültür turizmi açısından oldukça önemli bir potansiyele
sahiptir. Nitekim bu kültür beşiği topraklar, Yarımburgaz Mağarası gibi tarihi mağaralardan Çatalhöyük gibi
Neolitik dönem kültürlerine, Hititlerden Urartulara kadar ilkçağ medeniyetlerine, Roma ve Bizans gibi Ortaçağ
uygarlıklarına, Türk beyliklerinden Osmanlıya kadar Türk medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Buna ek
olarak gerek çok tanrılı din ve inançlara sahip toplumlara gerekse tek tanrılı din ve inançlara da mekan
olmuştur. Bu bağlamda başta İslam dini olmak üzere Hristiyanlık ve Yahudilik gibi inançlara barınma imkanı
sağlamıştır. Adeta bir açık hava müzesi veya kültürlerin kaynaşma yeri olarak ifade edebileceğimiz ülkemiz
toprakları, pek çok kültür ve medeniyetin izlerinin, miras ürünlerinin en nadide örneklerinin bulunduğu bir
kara parçası olarak dikkat çekmektedir. Anadolu’da daha önceki kültürlere ait yerleşmeler, günlük yaşam
malzemeleri, konutlar, kaleler, köprüler, çeşmeler, hamamlar, dini yapıtlar (Cami, Türbe, Kilise, Manastır vb)
gibi birçok kültürel miras ürünü mevcuttur.
Ülkemiz bu tür somut kültür varlıklarının yanı sıra somut olmayan kültür varlıkları (destanlar,
efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar gibi sözlü gelenekler ve anlatımlar; karagöz, meddah,
kukla, halk tiyatrosu gibi gösteri sanatları; nişan, düğün, doğum, Nevruz gibi toplumsal uygulamalar, ritüeller
ve şölenler; geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk meteorolojisi gibi doğa ve evrenle ilgili
bilgi ve uygulamalar; dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi gibi el sanatları geleneği)
bakımından da oldukça zengindir (www.aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,50837/somut-olmayan-kulturelmirasin-korunmasi-sozlesmesi-hak-.html). 2016 yılı itibariyle ülkemizin kültür varlıklarından 16 tanesinin
Unesco Dünya Mirası Listesine, 65 tanesinin geçici listeye girmiş olması, ülkemizin bu kültür zenginliğinin
bir yansımasıdır. Dolayısıyla böylesine zengin kültür varlığına sahip olması nedeniyle ülkemizde kıyı
turizmiyle birlikte en çok rağbet gören turizm çeşidinin, kültür turizmi olarak ifade etmemiz mümkündür.
Ülkemizde doğa turizm türleriyle beraber kültür turizminin de geliştirilebileceği yerlerden birisi de
Doğu Karadeniz Bölümü’dür. Bu bölümde Giresun iline bağlı Alucra ilçesi de geçmişten günümüze çok farklı
uygarlıkların mirasları olarak ifade edilebilecek, gerek İslam gerekse Hristiyan inanç ve kültürüne ait pek çok
kültür varlığına sahiptir. Bunlar içerisinde en dikkat çekenleri; tarihi kiliseler (Çakrak ve Kamışlı Köyü
Kiliseleri, tarihi camiler (Boyluca köyü Cami), tarihi türbeler (Hacı Hasan Türbesi, İsmail Çağırgan Baba
Türbesi, Mahmut Çağırgan Baba Türbesi, Osman Baba Türbesi, Seydi Şıh Türbesi, Şeyh Yakup Gülami
Çağırgan Türbesi), tarihi köprüler (Çakrak Köyü Köprüleri), tarihi çeşmeler (Belediye Çeşmesi, Mareşal Fevzi
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Çakmak Çeşmesi, Çakrak Çeşmesi, Yoğurdunkıran Çeşmesi), tümülüsler (İkizler ve Sivritepe tümülüsleri),
Hacı Abdullah Duvarı olarak bilinen Çıkrıkkapı Seddi gibi kültür varlıklarıdır. Bunlara ek olarak geleneksel
mimariye sahip meskenler, un değirmenleri, yöresel oyunlar (Alucra diki, karabit, Rum diki, sarıkız, Alucra
düzü vb), festivaller, düğünler ve eğlenceler, giysiler, el sanatları, kilim dokumacılığı ve yemekler (Oğlak
kebabı, Alucra balı, Alucra lahanası, Alucra Ekmeği, vb) gibi Alucra yöresinin kültürünün ve yaşantısının
aksettirildiği kültürel çekicilikler mevcuttur.
2. Araştırmanın amacı ve metodu
Çalışmamızdaki esas amaç, Alucra ilçesinin coğrafi özellikleri ile kültürel turizm bakımından
değerlendirilebilecek özellikteki turistik çekiciliklerin incelenmesi ve barındırdıkları turizm potansiyellerinin
ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda ilçedeki kültür varlıkları saha gözlemleriyle incelenmiş ve tarihi, mimari,
dini, kültürel, sanatsal ve estetik özellikleri ile turizm potansiyelleri değerlendirilmiştir. Çalışmamızda kültür
varlıklarının turizme kazandırılmasına engel teşkil eden sorunlar da ortaya konulmuş ve bunlara yönelik çözüm
önerileri sunulmuştur. Çalışmamızın Alucra ilçesindeki kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve
sürdürülebilir bir şekilde turizme açılması gibi hususlarda katkı sağlamasını temenni ediyoruz.
3. Alucra ilçesinin coğrafi özellikleri
Alucra ilçesi, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde, Giresun ilinin iç kesimlerinde ve
Giresun Dağları’nın güneyinde yer almaktadır. Yeşilırmak’ın Kelkit kolunun havzasında yer alan ilçe, doğuda
Gümüşhane’nin Kürtün ve Torul ilçeleri güneydoğuda Gümüşhane’nin Şiran ilçesi, güneyde Giresun ilinin
Çamoluk ilçesi, batıda Şebinkarahisar ilçesi, kuzeyde Yağlıdere ilçesi, kuzeydoğuda Güce ilçesi, kuzeybatıda
ise Dereli ilçesi ile çevrili durumdadır. İlçe, Giresun il merkezine 131 km iken, Şebinkarahisar ilçe merkezine
44 km, Çamoluk ilçe merkezine 40 km uzaklıktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Alucra ilçesinin lokasyonu

Alucra ilçesinin jeolojik özelliklerini incelediğimizde, jeolojik geçmişi Mesozoik devrine kadar
uzanan formasyonların olduğu görülmektedir. Bunlardan en dikkat çekenleri; Mescitli, Kabaköy, Karaçayır
formasyonlarıdır. Mesozoik’in Üst Kretase dönemine ait olan ve kumtaşı, killi kireçtaşı, tüf ardalanmasından
oluşan Mescitli formasyonu, Çatak formasyonuna benzerlik göstermekle birlikte volkanitli düzeyleri daha
azdır. Formasyon üzerinde Selcik erozyonları görülmektedir. Üst Kretase dönemine ait olan birim yaklaşık
300 m kalınlığındadır. Tersiyer’in Eosen dönemine ait olan Kabaköy formasyonu; andezit, bazalt lav ve
piroklastlardan oluşmaktadır. Formasyon içerisinde yer yer de tüfitik seviyeler, kireçtaşları ve kumtaşları
izlenmektedir. Tersiyer’in Pliyosen dönemine ait olan Karaçayır formasyonu; iri volkanik kaya bloklarından
ve çimentosuz ince taneli kum kamaları ile kum seviyelerinden oluşmuştur. Formasyon üzerinde çok sayıda
heyelan ve potansiyel alanları mevcuttur. Bunlara ek olarak ilçede bazalt daykının, taraçaların, eski ve yeni
alüvyonlarla kaplı sahaların bulunduğu anlaşılmaktadır (Anonim, 1993: 4-7, 68-69). Alucra ilçesinin
depremsellik durumunu incelediğimizde, I. ve II. Derece deprem riski barındıran kuşaklarda yer aldığı
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görülmektedir. İlçenin, hem Kuzey Anadolu Fay hattına yakın olması hem de bu sahada ŞebinkarahisarAlucra-Trabzon Tali Fayının bulunması, deprem riskini oldukça artırmaktadır (Sever, 2015: 96-97).
Alucra ilçesi, ortalama yükseltisi genellikle 1000 m’nin üzerinde dağlık-tepelik alanlar, aşınım
yüzeyleri, düzlük alanlar ve vadilerin bulunduğu nispeten engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Alucra ilçesinin
kuzeyinde Giresun Dağları, güney kesiminde ise Berdiga (Sarıçiçek) dağları hakim rölyefi meydana
getirmektedir (Özdemir, 2012:6). Giresun Dağları, diğer Karadeniz dağları gibi kıyıya paralel uzanan ve az
geçit veren, kıyının hemen gerisinde bir set şeklinde uzanmış dağlardır. Giresun Dağları, doğudaki Gümüşhane
ve Rize Dağları kadar olmasa da yer yer 3000 m’yi geçen yükseltilere sahiptir (Sever, 2015: 98). Alucra
ilçesinin güney kesimindeki en dikkat çekici dağlık alan olan Berdiga (Sarıçiçek) Dağları kütlesi, Karadeniz
dağlarının güneydeki son sıralarını oluşturmaktadır (Yürüdür, 1998:25). Berdiga Dağları’nın en yüksek
noktası, 2347 m yüksekliğindeki Berdiga Tepesidir. En önemli düzlük, ilçe merkezinin de konumlandığı
Alucra düzlüğüdür. Alucra Düzlüğü, batıda Şebinkarahisar, doğuda da Şiran ovası ile ayrılmaktadır. Bunlara
ek olarak aşınım yüzeyleri, vadiler, Tepesidelik Obruğu, Arda Mağarası da ilçedeki dikkat çekici yer
şekillerindendir (Özdemir, 2012:19-20).
Alucra ilçesindeki hidrografik unsurlardan özellikle akarsular ve kaynaklar ön plandadır. En önemli
akarsular, Kelkit ırmağının kollarından olan Avutmuş Çayı’nın kollarından oluşmaktadır. Bağırsak Deresi,
Moran Çayı ile buluşup, Büyük ırmak olarak adlandırılan akarsuyu oluşturmaktadır. Büyük Irmağa, Berdiga
Dağları’ndan kaynağını alan Musluca Dere’nin katılması ile Alucra Çayı meydana gelir. Alucra Çayı,
Şebinkarahisar’da Avutmuş Çayı olarak bilinmektedir ve Şebinkarahisar’da Kelkit ırmağına dahil olur. Kelkit
ırmağı ise Yeşilırmak’a karışmaktadır (Özdemir, 2012:47). Alucra ilçesinin Aktepe Köyü yakınlarında Hayran
Kaplıcası olarak bilinen bir sıcak su kaynağı da bulunmaktadır.
Giresun Dağları’nın denize dönük olmayan güney kesimlerinde yer alan Alucra ilçesinin de bulunduğu
bu çevrede, yarıkurak İç Anadolu iklimi ile nemli Karadeniz iklimi arasında sıcaklık ve karasallık karakterleri
açısından iç bölgeye, buharlaşma, nem ve yağış şartları bakımından Karadeniz iklimine yakınlaşan bir geçiş
iklimi yaşanmaktadır (Yürüdür, 2000: 313). Bu çevrede, Giresun Dağları’nın kıyının hemen gerisinde bir set
şeklinde uzanmasından ötürü, yağış ve nem kıyı kesimlerine göre bir hayli azalmakta; yükseltinin artmasıyla
sıcaklık değerleri düşmekte ve karasallığın artmasıyla da günlük ve yıllık sıcaklık amplitüd değerleri
yükselmektedir. Alucra ilçesinde meteoroloji istasyonu bulunmamaktadır. Bu yüzden Alucra ilçesinin iklimi
değerlendirilirken, benzer iklim koşullarının yaşandığı, en yakın istasyon olan ve Alucra ilçe merkezinin (1400
m) yükseltisine yakın olan Şebinkarahisar istasyonunun (1300 m) verileri dikkate alınması zorunluluk arz
etmektedir. Bu bağlamda 1964-2014 yıllarını kapsayan meteoroloji verilere göre yıllık ortalama sıcaklık 9,2
C’dir. Aylık ortalama en düşük sıcaklık -2,1 C ile ocak ayına ait iken, aylık ortalama en yüksek sıcaklık 20
C ile ağustos ayına aittir. Yıllık ortalama yağış miktarı 537,5 C’dir. Aylık ortalama en yüksek yağış miktarı,
79,2 mm ile nisan ayında ölçülmüş iken, aylık ortalama en düşük yağış miktarı, 9,3 mm ile ağustos ayında
ölçülmüştür. Ortalama bağıl nem oranı % 60,7 iken, ortalama rüzgâr hızı 0,9 m/sn’dir (Giresun Meteoroloji
Müdürlüğü verileri).
Alucra ilçesinin de bulunduğu bu çevrede, iklimin kuraklaşmasına bağlı olarak ormanların azalış
gösterdiği ve kurakçıl türlerin çoğaldığı görülmektedir (Yürüdür, 1998:125-126). Karadeniz Fitocoğrafya
Bölgesi’nin güney sınırında olan bu çevrede iğne yapraklı nemli, yarı nemli-iğne yapraklı ormanlar, kuru
ormanlar, antropojen stepler, alpin çayırlar yetişmektedir (Atalay, 1994:133; Atalay ve Mortan, 1995: 67;
Yürüdür, 1998:126). Tuğ (2001), Alucra ilçesinin de bulunduğu bu bölgenin, Avrupa-Sibirya Flora bölgesinin
349

öksin bölümünün doğu sınırı içerisinde olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, İran-Turan kökenli türler
oldukça yaygındır. Bölgede hakim olan vejetasyon tipleri ve bunların fizyonomik görünümleri bölge
vejetasyonunun İran-Turan floristik bölgesinden çok Karadeniz vejetasyonun benzediğinin göstergesidir (Tuğ,
2001:111). Bu çevrede Avrupa Sibirya bölgesini temsil eden ormanlar ile İran-Turan flora bölgesini temsil
eden antropojen stepler yayılış göstermektedir (Özdemir, 2012:56). Alucra ilçesinde gri kahverengi podzolik
topraklar, kireçsiz kahverengi orman toprakları, kahverengi topraklar, yüksek dağ çayır toprakları, kolüvyal
topraklar ve alüvyal topraklar yaygındır (Sever, 2015:130-132; Anonim, 1987: 9-13).
Alucra ilçesinin başta yer şekilleri olmak üzere iklim, bitki örtüsü, hidrografya, toprak özellikleri gibi
doğal çevre özelliklerinin kültürel turizmin geliştirilmesinde olumlu ve olumsuz etkileri söz konusudur. Her
şeyden önce 1400 m’den yüksek ve engebeli yer şekillerinin olması, turizm aktiviteleri için sorunların
oluşmasına yol açabilir. Bu engebeli ve erişim bakımından sıkıntıların olduğu sahada birbirinden oldukça uzak
kültürel ve tarihsel çekicilikleri gezmek hem zaman alabilmekte hem de yolculuk konforunu olumsuz
etkileyebilme potansiyeli taşımaktadır. Buna ek olarak iklimin karasal özellikler barındırması, kıyı kesimlerine
göre daha sert geçmesi, gerçekleştirilecek turizm aktivitelerinin sadece belli mevsime sıkışmasına yol açabilir.
Bununla birlikte Alucra ilçesinin Çoruh-Kelkit Oluğunda, kıyı ile iç kesimleri birbirine bağlayan bir konumda,
hem kıyı bölgesinin hem de iç kesimlerin kültürlerinin kaynaştığı bir geçiş sahasında yer alması, kendine özgü
bir kültürel zenginliğin oluşmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca havasının serin ve nem azlığından dolayı
rahatlatıcı olması, turizm gibi açık havada yapılacak insani aktiviteler açısından birtakım olumlu özelliklerin
oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bunların yanı sıra ilçenin engebeli ve dağlık topoğrafyası, kültür
varlıklarının bazılarının günümüze kadar korunarak gelmesine katkı sağlamıştır.
Alucra ilçesi doğal çevre özelliklerinin yanı sıra beşeri çevre özellikleri bakımından da ilgi çekici
özelliklere sahiptir. Alucra isminin kökeniyle ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden en çok
bilinenleri ise Alucra isminin burada yabani olarak yetişen Aluç bitkisinden veya “el ücra” kelimesinden
geldiğine dair olanlarıdır Anonim, 2008: 88; Anonim, 2013: 1-2). Alucra, tarihin derinliklerine doğru giden
köklü geçmişi ve birbirinden farklı kültür ve medeniyetlerin günümüze kadar ulaşan miraslarıyla dikkat
çekmektedir. Alucra yöresinin yerleşimi oldukça eski dönemlere kadar uzanmakta, milattan önceki yıllardan
itibaren yerleşime açıldığı anlaşılmaktadır. Bölgede kurulan en eski siyasi birlik olarak Hititlerden söz
edilmektedir. Bunları takiben Medler, Kimmerler, İskitler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Türkler hakimiyet
kurmuşlardır. Türklerin bu bölgeye yerleşmeleri VII. yüzyıldan sonra başlamaktadır. Özellikle X. yüzyılda İç
Asya’dan Hazar Denizi’nin kuzeyinden ve güneyinden Anadolu’ya kitleler halinde Türk göçü olmuştur. Bu
dönemlerde Alucra havalisinde de özellikle Uz (Oğuz) ve Kıpçak boylarının Koman, Çakmak ve Çamoluk
yörelerinde de yerleşmekte oldukları anlaşılmaktadır. Osmanlı hâkimiyetinden önce bölgede çeşitli Türk
beylik ve devletleri hükümran olmuştur. Bu bağlamda bölgede Danişmentli, Mengücüklü, Saltuklu, Anadolu
Selçukluları, Eretna, Kadı Burhaneddin Ahmet, Mutahharten, Akkoyunlu, Karakoyunlu gibi Türk devlet ve
beylikleri hüküm sürmüştür. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlıların Akkoyunluları Otlukbeli
Savaşı’nda yenmesiyle 1473 tarihinde Alucra ve çevresi Osmanlı devletinin egemenliğine girmiştir (Bilgili,
1989:19; Anonim, 2008: 88; Anonim, 2013: 1-2).
16. yüzyılda Osmanlı idari teşkilatında Karahisar-ı Şarki sancağına bağlı bir nahiye merkezi olan
Alucra, 1876 yılına kadar Mindaval ve Kovata adıyla iki nahiye olarak idare edilmiş, bu tarihten sonra
Şebinkarahisar Mutasarrıflığına bağlı bir ilçe olmuştur. Alucra 1. Dünya Savaşı sırasında önem arz eden ve
ordularımızın karargahlarını kurduğu bir ilçelerden birisidir. Nitekim bu savaş esnasında Tuğgeneral (daha
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sonra Mareşallik rütbesi verilmiştir) Fevzi Çakmak komutasındaki 2. Kolordu’nun karargahı Alucra’nın Zihar
(Çakmak) köyünde bulunmaktaydı. Alucra ilçesi, 1933 yılına kadar Şebinkarahisar’a bağlı iken, 1933 yılında
Şebinkarahisar’ın ilçe statüsünü düşürülmesiyle bu ilçeyle beraber Giresun iline bağlanmıştır (Anonim, 2008:
88; Anonim, 2013: 1).
Alucra ilçesi, Cumhuriyet döneminde artış ve azalışların olduğu bir nüfus gelişimi göstermiştir. 1927
yılında 21 213 olan Alucra ilçesinin nüfusu, 1935 yılında 26 648’e, 1940 yılında 30 280’e yükselmiş, 1950
yılında 16 766’ya düşmüş, 1960 yılında 18 136’ya, 1970 yılında 36 437’ye, 1980 yılında 38 467’ye yükselmiş,
1990 yılında 21 675’e düşmüş ve 2000 yılında 25 865’e yükselmiştir. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin
(ADNKS) başlatıldığı 2007 yılında Alucra ilçesinin nüfusu 10 426 olarak tespit edilmiştir. 2008 yılında 9
032’ye düşmüş olan ilçe nüfusu 2009 yılında 9 255’e yükselmiş, 2010 yılında 9 091’e, 2011 yılında 9 040’a,
2012 yılında 8 823’e düşmüş, 2013 yılında 9 170’e, 2014 yılında 12 948’e yükselmiş ve 2015 yılında 9 104’e
kadar düşmüştür. Bu nüfus miktarıyla Alucra, Giresun ilindeki en az nüfuslu beşinci ilçe durumundadır. 2015
yılında ilçe nüfusunun % 50,4’ü (4 587 kişi) erkeklerden, % 49,6’sı (4517 kişi) kadınlardan oluşmaktadır.
Ayrıca ilçenin % 51,2’si şehirsel nüfustan oluşurken, % 48,8’i kırsal nüfustan oluşmaktadır. Yerel seçim
dönemleri hariç, ilçe nüfusunun 2007 yılındaki seviyesinin altında olduğu ve durağan veya azalış yönünde bir
eğilim olduğu görülmektedir. İlçe nüfusunda azalışların olduğu bu durumun oluşmasında pek tabi ilçeden
dışarıya yapılan göçlerin etkisi oldukça önemlidir. 2015 yılı TÜİK verilerine göre Alucra ilçesinde nüfusun %
9,7’si (886 kişi) 0-14 yaş grubundaki çocuklardan oluşuyorken, % 66,4’ü (6 044 kişi) 15-64 yaş grubundaki
yetişkin nüfustan ve % 23,9’u (2 174 kişi) 65 ve üzeri yaş grubundaki yaşlılardan oluşmaktadır. Bu bağlamda
Türkiye ortalamasına göre kıyaslandığında, çocuk nüfusun ülke ortalamasının (% 24) bir hayli altında olduğu,
yaşlı nüfusun ülke ortalamasının (% 8,2) bir hayli üzerinde olduğu, yetişkin nüfusun ise ülke ortalamasının (%
67,8) biraz altında olduğu gözlenmektedir (http://www.tuik.gov.tr/11.10.2016). Bu bağlamda emekli
statüsünde olan yaşlı nüfusta bir birikme olduğu, genç nüfusun çalışma, eğitim ve askerlik gibi nedenlerden
dolayı ilçeden göç ettiği anlaşılmaktadır. Buna ek olarak ilçede yaz ile kış mevsimlerinde, nüfus yoğunluğu
değişim göstermekte, kış aylarının sert geçmesinden ötürü, özellikle İstanbul ve Ordu illerinde geçici olarak
ikamet edilmektedir. Yaz mevsiminde ise gurbetçilerin de tatillerini memleketlerinde geçirme eğilimlerinden
dolayı, özellikle kırsal kesimde nüfus yoğunluğu artış göstermektedir (http://www.alucra.gov.tr/nufus-veidari-yapi//11.10.2016). Alucra ilçesinin yüzölçümü 1 200 km² olup, bir belediye örgütlü yerleşme ve 38 köy
yerleşmesi bulunmaktadır.
Alucra ilçesinde, tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlerin sadece günümüzde değil daha
önceki dönemlerde de önemini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Nitekim Şemsettin Sami, 19. yüzyılda Alucra’da
toprakların verimli olduğundan dolayı tahıl ve baklagiller gibi tarımsal ürünlerin yetiştirildiğini, sebze ve
meyvesinin bol olduğunu aktarmaktadır. Ali Cevad ise tarım ürünlerinin çeşitli tahıl ve baklagiller ile sebze
ve meyvelerden oluştuğunu ifade etmektedir (Anonim, 1982: 3126). Günümüzde de bu durum büyük ölçüde
devam etmektedir. İlçe ekonomisinin temeli, hayvancılık, tarım ve küçük ölçekli sanayi faaliyetlerinden
oluşmaktadır. Küçük ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri, arıcılık oldukça yaygındır. Alucra balının
markalaşmasına dönük çalışmalar devam etmektedir. İlçede daha çok tahıl tarımı yapılmakta özellikle buğday
en çok yetiştirilen tahıl türüdür. Sebze ve meyve üretimi çok azdır. Ancak meyve bahçelerinin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. İlçede sanayi faaliyetleri yok denecek kadar azdır.
Küçük çaplı bir sanayi tesisi mevcut olup, mobilya ve demir işlemeciliğine yönelik ürünler elde edilmektedir
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(Anonim, 2013). Ayrıca ilçede Çakrak, Güllüce, Akyatak ve Anastos gibi yaylalarda yaylacılık faaliyetleri de
yapılmaktadır.
4. Alucra ilçesinin kültürel turizm potansiyeli ve buna yönelik değerlendirmeler
Alucra ilçesi, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değerlendirilebilecek düzeyde kültürel
turizm potansiyeli barındırmaktadır (Şekil 2). Derin tarihsel bağlara ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan
ilçede hem Türk-İslam medeniyetlerine hem de Hristıyan medeniyetlerine ait kültürel zenginlikler
bulunmaktadır. Bu bağlamda tarihi türbeler, tarihi çeşmeler, tarihi kiliseler, tarihi duvarlar, tarihi köprülerin
yanı sıra tarihi kilise ve manastırlar da bulunmaktadır. Ayrıca tümülüsler de dikkat çekicidir. Bunlara ek olarak
yöresel oyunlar ve folklorik etkinlikler, festivaller, düğünler ve eğlenceler, giysiler, el sanatları ve yemekler
gibi bu yörenin kültürünü ve yaşantısını yansıtan ilgi kültürel çekicilikler de bulunmaktadır. Alucra ilçesinin
kültürel turizm olanaklarının değerlendirilmesi için öncelikle bu zengin mirasın detaylı bir şekilde incelenmesi,
etüd edilmesi ve potansiyellerinin ortaya konulması gerekmektedir. Çalışmamızda bu hedef doğrultusunda
ilçedeki kültür varlıkları ve potansiyelleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Şekil 2. Alucra ilçesindeki kültürel çekicilikler
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Alucra ilçesinde tescil edilmiş 30 kültür ve tabiat varlığı bulunmaktadır. Kültür varlıklarından 14’ü
dini yapı, 4’ü köprü, 2’si çeşme, 5’i konut (sivil mimarlık örneği ve misafirhane), 3’ü taşınmaz yapı, 1’i
değirmen ve 1’i tümülüsten oluşmaktadır. Tepesi Delik obruğu ise korunması gereken tabiat varlığı olarak
tescil edilerek, koruma altına alınmıştır. Dini yapılardan 6’sı türbe, 5’i kilise, 2’si cami, 1’i tümülüsten
meydana gelmektedir (Anonim, 2015).
4.1. Tarihi Camiler ve Türbeler
Alucra ilçesi, tarihi türbe ve camilere sahiptir. Bilindiği üzere camiler ve türbeler, İslam kültür ve
medeniyetinin en önemli mimari yansımaları olarak kabul edilmektedir. Gerek tarihsel kimlikleri ve gerekse
çevredeki halk üzerindeki geniş etkileri ile söz konusu yapılar inanç turizmi açısından dikkat çekici yapılardır.
İlçede bu bağlamda değerlendirilebilecek ve kültür varlığı olarak tescil edilmiş, tarihi nitelikte 6 türbe ve 2
cami bulunmaktadır (Çizelge 1).
Çizelge 1. Alucra ilçesindeki kültür varlığı olarak tescil edilen Cami ve Türbelerin dağılışı.
Konum

Tarihi
Türbe Adı

Cami

ve

Konum

Tarihi
Türbe Adı

Cami

ve

Boyluca Köyü

Boyluca Köyü Cami

Yeşilyurt Köyü

Seydi Şıh Mehmet Türbesi

Fevzi Çakmak Köyü

Fevzi Çakmak Köyü Cami

Gürbulak Köyü

Şeyh Yakup Gülami Çağırgan
Baba Türbesi

Fevzi Çakmak Köyü

İsmail Hakkı Çağırgan Baba
Türbesi

Hacı Hasan Köyü

Osman Baba Türbesi

Boyluca Köyü

Seyyid Mahmut Çağırgan Baba
Türbesi

Hacı Hasan Köyü

Hacı Hasan Efendi Türbesi

Kaynak: Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, İltar, 2014; Anonim, 2015 ve www.giresunkulturturizm.gov.tr gibi
kaynaklardan derlenmiştir.

• Boyluca Cami
Alucra ilçe merkezine 17 km uzaklıkta bulunan Boyluca Köyü’nde bulunan Camiinin yapılış tarihi ve
yaptıranı hakkında bilgi elde edilebilecek bir kitabesi veya bilgi kaynağı bulunmamaktadır (İltar, 2014:116).
Bununla birlikte 1704 tarihli bir kayıtta en azından 18. yüzyıl başlarına atıf yapılmıştır. 1939 yılında yaşanan
depremde büyük hasar görmüş olan cami, köy halkı tarafından yeniden yapılmıştır. Minare ise 1968’de kesme
taştan inşa edilmiştir (Fatsa, 2011: 97-98). Son cemaat yeri ve harimden meydana gelen yapının harim bölümü
kagir, son cemaat yeri bağdadi sistemi ile yapılmıştır. Son cemaat yerinin batı köşesinde yer alan taş minaresi;
sekizgen kaideli, yuvarlak formlu ve tek şerefeli şekilde inşa edilmiştir (İltar, 2014:116). 25.02.2011 yılında
koruma altına alınmış ve kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan Cami, gerek tarihi değeri gerekse mimarisiyle
ilçede dikkat çeken inanç yapılarından birisidir (Foto 1).
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Foto 1. Boyluca Köyü Cami (Kaynak: Giresun Valiliği).

• Seyyid Mahmut Çağırgan Baba Türbesi
Seyyid Mahmut Çağırgan Baba, bu çevredeki en bilinen dini şahsiyetlerden birisidir. Bu zat gibi Doğu
Karadeniz’de İslam dininin yayılmasına öncülük eden Türk dervişlerinin Alucra ve çevresinde Çağırgan
Zaviyeleri kurarak faaliyet gösterdiği bilinmekle beraber bunlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşılamamıştır.
Çağırgan nispetiyle vakıf kayıtlarına ve çeşitli belgelere konu olan Türk dervişlerinin Çoruh-Kelkit Vadisi’ni
iskân alanı olarak seçtikleri anlaşılmaktadır. Bu zümreye bağlı bir grup dervişin Alucra ilçesinin Zun (Boyluca
Köyü) ve Zıhar (Fevzi Çakmak Köyü) köylerine yerleştikleri bilinmektedir (Fatsa, 2008:187; Fatsa, 2011:8889). Bu bağlamda Seyyid Mahmut Çağırgan Baba’nın bu dervişler içerisinde Alucra yöresine gelen iki
kardeşten biri olduğu ve Zun (Yeni Boyluca) Köyü’ne yerleştiği aktarılmaktadır. Bu zat ile ilgili olarak
yaşadığı dönemde de bilinen bir dini şahsiyet olduğu rivayet edilmektedir. Nitekim Yavuz Sultan Selim
döneminde 1501 tarihli vakfiyede Şeyh Mahmut Çağırgan-ı Veli hakkında ‘’Fahrül Meşayih (Kendisiyle
iftihar edilen şeyhler şeyhi)’’ ifadesinin kullanılması, Seyyid Mahmut Çağırgan’ın o dönemde de çok değer
verilen bir âlim olduğunun göstergesidir. Buna ek olarak Yavuz Sultan Selim Han’ın Trabzon’da sancak beyi
olduğu sırada, yaptığı başarılı savaşlar ve gösterdiği yararlılıklar sebebiyle bugünkü Boyluca, eski adıyla Zun
köyü topraklarını 1501 yılında Seyyid Mahmut Çağırgan Veli’ye tahsis etmiş olduğu aktarılmaktadır (Kara
Düzgün, 2003: 382-383, Bozalioğlu, 1997: 403).
Seyyid Mahmut Çağırgan Baba Türbesi Alucra ilçe merkezine 17 km uzaklıkta bulunan Boyluca
Köyü’nde bulunmaktadır. Düzgün kesme taşlardan sekizgen planda yapılmış olan türbenin üzeri, kırma çatıyla
ve çinkoyla kaplıdır. Dört yüzeyinde sivri kemerli, taş lentolu pencereleri vardır. Türbe hafif yüksek bir temel
üzerine yapılmıştır. Türbenin yanında ahşaptan yapılmış bir de dergah mevcuttur (Anonim, 2012). Türbe,
17.05.1991 tarihinde koruma altına alınmış ve kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Bu türbe ve dergah,
ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezilmektedir. Maddi ve manevi hastalıklarına çare bulmak isteyenler veya
dileklerinin (evlenmek, çocuk sahibi olmak vb) gerçekleşmesini isteyenler buraya gelmekte ve dualar ederek,
namaz kılmaktadırlar. Burada bir kısmı dini açıdan pek hoş görülmeyen hurafeler de yapılabilmekte, ip ve bez
bağlamalar gerçekleştirilmekte, ateş yakılmakta, yakılan kağıtların suyu içilmektedir. Ayrıca dergahtaki taşın
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renk değiştirdiği ve istekler gerçekleşecekse taşın parıldadığı, gerçekleşmeyecekse karardığı rivayet
edilmektedir (Kara Düzgün, 2003: 382-383). Söz konusu türbe ve dergah, inanç turizmi açısından
değerlendirilecek bir kültür varlığı olarak dikkat çekmektedir (Foto 2).

Foto 2. Seyyid Mahmut Çağırgan Baba Türbesi ve Dergah’tan görünümler.

• Şeyh Yakup Gülami Çağırgan Baba Türbesi
Şeyh Yakup Gülami Çağırgan Baba, bu çevredeki en bilinen evliyalardan birisidir. Şeyh Yakup
Gulami, Şeyh Mahmud, İsmail Hakkı gibi Çağırganlu topluluğunun kanaat önderleri olarak, Anadolu’nun
kuzeydoğusunun İslam dini ile buluşmasında dikkate değer katkılar sağlamışlardır. 14. yüzyıl ortalarında
İsmail Hakkı Çağırgan Zaviyesi şeyhlerinden olduğu anlaşılan Şeyh Yakup Gülami’nin, aynı coğrafyada
bulunan Gürbulak köyünün de kurucusu olduğu sanılmaktadır. Söz konusu zat, tasarrufu altında bulunan
köydeki ziraat alanlarını, şeyhi olduğu zaviyeye vakfetmiştir (Fatsa, 2008:188; Fatsa, 2011: 87,90).
Günümüzde Alucra ilçesinin Gürbulak köyünde bulunan türbesi, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği önemli inanç
yapılarından birisidir (Foto 3).

Foto 3. Şeyh Yakup Gülami Çağırgan Baba Türbesi’nden bir görünüm.

• İsmail Hakkı Çağırgan Baba Türbesi
İsmail Hakkı Çağırgan Baba, Çağırgan Zaviyelerinin dervişlerinden birisi olup, Seyyid Mahmut
Çağırgan Baba’nın kardeşi olduğu bilinmektedir. Fevzi Çakmak (Eski adı Zıhar) Köyü’ndeki zaviyenin kurucu
şeyhi olduğu aktarılmaktadır (Fatsa, 2008:188). Türbesi Alucra ilçe merkezine 8 km uzaklıkta bulunan Fevzi
Çakmak Köyü’nde bulunmaktadır. Köy mezarlığı içerisinde taştan yapılma sekizgen planlı, kırma çatılı, külah
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örtülü olan türbe, düzgün yontma taş malzeme ile yapılmıştır. Gövde ve pramidal çatıdan ibaret olan türbenin
çatısı çinko ile kaplıdır (İltar, 2014:118-119; Anonim, 2012). Üç yüzeyinde taş lentolu pencereler vardır.
Kuzeyinden bir kapıyla girilen türbe içerisinde bir mezar sandukası mevcuttur. Türbenin yüzeyi beyaz badana
ile boyanmıştır (Anonim, 2012). Türbe, 17.05.1991 tarihinde koruma altına alınmış ve kültür varlığı olarak
tescil edilmiştir. Söz konusu türbe, ziyaretçiler tarafından, maddi ve manevi hastalıklarına çare bulmak
maksadıyla veya çeşitli dileklerin gerçekleşmesi için ziyaret edilmektedir. İnanç turizmi açısından
değerlendirilecek bir kültür varlığı olarak dikkat çekmektedir.

• Hacı Hasan Efendi Türbesi
Hacı Hasan Efendi, bu çevredeki en bilinen evliyalardan birisidir. Söz konu zatın bu çevrede birçok
talebe yetiştirdiği, ders verdiği, çiftçilikle uğraştığı aktarılmaktadır. Hacı Hasan Efendi ile ilgili pek çok olay,
menkıbe ve keramet anlatılmaktadır (Durma, 2013:39). Eski adıyla Gelvaris yeni adıyla Hacı Hasan Köyü’nde
bulunan türbesi, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği inanç noktalarından birisidir.
• Seydi Şıh Mehmet Türbesi
Seydi Şıh Mehmet, bu çevredeki en bilinen evliyalardan birisidir. Kabri 1870 yılında Hacı Hasan
Efendi tarafından bulunmuş ve üzeri açılarak mezarı tespit edilmiştir. Mezarı bulunduktan sonra birçok
kerameti ortaya çıktığı aktarılmaktadır (Anonim, 2013:16). Yeşilyurt Köyü’nde bulunan türbesi, ziyaretçilerin
ilgi gösterdiği inanç noktalarından birisidir.
• Osman Baba Türbesi
Osman Baba, bu çevredeki en bilinen evliyalardan birisidir. Hacı Hasan Köyü’nde bulunan türbesi,
ziyaretçilerin ilgi gösterdiği inanç noktalarındandır. Bu türbeye gelen ziyaretçiler, çeşitli maddi ve manevi
sıkıntılarına çare bulmak, birtakım isteklerinin gerçekleşmesi için dualar etmektedir.
4.2. Tarihi Kiliseler
• Çakrak Kiliseleri
Alucra ilçe merkezine 28 km uzaklıkta bulunan Çakrak Köyü’nde dört tarihî kilise veya kiliselere ait
kalıntılar bulunmaktadır. Söz konusu kiliseler, mübadele ile Yunanistan’a giden Rumlar tarafından inşa
edilmiştir (Anonim, 2013:17). Günümüzde bakımsızlıktan birçok kısmı yıkılmış ve tahrip olmuş bu dini
yapıtların, asıllarına uygun olarak restore edilmeleri gerekmektedir. Böylelikle özellikle yabancı turistlerin
ilgisine sunulacak bir dini yapıt söz konusu olabilecektir.
• Kamışlı Kiliseleri
Alucra ilçe merkezine 2 km uzaklıkta bulunan Kamışlı Köyü’nde tarihî kiliseye ait kalıntılar
bulunmaktadır. Kilisenin, buraya 200 yıl önce Gümüşhane’den göç eden ve köyde yaşamaya başlayan Rumlar
tarafından yapılmış olduğu bilinmektedir. Nüfus mübadelesine kadar da Rum vatandaşlar tarafından
kullanılmıştır. Kilisenin ilçede yaşamış Hristiyan vatandaşlar için zamanın önemli ibadet merkezlerinden biri
olarak hizmet verdiği aktarılmaktadır. 12 kubbeli olduğu tespit edilen Kilisenin 19. yüzyılın sonlarında
yapılmış olduğu sanılmaktadır. Alucra ilçesinin en önemli tarihi değerlerinden biri olarak kabul edilen kilisenin
dış yapısı kesme taştan inşa edilmiştir. Kilisenin iç kısmında sütunlar bulunmaktadır. Kilisenin üzeri ise
semerdam çatı ve kiremitle örtülüdür. Söz konusu kilise, 1982 Yılında Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar
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Yüksek Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alınmıştır (Anonim, 1991:84; Anonim, 2012a: 226,
Anonim, 2012). Bununla birlikte günümüze kadar olan süreçte bakımsızlıktan birçok kısmı yıkılmış ve tahrip
olmuş bu dini yapıtların, asıllarına uygun olarak restore edilmeleri gerekmektedir. Koruma ve restorasyon
faaliyetlerinden sonra inanç turizmi bağlamında değerlendirilebilir.
4.3. Tarihi çeşmeler ve köprüler
Alucra ilçesi, hem tarihi nitelikleriyle hem geleneksel mimarileriyle hem estetik açıdan harikulade
görsellikleriyle dikkat çekici köprü ve çeşmelere sahiptir. Çeşmeler, su temini imkanlarının günümüzdeki
kadar gelişmediği dönemlerde toplumun su ihtiyacının karşılanması için yapılmış su yapılarıdır. Söz konusu
taş yapılar, bu özelliklerinin yanı sıra taş işlemeciliği gibi geleneksel el sanatımızın en güzel örneklerinin de
ortaya konulduğu kültür yapıtları olarak dikkat çekmektedirler. Bu bağlamda Alucra ilçe merkezinde yer alan
Abu Hayat Tarihi Belediye Çeşmesi, Çakrak Köyü’nde yer alan köy çeşmesi, Hacı Hasan Köyü’ndeki
Yoğurdukıran (Mareşal Fevzi Çakmak) Çeşmesi gibi çeşmeler mevcuttur (Çizelge 2).
Çizelge 2. Alucra ilçesindeki tarihi nitelikteki köprü ve çeşmelerin dağılımı.
Tarihi Çeşme Adı

Konumu
Alucra Merkez

Abu Hayat Tarihi Belediye Çeşmesi

Çakrak Köyü

Çakrak Köyü Çeşmesi

Hacı Hasan Köyü

Yoğurdukıran (Mareşal Fevzi Çakmak) Çeşmesi
Tarihi Köprü Adı

Konumu
Çakrak Köyü

Çakrak Köyü Köprüleri

Kavaklıdere Köyü

Kavaklıdere Köprüsü

Kaynak: Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, İltar, 2014; Anonim, 2015 ve www.giresunkulturturizm.gov.tr
gibi kaynaklardan derlenmiştir.

• Yoğurdukıran (Mareşal Fevzi Çakmak) Çeşmesi: Alucra ilçe merkezine 8 km uzaklıktaki Fevzi
Çakmak Köyü’nde bulunmaktadır. 1916-1917 yılları arasında II. Kolordu Komutanlığı’nı yapan Mareşal Fevzi
Çakmak Paşa’nın karargahını kurduğu Fevzi Çakmak ve Hacıhasan köyleri topraklarında kalan Yurdu Kara
(Yoğurdu Kara) adı verilen mahallede, bir karargah evi ve çeşme yaptırdığı aktarılmaktadır. Karargah evi, yok
olmuş ancak çeşme, bugünlere kadar kalabilmiştir. Tarihî niteliğe sahip çeşme, günümüzde koruma altına
alınmış durumdadır (Anonim, 2013:20).Yanları ve üzeri yerli sarı taşlarla kapatılmış, yerden çıkıp kaynak
suyu şeklinde akan, güney tarafında suyun çıktığı yerde yuvarlak kemerli bir taş ve üzerinde kitabe görevi
gören üçgen bir taş bulunan bir kaynak suyudur (Anonim, 2012). Gerek mimarisiyle gerekse tarihsel bir
kimliğiyle görülmesi gereken kültür varlıklarından birisidir (Foto 4).
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Foto 4. Yoğurdukıran Çeşmesi

Foto 5. Çakrak Köyü Çeşmesi

(Kaynak: Giresun Valiliği)

(Kaynak: Giresun Valiliği)

• Çakrak Köyü Çeşmesi: Alucra ilçe merkezine 28 km uzaklıkta bulunan Çakrak Köyü’nde bulunan
çeşme, 24.04.2008 tarihinde kültür varlığı olarak tescil edilmiştir (Anonim, 2012). Kaynağını, doğusunda
bulunan yamaçlardan alan çeşmenin suyu, yaz mevsiminde yağışların azalmasına bağlı olarak oldukça
azalmaktadır. Yatay dikdörtgen prizmatik bir kütleye sahip olan çeşme, malzeme olarak düzgün kesme, kaba
yontu ve moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir (İltar, 2014:135). Gerek geleneksel çeşme mimarisiyle gerekse
tarihsel kimliğiyle görülmesi gereken kültür varlıklarından birisidir (Foto 5).
• Abu Hayat Tarihi Belediye Çeşmesi: Alucra ilçe merkezinde bulunan çeşmenin 1870 yılından beri
hizmet verdiği tahmin edilmektedir. İlçe merkezindeki en dikkat çekici su yapılarından birisidir.
Tarihi kemer köprüler, Anadolu’da ulaşım imkanlarının bugünkü kadar ilerlemediği dönemlerde
özellikle ticaret yollarının üzerindeki geçişlerin yapılması için önemli işlevleri olan ve erişimde kullanılan su
yapılarıdır. Söz konusu taş yapılar, bu özelliklerinin yanı sıra taş işlemeciliğinin güzel örneklerinin de ortaya
konulduğu kültür yapıtları olarak ilgi çekici özelliktedirler. Alucra ilçesinde de bu tarihi su yapılarına Çakrak
ve Kavaklıdere köylerinde rastlanmaktadır (Foto 6).

Foto 6. Çakrak Köyü’ndeki tarihi kemer köprülerden birinin görünümü.
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4.4. Tümülüsler
Tümülüs, Latince bir sözcük olup, bir mezar veya mezarlık içeren toprak yığılarak oluşturulmuş yapay
tepecikler olarak tanımlanmaktadır (Fedak, 1990’dan akt. Uğur, 2012:35). Çok sayıda tümülüsün bulunduğu
Anadolu’nun bir parçası olarak Karadeniz Bölgesi’nde de tümülüslere rastlanmaktadır. Bu bağlamda Batı
Karadeniz bölümünde Kastamonu, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Bartın ve Sinop illeri civarında, Orta ve
Doğu Karadeniz bölümünde ise, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun illeri civarı ile Gümüşhane, Bayburt, Giresun
illeri civarında tümülüsler mevcuttur (Uğur, 2012:39). Giresun ilinde ise günümüze kadar sadece Alucra
ilçesinde tümülüs varlığı tespit edilebilmiştir.
Alucra ilçesinde ikisi Kamışlı Köyü’nün güneyinde yan yana sıralanan, diğerleri de İğdecik ve eski
Kamışlı Mevki’nde yer alan ve halk arasında “Beş Tepeler” diye anılan tümülüsler bulunmaktadır (Anonim,
1999: 31). İkiztepe (İkizler) Tümülüsü; Alucra ilçesinde, Pirili Köyünde M.Ö. 8. yüzyıldan kalma, Hititliler
Dönemine ait olduğu tahmin edilen yan yana iki yığma tepeden meydana gelmektedir (Foto 7). Birbirlerine 50
metre aralıklarla yan yana gelmiş iki tepe düz bir arazi üzerinde yer almaktadır. Tümülüslerin yükseklikleri 40
metre kadardır. Geçmiş yıllarda Trabzon Müzesi Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yapılmış, fakat zaman
içinde bir sonuç alınamadığı için kazılar yarım bırakılmıştır (Anonim, 2012a:226). 19.01.1990 tarihinde kültür
varlığı olarak tescil edilen tümülüs, ilçede en dikkat çekici kültür varlıklarından birisidir (Anonim, 2012). Söz
konusu tümülüsler “İkizler Tepesi” olarak bilinmektedir (Anonim, 1991:85).

Foto 7. İkiztepe Tümülüs’ünden bir görünüm.

Sivritepe Tümülüsü; İkiztepe Tümülüsü’nün bir benzeri hemen yakınlarındaki Sivritepe
Tümülüsü’dür. Kazısı yapılan ancak yıllar önce defineciler tarafından tahrip edilen ve soyulmuş olan Sivritepe
Tümülüsü’nde kesme taş mezar odası ve bu odaya giden dromos (kesme taşla yapılmış kemerli gizli yol) kazı
sonucu gün ışığına çıkarılmıştır (Anonim, 2012a:226). Sivritepe ve İkiztepe tümülüslerinin daha iyi bir şekilde
korunması ve kazıların devam ettirilerek içindeki kültür varlıklarıyla aydınlığa çıkarılması gerekmektedir.
Böylesine değerli kültür varlıklarının ilerleyen dönemlerde kültür turizmine açılmasına dönük çalışmaların
yapılması da önem arz etmektedir.
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4.5. Hacı Abdullah Duvarı (Çıkrıkkapı Duvarı)
Alucra ilçesinde Çıkrıkkapı yayla yerleşmesinin yakınında bulunan duvar, 1610’lu yıllarda Hacı
Abdullah Zade tarafından Rum işçilere yaptırılmıştır. Yöre halkı tarafından Hacı Abdullah Duvarı olarak
adlandırılan taş duvarın, uzunluğu 6 500 m, yüksekliği 1,5 m’dir. Duvarın, arka tarafında kalan otlak arazilerini
ve ekilmiş alanları, hayvanlardan korumak amacıyla yapıldığı sanılmaktadır. Günümüzde “Çıkrıkkapı Seddi”
olarak bilinen duvarın, Çin Seddi’nden sonra insan eliyle yaptırılan en uzun set olduğu yöre halkı tarafından
dillendirilmektedir (Anonim, 2012a:236; Anonim, 2012c: 99; Anonim, 2013:12). Gerek uzunluğuyla gerekse
tarihsel kimliğiyle görülmesi gereken kültür varlıklarından birisidir (Foto 8).

Foto 8. Hacı Abdullah Duvarı’ndan görünümler.

4.6. Geleneksel mimariye sahip meskenler
Alucra’daki geleneksel meskenler, doğal çevreden temin edilen taş, toprak ve ahşap gibi malzemelerin
fazla bir işlem uygulanmadan, doğrudan kullanılmalarıyla inşa edilmişlerdir. Bu tür yapı malzemelerinin farklı
oranlarda kullanılmasıyla meydana getirilen meskenlerin çoğunda taş, yapının temelini oluşturmaktadır.
İlçedeki geleneksel meskenler, genellikle çakatura tipindedirler. Alucra’da bu tarz yapılar dolma, örme yapılar
şeklinde isimlendirilmektedir (Özdemir, 2012:117). Alucra ilçe merkezindeki Duyun-ı Umumiye binaları,
Hacı Hasan Köyü’ndeki misafirhane, Fevzi Çakmak Köyü’ndeki Zülfikar Ağa Misafirhanesi, Çalgan
Köyü’ndeki Tosunoğlu Misafirhanesi gibi meskenler, geleneksel mimarileriyle dikkat çekmektedir (Çizelge 3
ve Foto 9). Bu bağlamda ilgi çekici mimarileriyle ilçenin önem arz eden kültür varlıklarındandırlar.
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Foto 9. Alucra ilçesindeki geleneksel mimariye sahip meskenlerden görünümler (Kaynak: Giresun Valiliği).
Çizelge 3. Alucra ilçesinde geleneksel mimariye sahip bazı meskenler.

Konum
Alucra Merkez
Hacı Hasan Köyü
Fevzi Çakmak Köyü
Çalgan Köyü

Bina Adı
Duyun-ı Umumiye Binaları
Hacı Hasan Köyü Misafirhanesi
Zülfikar Ağa Misafirhanesi
Tosunoğlu Misafirhanesi

Kaynak: İltar, 2014; Anonim, 2012 gibi kaynaklardan derlenmiştir.

Duyun-ı Umumiye binaları
Alucra ilçe merkezinde Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan iki binanın bir zamanlar Duyun-ı
Umumiye binalar olarak kullanıldığı ilçe halkı tarafından dile getirilmektedir. Kitabelerine göre 1899 yılında
inşa edildikleri yazılıdır. Doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı olan yapılar, bodrum üzeri iki katlıdır.
Bodrum kat ahır ve depo olarak kullanılmıştır. Malzeme bakımından beden duvarlarının köşelerinde kesme
taş, diğer yerlerinde moloz taş kullanılmıştır (İltar, 2014: 128). İlçe merkezindeki en dikkat çekici tarihi niteliğe
sahip bu meskenler, hem tarihsel kimlikleriyle hem de mimarileriyle görülmeye değer yapılardır.
Çalgan Köyü Tosunoğlu Misafirhanesi
Alucra ilçe merkezine 22 km uzaklıkta bulunan Çalgan Köyü’nde yer alan bu yapı, yerli sarı kesme
taştan yapılmış, yarım kat bodrum üzerine iki oda bir holden mevcut bir köy konağıdır. Üzeri sonradan çinko
ile kaplanmış, odalarda Türk ahşap işçiliğini en güzel örnekleri mevcuttur. Dikdörtgen plana sahip, yerli sarı
renkte kesme taşlardan yapılmış konak yarım kat bodrum üzerine tek katlı bir yapıdır. Kuzey ve güney
cephelerinde binanın tam ortasından hole açılan birer kapısı mevcuttur. Holden sağa ve sola birer kapı ile
açılan iki odası mevcuttur. Odalarda kesme taştan ocak, yanlarında dolapları, geometrik süslemeli ahşap tavan
işçiliği, ahşap sedirler ve ahşap taban döşemeleri vardır. İki odanın da güneyinde dikdörtgen formlu ikişer adet
pencere, doğudaki odanın ayrıca doğu cephesinden iki adet dikdörtgen formlu penceresi mevcuttur. Kapı ve
pencere çerçeveleri kesme taştan yapılmış olup, ahşap kapılar orijinaldir (Anonim, 2012). Söz konusu köy
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konağı gerek tarihsel kimliği gerekse iç ve dış mimarisiyle ilçedeki geleneksel konut mimarisinin en dikkat
çekici örneklerinden birisidir.
Bunlara ek olarak Hacı Hasan Köyü’nde bir misafirhane ve Fevzi Çakmak Köyü’nde de Zülfikar
Ağa Misafirhanesi bulunmaktadır. Ayrıca Alucra ilçesinin bazı köylerinde iki katlı geleneksel konutlar da
bulunmaktadır (Foto 9). Bunların çoğunda alt kat yığma taş duvarlarla, üst katı ise bağdadi tarzda inşa
edilmiştir. Sözü edilen yapılar, tarihsel süreçteki işlevleriyle, taş ve ahşap malzemenin kullanıldığı geleneksel
mimarileriyle ilgi çekici özellikte olup, kültür turizmi bağlamında değerlendirilebilir.
4.7. Diğer kültürel çekicilikler
Alucra ilçesinde yukarıda ifade edilen kültür varlıklarının yanı sıra bu yöreye özgü yöresel oyunlar ve
folklorik etkinlikler, festivaller, düğünler ve eğlenceler, giysiler, el sanatları ve yemekler gibi bu yörenin
kültürünü ve yaşantısını yansıtan ilgi kültürel çekicilikler de bulunmaktadır.
Alucra ilçesinde yöresel dokumacılık alanında sürdürülmeye çalışılan el sanatlarından ilki yöresel
kilim dokumacılığıdır. Alucra yöresinde Palaz kilim dokumacılığı yer yer sürdürüyorlarsa da, pek yaygın
değildir. Alucra’nın Akçiçek, Karadikmen, Usluca, Yenice Köyü, İngölü ve Boyluca köylerinde kilim, cecim
(cicim) dokumacılığı yapılmaktadır. Bunlarda “Tahtalı” dene, düz çizgili desenler hakimdir. Kıldan dokunan
cecimler eskiden ev içini bölmede kullanılmaktaydı. Alucra yöresinde Palaz kilim dokumacılığı yer yer
sürdürüyorlarsa da, pek yaygın değildir. Tamamen el tezgahların da doğal kök boyalarıyla ile renklendirilen
iplerden dokunan el emeği göz nuru kilimler ekonomik bir getiri beklenilmeden günümüzde yaşatılmaya
çalışılmaktadır. Boyluca ve çevre köylerde dokunan heybe ve torbalar, bu bölgede oldukça tanınmaktadır
(Anonim, 2012b:47).
Alucra ilçesindeki bir diğer kültürel çekicilik, yöresel halk oyunlarıdır. Bu oyunlar içerisinde 3 ayak
oyunu, Alucra diki, karabit, Rum diki, sarı kız, Alucra düzü, hoş bilezik, temirağa, koçeri, mektepli, tamzara,
horon, daldala gibi oyunlar dikkati çekmektedir. Bu oyunların benzerleri, Erzincan ve Sivas yörelerinde de
oynanmaktadır (Anonim, 2013:33). Bu bağlamda Alucra ilçesindeki yöresel halk oyunlarında, Giresun ilinin
sahil kesimlerinden farklı olarak iç bölgelerimizdeki geleneklerin de etkilerini görmek mümkündür.
Alucra ilçesindeki bir diğer kültürel turizm aktivitesi, Alucra Ekin ve Kültür Festivalidir. Alucra
ilçesinde her yıl Alucra Kaymakamlığı, Alucra Belediyesi ve Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfının
organizesinde düzenlenen Alucra Ekin ve Kültür Festivali’nde, Giresun’un diğer tüm festivallerinde olduğu
gibi oldukça coşkulu ve eğlenceli bir atmosfer oluşmaktadır. Festivalde konserler, halk oyunları gösterileri ve
yarışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Ekin Festivali’nde, ekin yarışması düzenlenmekte ve ziraat mühendislerinin
kontrolünde dereceye giren ekinin sahibi olan çiftçilere de ödül verilmektedir. Hemen her yıl gerçekleştirilen
horon gösterisi ise, festivalin ilgi gören bölümlerinden birisidir. Bu festivalin ilçe kültürünün yaşatılması,
tanıtılması ve ilçe halkıyla misafirlerin kaynaşmasına önemli katkıları olmaktadır (Anonim, 2012c). Bunlara
ek olarak ilçede oğlak kebabı, Alucra ekmeği, Alucra balı, Alucra lahanası, kırmızı benekli alabalık gibi
yöresel lezzetler mevcuttur. Yine ilçede edilen tahılların öğütüldüğü geleneksel un değirmenleri de ilginç
kültürel çekicilikler olarak ifade edilebilir.
4.8. Sonuç ve öneriler
Alucra ilçesinin bulunduğu Çoruh-Kelkit oluğu, kendine has kültürel zenginlikleriyle bir geçiş saha
niteliğindedir. Bu kendine özgü nitelikleriyle dikkat çeken kültür sahası, pek çok açıdan ilginç özelliklere
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sahiptir. Nitekim bu bölge tarih boyunca kıyı kesimlerle iç kesimler arasında bir geçiş sahası olduğu için hem
kıyı kesimlerinin hem de iç kesimlerin kültürlerine ait izleri görmek mümkün olmaktadır. Cezbedici birçok
nitelik barındıran kültür kaynaşmasının izlerinin günümüzde de varlığına şahit olunduğu bu bölgede bulunan
Alucra ilçesinin yaptığımız saha araştırmaları neticesinde aynı zamanda kültürel turizme yönelik swot analizi
bağlamında güçlü yönlerini oluşturan birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça
değerli çok sayıda kültür varlığına sahip olduğunu tespit ettik. Söz konusu kültür varlıkları içerisinde
tümülüsler başta olmak üzere, tarihi Camiler ve Türbeler, tarihi Kiliseler, tarihi köprü ve çeşmeler, geleneksel
mimariyle yapılmış evlerin yanı sıra yöresel oyunlar ve folklorik etkinlikler, festivaller, düğünler ve eğlenceler,
giysiler, el sanatları ve yemekler gibi dikkat çekici kültür mirasları bulunmaktadır. Alucra ilçesinin bu denli
zengin kültür varlığıyla değerlendirilebilecek kültür turizmi potansiyeline sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda ifade edilen kültür varlığı ve kültür turizmi potansiyeline rağmen, bu potansiyelin çeşitli
engeller ve sorunlar (bunlar aynı zamanda ilçenin kültürel turizme yönelik swot analizi bağlamında zayıf
yönlerini oluşturan unsurları olarak ifade edilebilir) nedeniyle günümüze kadar yeterince değerlendirilemediği
ve günümüzde de bu durumun çok değişmeden devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Alucra ilçesinin
kültür varlıklarının turizme açılması ve turistik aktivitelerin canlandırılmasının önünde tanıtım ve markalaşma,
restorasyon ve koruma, turistik altyapı ve konaklama, erişim sorunları, güvenlik sorunları gibi bazı sorunların
ve engellerin bulunduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla öncelikle ilçede turizmin ana çekim unsurunu oluşturan
kültür varlıklarının korunması ve varlıklarının geleceğe taşınması için planlamaların yapılması oldukça önem
arz etmektedir. Bunun için kültür varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin artırılması, özellikle yıpranmış ve
tahrip olmuş konut, köprü, çeşme, dini eserlerin asıllarına uygun şekilde restore edilmesi gerekmektedir.
Alucra ilçesinde bir diğer sorun, turistik hizmetlerle ilgili altyapı sorunlarıdır. Turistleri ağırlayacak
yeterlilikte ve kalitede konaklama tesisleri bulunmamaktadır. Ayrıca nitelikli yeme-içme yerleri bakımından
yetersizlikler mevcuttur. Bu bağlamda konaklama, yeme-içme ve eğlenmeye yönelik tesislerin hem nitelik
hem de nicelik yönünde ilerleme göstermesine gereksinim vardır. Alucra ilçesinin bir diğer sorunu erişimle
ilgili zorluklardır. Giresun Merkez’e 131 km uzaklıkta olması ve yorucu bir yolculukla buraya ulaşılması,
ulaşım açısından hem zaman hem konfor bakımından bazı sıkıntıların doğmasına neden olabilmektedir.
Bununla birlikte ulaşım altyapısıyla ilgili birtakım iyileştirmelere devam edilmektedir. Nitekim GiresunŞebinkarahisar yolunun kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların ve Eğribel Tüneli’nin yapım
çalışmalarının devam ediyor olması, 2015 yılında Ordu-Giresun Havalimanı’nın hizmete açılmış olması,
ilerleyen dönemde ulaşım açısından daha iyi bir duruma erişilmesine ve ilçeye yönelik turistik seyahatlerin
artmasına katkı sağlayacaktır.
Alucra ilçesindeki kültürel zenginliklerin turizme açılmasının önündeki en önemli engellerden birisi
de yeterli ölçüde tanınmaması ve bundan dolayı da markalaşmanın yapılamamasıdır. Nitekim Giresun ilinde
tümülüslerin tespit edildiği tek ilçe olmasına rağmen, bu durum pek bilinmemektedir. Bunun için kısa, orta ve
uzun vadeli tanıtım ve reklam stratejileri hazırlanmalı, yazılı, işitsel ve görsel medyada tanıtım çalışmaları
gerçekleştirilmelidir. Buna ek olarak kültürel değerleri tanıtıcı internet siteleri tasarlanmalı, sosyal medyadan
aktif bir şekilde yararlanılmalıdır.
Son yıllarda kendini gösteren bir diğer sorun terör örgütlerinin Alucra ilçesi ve çevresinde küçük
gruplar halinde de olsa güvenlik sorunlarına yol açmış olmasıdır. Küçük boyutta ve düşük ölçekte olsa da bu
tür güvenlik kaygısının oluşması, ilçede gerçekleştirilecek turistik seyahatler açısından bazı endişelerin
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oluşmasına neden olacaktır. Dolayısıyla güvenlik sorunların giderilmesi ilerleyen dönemler için önem arz
etmektedir.
Alucra ilçesinin kültürel turistik kaynaklar bakımından oldukça zengin olması, kültürel turizmin
geliştirilmesi anlamında ilçenin en önemli çekim unsurunu oluşturmaktadır. Bu denli kültürel zenginliğin
varlığı söz konusu olmakla birlikte birtakım eksiklikler mevcuttur ve bu eksikliklerin giderilip, turizmin
geliştirilmesi, ilerleyen dönemlerde mümkün olabilecektir. Şu halde kültürel turizm aktivitelerinin
gerçekleştirilmesi için gerekli turistik altyapı ve konaklama olanakları ilçede yeterli ölçüde değildir. Zaten bu
çalışmada ilçenin sahip olduğu kültürel çekiciliklerin mevcut potansiyelinin tespit edilmesi ve bundan yola
çıkarak gelecekte geliştirilebilecek kültürel turizm aktiviteleri için ışık tutacak öngörülerin ortaya konulmasına
gayret edilmiştir. Biz bu çalışmamızda geleceğe dönük olarak yol gösterici tespitler yaparak, ilçenin kültür
varlıklarının yaşatılmasına katkı sağlamayı umuyoruz ve bunun için de turizmin geliştirilmesinin buna yönelik
çalışmaların önemli bir destekleyicisi olacağını düşünüyoruz.
Burada hepsinden önemlisi, ilçenin nispeten bozulmamış sahalarındaki kültürel zenginliklerin, tahrip
edilmesinin ve yok olmasının önüne geçilmesidir. Bunun için başta Giresun Valiliği ve İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü olmak üzere Alucra Kaymakamlığı ve Alucra Belediyesi gibi ilçeyle ilgilenen yönetim
unsurlarının, ilçedeki sivil toplum örgütlerinin ve derneklerin, ilçe halkıyla birlikte ortaklaşa bir çabayla ilçenin
kültürel zenginliklerinin yaşatılması ve ilerleyen yıllarda da sürdürülebilir şekilde turizme açılması için
projelerin ve planlamaların yapılmasına gayret edilmesidir.
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