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Vilayetlik “Hak” mıdır? 

Sürekli olarak "Vilayetlik tarihi hakkımızdır" deriz ya, tarihe bir göz 

atıldığında vilayetliğin Şebinkarahisar için "müktesep" bir hak olduğunun 

da kabul edilmesi gerekmektedir. 

Şebinkarahisar daha Hititler döneminde, özellikle de MÖ 1335 yılında II. 

Murşil'in  halkından  3000 kişi gibi büyük bir mevcudu esir ettiği, 

Dukkamma adı ile bilinen, önemli bir yerleşim birimidir. 

Şebinkarahisar'ın, daha sonra Pontus İmparatorluğunda VI. 

Mithridates'in hazinelerini sakladığı 75 kaleden biri olduğu ifade 

edilmektedir. 

MÖ 63’de Romalı general Pompeus tarafından Bayramköy'de kurulan 

Nikopolis, nam-ı diğer Şebinkarahisar, MS 1. yy'da Roma'nın Armenia 

Minor eyaletinin başkenti sıfatıyla bölgenin tek önemli kenti olarak 

oldukça önemli bir konuma sahip olmuştur. 

 

 

 



Dukkamma 



Vilayetlik “Hak” mıdır? (2)  

MS 499 yılında yaşanan depremde onarılmaz şekilde yıkılan Nikopolis zamanla 

sıradan bir şehir halini almış ve  Koloneia (Colonia) şehri olarak gelişmeye 

başlamıştır. 

Şebinkarahisar, Koloneia ismi ile Bizans döneminde de Anadolu'da önemli bir 

yerleşim merkezi olmuştur. Şebinkarahisar, Chaldia (Trabzon) Theması'na bağlı 

iken,  863 yılında ayrı bir "thema/askeri valilik" haline getirilmiştir. Thema teknik 

olarak ilgili valinin komutanlığı altında savaşmak için kurulmuş askeri birliktir.  

Koloneia şehri, zamanla imparatorluğun kuzey kısmındaki kalelerin en önemlisi 

ve Koloneia Theması’nın en önemli şehri niteliğini kazanmıştır. 

Selçuklular Bizans İmparatorluğunun idari bölünüşünü ve yapısını 

korumuşlardır. Selçuklu ülkesindeki 42 idari birimden birisi de “Karahisar-ı 

Kögoniye” dir ve zamanında vilayet olarak örgütlenmiştir. 

Anadolu Selçukluları 13. yy’da birlik kurduklarında Anadolu’yu 30 eyalete 

ayırmışlardır. Bu eyaletlerin bir tanesi de Keygune (Şebinkarahisar) dır. 



Koloneia 



Şebinkarahisar Beyliği 

Şebinkarahisar'ı merkez edinip bağımsız hareket eden beylerin yönetimindeki 

Şebinkarahisar Beyliği (Karahisar Emirliği) 1330'lardan 15. yy ilk çeyreğine 

kadar  etkin olmuştur. 

Yaklaşık 90 yıl yaşayan Şebinkarahisar Beyliği, kuruluşunda bir bey etrafında 

toplanmış grupların o beyin emrinde müstakil olarak hareket edip sınırları belirli 

bir bölgeye hakim olmaları ve dönem dönem Şebinkarahisar şehrini ve kalesini 

ele geçirmiş olan beylerin bağımsızlıklarını çevre beylere kabul ettirmeleri 

şeklinde tarih sayfalarında yerini almıştır.  

1336 yılında  Şebinkarahisar'da bağımsız bir beylik kuran kişi, Suldus 

Boyu'na  mensup İlhanlı Beylerbeyi Emir Çoban'ın, Anadolu Genel Valisi oğlu 

Temürtaş'ın oğlu olan Şeyh Hasan-ı Küçük'tür.   

Emir Pir Hüseyin, Rüknettin Kılıçarslan, Emir Ahmet’in yönetiminden sonra  Emir 

Ahmet’in oğlu Hasan Bey’in yönetiminde iken 1419 yılında bağımsızlık ilan 

eden Akkoyunuluların Erzincan Valisi Pir Ömer’in kaleyi alması ile 

Şebinkarahisar Beyliği sona ermiştir. 



Şebinkarahisar Beyliği (3)  



Osmanlı’da  

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise, Şebinkarahisar Osmanlı İmparatorluğu 

topraklarına katıldığı 1473 yılından 1515 yılına kadar Amasya vilayetine bağlı 

kalmıştır.  

Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılında çıkardığı kanun ile Karahisar-ı Şarki sancağı 

resmen kurulmuş ve 1515 yılında yeni kurulan Erzincan eyaletine 

bağlanmıştır.  

1520-1523 yıllarında Karahisar-ı Şarki,  “idarî-askerî şehir”dir.  

1534 yılında, Karahisar-ı Şarki, merkezi Sivas olan Rum Eyaleti’ne 

(Beğlerbeğliğine) bağlıdır. 

Karahisar-ı Şarki 1535 yılında Kanuni’nin emri ile kurulan Erzurum Eyaletine 

(Beğlerbeyliğine) bağlanan sancaklardan birisi olmuştur. Bu tarihte Ordu dahi 

Karahisar-ı Şarki’ye bağlıdır. 

Zaman içerisinde, bugün Tokat, Sivas, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'a bağlı 

birçok ilçeyi, Ordu'nun ve bir zaman da Giresun'un merkez ilçelerini de 

kapsayan büyük bir sancak halini almıştır.  

 

 



Karahisar-ı Şarki Genel Görünüm 1325  (1909) 



Şebinkarahisar’ın Vilayetleri 

Karahisar-ı Şarki, 1538 yılında, Sivas’tan ayrılarak ayrı bir vilayet haline 

getirilen Amasya’ya bağlanmıştır. 1548 yılında da Ordu, Karahisar-ı 

Şarki’ye bağlıdır. 

Şebinkarahisar, 1553 tarihinde Erzurum'a bağlanmıştır. 1831 yılında 

Erzurum Eyaleti’nin sancaklarından birisi de Karahisar-ı Şarki’dir. 

1846  ve 1860 tarihli Devlet Salnamelerine göre Karahisar-ı Şarki 

Sancağı Trabzon’a bağlıdır ve Ordu ile Giresun da Karahisar-ı Şarki’nin 

kazasıdır. 

Şebinkarahisar 1865 yılında Trabzon'dan alınarak Sivas'a bağlanmıştır. 

1877 tarihli Devlet Salnamesine göre de Giresun, Karahisar-ı Şarki’nin 

bir kazası olarak Sivas Vilayetinin bir kazasıdır. 

 



Eyaletten Vilayete 

Osmanlı'da idari bölünmede devlet esas olarak  beylerbeyliği adı da 

verilen eyaletlere, eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da 

nahiye ve köylere ayrılmaktadır. 

Osmanlı Devletinin temel idari yapılanması sürekli sancak düzeyinde 

olmuştur. 

Eyaletlerin altındaki ana idari birim sancaktır. Bugün ”il” dediğimiz 

birimlere karşılık gelmektedir. 

Tanzimat’tan sonra sancaklara "liva" denilmeye başlanmıştır. 

Osmanlı Devletinde klasik eyalet uygulaması dışında ilk taşra 

örgütlenmesi 1861’de Lübnan’da gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Tuna 

Vilayeti kurulmuştur. 



Karahisar-ı Şarki Livası 



Eyaletten Vilayete (2) 

1867’de çıkarılan vilayetler nizamnamesi eyalet sistemi tamamen 

kaldırılarak eyaletlerin yerine sancak (liva), kaza ve nahiyelerden 

oluşan vilayetler kurulmuştur.  

1877 yılında, Alucra, Suşehri, Koyulhisar, Giresun ve Mesudiye 

kazalarına sahip Karahisar-ı Şarki' Sancağı'nın nüfusu; 93.435 dir.   

1881 yılında ise   Karahisar-ı Şarki, Alucra, Suşehri, Koyulhisar ve 

Mesudiye kazaları ile 102.675 nüfusa sahipti.  

1906 yılında nüfusu 128.437 olmuştur ve kadınların sayısı erkeklerden 

fazladır. 

 



Vilayetliğin alınması için ilk girişim 

Şebinkarahisar’ın vilayetliğinin elinden alınması konusu  Osmanlı’da da 

gündeme gelmiştir.  

Murat Dursun Tosun'un yayınladığı 25 Şubat 1915 tarihli Osmanlıca bir belgede, 

Sivas Vilayeti Genel Meclisi'nin, liva merkezinin Suşehri Kazasının Andiryas 

(Endires) Köyüne nakli yönünde aldığı karara karşı çıkan Türk, Ermeni ve Rum 

kökenli Karahisar-ı Şarki eşrafının ve Belediye Başkanı'nın birlikte, böyle bir 

değişikliğin yerinde olamayacağını ayrıntılı gerekçelerle ortaya koyduğu 

görülmektedir.  

Söz konusu belgede, 3500 haneye sahip Karahisar-ı Şarki şehrinin, livanın 

merkezinde yer aldığı, Giresun İskelesine yakın olduğu, 500 hanelik Endiryas'ın 

ekonomik ve fiziki açıdan hiçbir şekilde liva merkezi olamayacağı ve değişikliğin 

Fatih Sultan Mehmet'in anısına saygısızlık olacağı ifade edilmiştir.  



26 Şubat 1915 Tarihli Telgraf 



1. Meclis’in Yaklaşımı 

Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu 1920 yılında, bugünkü ulusal sınırlar 

içinde 15 vilayet, 17'si müstakil, 36 mülhak olmak üzere 53 liva, 302 

kaza ve 679 nahiye bulunmaktadır.  

Birinci TBMM hakimiyetin Anadolu'da olduğunu da göstermek amacı ile 

mülki örgütlenmeye müdahale etmiştir. 

Bu bağlamda, Meclisin yaptığı ilk iş bir üst kademede vilayete bağlı olan 

‘mülhak liva’ları ‘müstakil’ hale getirip doğrudan Ankara’ya bağlamak ya 

da yeni müstakil livalar kurmak olmuştur. 

 



Şebinkarahisar Bağımsız Liva 

Ağustos 1920’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Karahisar-ı Şarki 

(Şebinkarahisar) livasının da bağımsız olarak yönetilmesine karar 

verilmiştir.   

24.10.1926 tarih 4248 sayılı kararname ile “Karahisar-ı Şarki” ismi 

“Şebinkarahisar” olarak değiştirilmiştir. 

 



Karahisar-ı Şarki isminin Şebinkarahisar olarak değiştirilmesine dair 

kararname (1926) 



Topal Osman’ın Etkisi 

Osmanlı döneminde başlayıp Cumhuriyet döneminde devam eden uzun 

bir Ordu-Giresun çekişmesi sonunda, 40 sayılı kanun ile Aksaray,   68 

sayılı kanun ile Giresun, 69 sayılı kanun ile de Ordu, liva olmuştur. 

Ordu ve Giresun livalarının kurulması, resmiyette bölgedeki Pontus Rum 

ayrılıkçılığı sorunu ile ilişkili olarak değerlendirilse de, gerçekte Giresun 

Topal Osman'ın isteğinin yerine getirilmesi için ayrı bir liva yapılmıştır. 

Ayrıca, Giresun Belediye Reisi, Ticaret Odası Reisi ve kaza ileri 

gelenleri tarafından gönderilen telgrafta, Giresun’un müstakil livaya 

dönüştürülmesine ilişkin masrafın iki seneliğinin belediyenin gelir 

fazlasından karşılanabileceği ifade edilmiştir. 

Ordulular da, bazı mebuslara telgraflar göndererek kazalarının müstakil 

yapılması durumunda kendilerinin de Giresunlular gibi maddî külfeti 

üstlenmeyi taahhüt etmişlerdir. 



Mesudiye’yi Ayırma Girişimi 

Karahisar-ı Şarki sancağına bağlı Kırık (Yavuzkemal) nahiyesi Giresun'a 

bağlanmıştır. 

Yasa görüşmelerinde Mesudiye’nin Şebinkarahisar’dan alınarak Ordu’ya 

bağlanması da önerilmiştir. 

Mesudiye Jandarma Komutanı iken Şebinkarahisar Milletvekili seçilen 

Memduh Necdet Erberk öneriye destek verirken, aslen Mesudiye'li olan 

Milletvekili Mustafa Atay (Serdaroğlu), öneriye kuvvetle karşı çıktı ve 

yaptığı konuşma ile Mesudiye’nin Şebinkarahisar’dan ayrılarak Ordu’ya 

bağlanmasını engellemeyi başarmıştır. 

 



Milletvekili Serdaroğlu Mustafa 



Para ile Vilayetlik 

Asayiş sorunu Aksaray kazasının müstakil liva haline getirilmesine ilişkin 

yasanın gerekçesini oluştursa da, gerçekte bir senelik ödeneğine 

karşılık olarak kaza halkı tarafından 10 bin lira bağış yapılmış ve bunun 

5 bin lirası ödenmişti. Borcun kalan  bölümü de resmi olarak üstlenilmiş 

ve  Aksaray liva  yapılmıştır. 

Masrafları ödeme taahhüdünde bulunulması uygulaması Osmanlı 

döneminde de vardır. Örneğin 1871 yılında Burdur, eşrafın 

mutasarrıflığa ait olan masrafı taahhüt etmesi üzerine, Isparta'dan 

ayrılarak liva hâline getirilmiştir.  

Yine, Murat Dursun Tosun tarafından yayınlanan 28 Şubat 1915 tarihli  

telgraf  metnine göre, Suşehri'nden belediye reisi ve eşrafın Karahisar-ı 

Şarki'nin bazı coğrafi idari ve sosyal nedenlerden dolayı Suşehri'ne nakli 

kararından sevinç duyulduğu, liva merkezinin Suşehri’ne alınması 

halinde gereken masrafı üstlendiklerini bildirmişlerdir. 



TBMM’nin Yaklaşımı 

1920 ve 1921 yıllarında da, taşra örgütlenmesine ilişkin olarak TBMM 

gündemine birçok tasarı ve teklif getirildi ancak hiçbiri yasalaşmamıştır. 

Ancak arayışlar devam etmiştir.  

Hem TBMM'nin ısrarla savunduğu halkçılık siyaseti, hem de vilâyetlerin 

halk ve mebuslarının istekleri vilayet sayısının ele alınmasını bir süre 

engellemiştir. 

Nitekim 1925 senesine kadar mülkî teşkilâtın tadil ve ıslahı konusunda 

hükümete izin verilmesini öngören bir teklif Meclis üyelerinin şiddetli 

itirazıyla karşılaşmıştır.  

 



Hükümetin Yaklaşımı 

Bakanlar Kurulu tarafından 29 Mayıs 1926'da TBMM'ye de sunulan 

"Taksimatı Mülkiye Tetkikatının Netayici Hakkında Umumi Rapor" isimli 

raporda, genel bütçeye ait gelirlerin yerel masrafları karşılayamaması 

(Muş, Bitlis, Ardahan, Dersim), özel idarelerin güçsüzlüğü (Çatalca), 

nüfus azlığı (Genç, Kozan), sahasının darlığı (Gelibolu), büyük ve güçlü 

idare birimleri arasında sıkışmış olması (Ergani), gelişme yeteneği 

gösterememesi (Siverek), idari ve siyasi bakımdan önem taşıması, 

iktisadi ve askeri nedenler, bir ilin kaldırılmasında esas alınan gerekçeler 

olarak sıralanmıştır. 

30 Mayıs 1926'da kabul edilen 977 numaralı Teşkilât-ı Mülkiye Kanunu 

ile Ardahan, Muş, Genç, Siverek, Ergani, Kozan, Çatalca, Üsküdar, 

Gelibolu ve Beyoğlu vilâyetleri kaldırılmıştır. 

 



İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın açıklaması 

Sonraki yıllarda mevcut vilâyetlerin birçoğunun daha ilga edileceği 

yolundaki söylentilerin artması halkı huzursuz etmiştir. 

Zaman içerisinde mevcut vilâyetlerin birçoğunun daha ilga edileceği 

yolunda çıkan söylentiler üzerine Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 25 Nisan 

1928'de bir açıklama yaparak “fevkalade bir zaruret-i idariye 

neticesindedir ki, böyle bir karar verilebilir. Bugün o zaruret-i idariye de 

yoktur " şeklinde bir açıklama yapmıştır. 

Ancak bu açıklamaya rağmen hükümetin çalışmaları gazete haberleri ile 

topluma yansımaya başlamıştır. 

Hükümet, 1926’daki düzenlemenin maksadı temin etmediğini düşünerek 

hareket etmektedir. Bunların başında ise 1929 ekonomik krizinin 

getirdiği yeni şartlar vardır.  



Gazete haberleri  

26 Mart 1930 tarihli Yarın 

Gazetesi’nde yer alan bir 

haberde Dahiliye Vekaleti 

tarafından Türkiye’nin yeni idari 

taksimatına ilişkin bir tasarı 

hazırlandığı ve bu kapsamda 13 

vilayetin kaldırılmasının 

planlandığı belirtilmiştir.  

26 Ocak 1931 tarihli Son Posta 

Gazetesi’nde yer alan bir başka 

haberde ise mülki taksimat için 

iki ayrı proje  hazırlandığı ve 

vilayet sayısının 30’a ya da 

50’ye indirilmesinin planlandığı 

yazılmıştır. 

 



Gazete Haberleri (2) 

29 Ocak 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesi ise Dahiliye Vekaleti 

tarafından tamamlanan teşkilatı mülkiye projesine göre Doğu’da bazı 

küçük vilayetlerin kaldırılacağını, kaza sayısının artırılacağını haber 

vermiştir. 

1931 yılının şubat ayı içerisinde Cumhuriyet Gazetesi’nde vilayetlerin 

sayısının bütçe tasarrufu nedeniyle 63’ten 45’e ya da 30’a indirileceğine 

dair çeşitli haberler yayımlanmıştır. 

Cumhuriyet Gazetesi‘nin 4 mart 1931 günü yayınlanan haberinde ise, 

Burdur, Isparta, Hakkari, Kırşehir ve Ordu Vilayetlerinin lağvedileceği, 

Çorum, Amasya,Tokat ve Aksaray vilayetlerinin şimdiki vaziyetlerinin 

tadil edileceği belirtilmiştir.   

  



Cumhuriyet   4 Mart 1931 



Atatürk’ün 1930-1931 Yurt Gezisi 

Atatürk’ün yurt gezileri, 

genellikle önemli siyasal 

ve sosyal değişimlerin 

yaşandığı günlerin hemen 

öncesi ve sonrasında 

gerçekleşmiş olması 

bakımından büyük önem 

taşımaktadır.  

Bu nitelikteki gezilerinden 

birisi de 1930-1931 

yıllarında gerçekleştirdiği 

yurt gezisidir.  



Gezinin Kapsamı  

Atatürk, gezinin birinci bölümünde 17 Kasım 1930 tarihinde başlayıp 6 

Ocak 1931 tarihine kadar Kayseri, Sivas, Tokat, Turhal, Amasya, 

Samsun, Çarşamba, Trabzon, İstanbul, Yalova, Alpullu, Kırklareli, 

Edirne, Mudanya ve Bursa’yı ziyaret ederek Ankara’ya dönmüştür. 

25 Ocak 1931 tarihinde başlayıp 3 Mart 1931 tarihinde sona eren ikinci 

bölümünde ise Eskişehir, Kütahya, Afyon üzerinden Uşak’a gitmiş, 

sonrasında İzmir, Aydın, Denizli ve Balıkesir’e, Balıkesir’den tekrar 

İzmir’e geçmiş ve Antalya, Silifke ile Mersin’i ziyaret ettikten sonra 

Adana üzerinden Malatya’ya gitmiştir. Malatya’dan sonra Dörtyol, 

Adana, Konya ve Afyon’u ziyaret ederek 3 Mart günü Ankara’ya 

dönmüştür. 

 



Akşam 30 Kasım 1930  



Atatürk’ün açıklaması 

Atatürk bu gezide vilayet sayısının azaltılmasını önermiştir. 

“Hükümet her yerde teşkilatıyla, şahıslarıyla, salahiyet ve vazifeleriyle 

kuvvetlendirilmeye muhtaçtır. Zaman zaman tesirini gösteren muhtelif 

mahalli cereyanların doğurduğu şimdiki çok vilayat teşkilatı, bir çok 

noktalardan zararlıdır. Bu kadar vilayeti idare için kıymetli vali ve 

bilhassa başkan bulunamıyor. Bir tarafta on kazalı vilayet varken, 

diğer tarafta iki kazalı bir vilayetin ayrı bir idare cüzü tamı olmasını 

mücbir kılacak sebebi müşahade etmek kabil değildir. Bilakis vilayetler 

bu dar taksimatı coğrafi, siyasi ve iktisadi vaziyeti bir olan yan yana 

mıntıkalardan ayrı idare fikirleri yapıyor. Bu sebeple mevcut 

vilayetlerimizin adedi mümkün olduğu kadar azaltılmalı, tasarruf 

edilecek paradan umumi müfettişlikler teşkilatı için para ayırmalı ve 

büyücek vilayetlerde vali muavini istihdam etmelidir"  



Hükümetin Projeleri 

Atatürk'ün yurt gezisi sonrasında vilâyet sayısının azaltılması yönündeki 

talimatı, bu konuda merkezi hükümet nezdinde yaşanan bazı 

tereddütleri ortadan kaldırmıştır. 

İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye ve askeri zevattan oluşturulan 

Tetkikatı Mülkiye Heyetleri raporları, mahallinden alınan raporlar, 

mülkiye müfettişlerinin raporları ve valiliklerin raporlarına dayanılarak 

vilayetlerin azaltılması yönünde  hazırlanan projeler hayata geçirilmeye 

başlanmıştır. 

 



39 Vilayete Göre İdari Taksimat 



Lağvedilecek Vilayetler  

Aynı yıl bakanlık tarafından dört farklı proje hazırlanarak vilâyet 

sayısının sırasıyla 50, 46 ve 39'a kadar düşürülmesi öngörüldü.  

Bu şekilde kaldırılmak istenen vilâyetler arasında Şebinkarahisar, 

Aksaray, Cebelibereket, Artvin, İçel ve Hakkari ile birlikte, 

Gümüşhane, Ordu, Sinop, Tokat, Bilecik, Kırklareli, Burdur, 

Kırşehir, Denizli, Niğde, Çankırı, Giresun, Isparta, Aydın, Manisa, 

Bolu, Kütahya ve Çorum da vardı.    



46 Vilayete Göre İdari Taksimat 



Cumhuriyet  8 Mayıs 1931 



50 Vilayete Göre İdari Taksimat 



 

1922’de  Nüfuslar 

 
Muş: 23.000,  

Bitlis: 30.000,  

Hakkari: 31.000,  

Gelibolu: 38.000,  

Artvin: 45.000,  

Van: 50.000,  

Dersim: 50.000, 

Çatalca: 50.000,  

Bayezit (Ağrı): 60.000, 

 Siverek: 61.000,  

Kars: 63.000,  

Genç: 67.000,  

Kozan: 68.000,  

Cebelibereket (Osmaniye): 68.000;  

Kırkkilise (Kırklareli): 74.000, 

 Ergani: 79.000,  

Burdur: 80.000,  

Ardahan: 85.000,  

Siirt: 89.000,  

Erzincan: 93.000,  

Tekirdağ: 99.000 

 



Şebinkarahisar, 1922 



Şebinkarahisar’ın Nüfusu 

1914 yılında ise Karahisar-ı Şarki Sancağı'nın nüfusu 178.495, merkez 

kazanın nüfusu ise 51.256 dir. 

1927 yılında yayımlanan devlet salnamesine göre,  Şebinkarahisar, 5 

kazası ve 6 nahiyesi ile 107.000  nüfusa sahip bir vilayettir.  

Karahisar-ı Şarki Mebusu Ali Sururi Tönük'ün beyanı ile, 1915 Ermeni 

olaylarında çıkan yangın, "ilçe merkezinin 4/5'ini kaybetmesine" ve 

nüfusu 178 binden 108 bine düşmesine neden olmuştur. 

Yasa gerekçesine göre Şebinkarahisar Vilayeti’nin nüfusu 108.000 dir 

1935 yılı nüfus sayımına göre, “ilçe” Şebinkarahisar'ın şehir nüfusu 

7965.  

O tarihte Gümüşhane 3160, Sinop 4872, Artvin 3513, Bolu 7835 ve 

Hakkari ise 1562 şehir nüfusuna sahiptir. 

 



İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın Yurt Gezisi 

Bu arada, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 

9 Ağustos 1932 günü, Zonguldak'tan 

başlayan, Karadeniz illeri ile, 

Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan'ı 

da kapsayan bir geziye çıkmıştır. 

Cumhuriyet Gazetesi‘nde yer alan 

haberlere göre, 26 Ağustos'ta 

Samsun'da sona eren bu gezide, 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ilgi ile ve 

özellikle Ordu, Giresun ve 

Gümüşhane'de "parlak tezahüratlarla"  

karşılandığı belirtilmiştir. 



1929 Şebinkarahisar Ziyareti  

İçişleri Bakanı Şükrü 

Kaya 1929 yılının 

Temmuz ayında 

Şebinkarahisar’a da 

gelmiştir. 

Başbakan İsmet İnönü’ye 

Şebinkarahisar Vilayeti ile 

ilgili  06 Temmuz1929 

tarihli bir de rapor 

sunmuştur. 



Gazete Haberleri (3) 

3 Şubat 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Mustafa Kemal 

Atatürk'ün yurt gezisine ilişkin yer alan bir haberde,  Reisicumhur" ile 

İktisat Vekili Celal Bayar'ın gezilerinden sonra ülke için çok önemli 

kararlar alınacağı, Türkiye’nin her tarafında aynı ekonomik koşullar ile 

ilerlemek mümkün olamadığından ülkenin iktisadi bölgelere ayrılacağı 

ve idari mekanizmanın da tamamen buna uydurularak her bölgede ayrı 

örgütlenmeye gidileceğinin planlandığı ifade edilmiştir. 

 



2197 sayılı Kanun 



2197 sayılı Kanun’un Yasalaşma Süreci  

 

 Hükümetin tasarıyı hazırlaması    : 19 Mart 1933  

 Meclise  sunulması    : 20 Mart 1933  

 Meclis gündemine  alınması:   : 25 Mart 1933 

 Dahiliye Encümeninde görüşülmesi   : 22 Nisan 1933 

 Bütçe Encümeninde görüşülmesi   : 06 Mayıs 1933 

 Encümen Mazbatalarının gündeme alınması : 11 Mayıs 1933 

 Genel Kurulda görüşülmesi  ve kabulü  : 20 Mayıs 1933 

 Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesi  : 22 Mayıs 1933  

 Resmi gazetede yayınlanma Tarihi  : 27 Mayıs 1933 

 Resmi Gazete’nin Sayısı    : 2411 

 



2197 sayılı Kanunun Gerekçesi  



Meclis Görüşmeleri 

Kanuna Şebinkarahisar Milletvekili İsmail Sabuncu yaptığı uzun 

konuşma ile karşı çıkmıştır. 

Milletvekili İsmail Sabuncu konuşmasının bir bölümünde, bugün dahi 

yaşadığımız sıkıntıları o tarihte dile getirmiştir. 

“Meselâ Karahisar'ı taksim etmişler. İki kazasını Giresun'a, birisini 

Ordu'ya, ikisini de Sivas'a vermişler. Karahisar'ın merkezi Giresun'a 120 

kilometredir. Kazası da 200 kilometreyi geçer. Eğer münakalesi senenin 

12 ayında dürüst gidip gelecek bir vaziyette olsaydı hakikaten yerinde idi. 

Fakat böyle sıfırdan başlayarak 45 kilometreden sonra 1900 metreye 

çıkan, sonra 2300 metre irtifadan geçen bir yol ile böyle iki kazayı 

bir vilâyete, o da sahilde bir vilâyete, raptetmenin ne kadar doğru 

olduğunu ben Heyeti Umumiye'nin takdirine bırakıyorum” 

 



Meclis Görüşme Tutanağı 



İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın Konuşması 

Milletvekili İsmail Sabuncu’nun, konuşmasını Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

yanıtlamıştır. 

Konuşmasının bir bölümünde  Bakan Kaya, Giresun’a bağlanma ve yol 

ile ilgili olarak  "İsmail Bey Buyurdular ki sıfırdan başlayarak 2500 

metreye kadar çıkan bir köyün sahile raptı doğru değildir. Halbuki idarî 

rabıtalarda nihayetülemir ticarî rabıtalar gibidir ve ne kadar yüksekte 

olursa olsun sular gibi daima sıfıra yani denize müntehi olur " demiştir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

2 Kasım 1927’den 11 Kasım 1938 

tarihine kadar İçişleri Bakanlığı yapmış,                

Atatürk'ün ölümü üzerine hükümetin 

istifa etmesi ile ayrılmıştır. 

 

 



İsmail Sabuncu’nun Konuşması 

İsmail Sabuncu konuşmasının bir yerinde “O halde Bayazıt'la Van'ı 

birleştirip Trabzon'a raptederek muazzam bir vilâyet teşkil edelim. Böyle 

uzak bir vilâyete raptedilen bir kazanın daima o vilâyetle irtibatının 

teminine imkân var mıdır?" demiştir. 

Buna rağmen, yapılan oylamada 317 milletvekilinden 177 milletvekili 

oylamaya katılmış ve 177 kabul oyu ile  Şebinkarahisar ilçe yapılmıştır. 

Bu arada Aksaray, İçel, Cebelibereket (Osmaniye)’ten Başvekâlete , 

CHP il ve ilçe başkanlarının, köy muhtarlarının, il ve ilçe eşrafının, ihtiyar 

heyeti üyelerinin belediye başkanlarının, il genel meclisi ile belediye 

meclisi üyelerinin, bazı ikinci seçmenlerin, ticaret ve ziraat odaları 

başkanlarının, Tayyare Cemiyeti başkanlarının ve CHP mutemetlerinin 

imza ve mühürlerini taşıyan çok sayıda telgraf gönderilmiştir. 

 



Oylama sonucu 

Şebinkarahisar Milletvekilleri İsmail Sabuncu ile Vasfi Raşit Seviğ oylamaya 

katılmamıştır. 



Kabul Oyu 

Şebinkarahisar Milletvekili Sadri Maksudi Arsal oylamaya katılarak kabul oyu 

vermiştir.  

 

 

 

 

Sadri Maksudi Arsal, 1880 yılında Rusya Kazan’da doğmuştur. Rusya ve 

Fransa’da öğrenim gördükten sonra bir süre Rusya Meclisi Duma’da Kazan 

temsilcisi olarak bulundu. İdil-Ural Özerk Devleti Başkanlığı da yapan Sadri 

Maksudi Arsal, 1925 yılında Hükümetin çağrısı ile Türkiye’ye geldi. Ankara 

Hukuk Fakültesi Öğretim üyeliği yaptı ve Türk Tarih Kurumu kurucuları 

arasında yer aldı. Türkiye’de Türkçülüğün temelini atanlar arasında ilk 

sıralardadır. 

 



Milletvekili Sadri Maksudi Arsal 



Şebinkarahisar Milletvekilleri 

1. Dönem (1920-1923) 

     Ali Sururi (Tönük) Efendi, Mehmet Vasfi (Seçer) Bey, Memduh Necdet 

(Erberk) Bey, Mesut (Benli) Bey, Mustafa (Serdaroğlu) Bey 

2. Dönem (1923-1927) 

     Ali Sururi  Tönük, İsmail Sabuncu, Mehmet Emin Yurdakul,  Ali Rıza (Ali 

Sururi Bey ölünce ara seçimde seçildi) 

3. Dönem (1927-1931) 

     İsmail Sabuncu, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Tevfik Yücel, 

4. Dönem (1931-1935) 

     İsmail Sabuncu, Sadri Maksudi Arsal,  Hasan Vasfi Sevig 



Hakkari Yeniden İl Oldu 

Şebinkarahisar ile birlikte ilçe yapılan Hakkari üç yıl sonra yeniden il 

yapılmıştır. 

1935 yılının Eylül ayında Mustafa Kemal Atatürk tarafından “iç idare 

teşkilatını yurdun doğu bölgelerinden başlayarak genişletmek ihtiyacını 

duymaktayız, yeniden iki umumi müfettişlik ve yeniden bazı vilayetlerin 

kurulması da lüzumlu görülmektedir” seklinde dile getirilmesi üzerine 

25.12.1935 tarihinde kabul edilen 2885 sayılı yasayla Çoruh, Hakkari, 

Bitlis, Bingöl, Tunceli illeri kurulmuştur. 

 

 



Yıllar İtibariyle Mülki İdare Taksimatı 



Yıllar İtibariyle Mülki İdare Taksimatı 



Vilayet Kurma  Gerekçeleri 

Vilayet kurmak veya kaldırmak Osmanlı’da olduğu gibi Cumhuriyet 

döneminde de sıkıntılı bir süreç izlemiş ve siyasetçilerin istismarına açık 

bir konu olmuştur. 

Öyle ki, ilçeler, yasa tasarılarında gösterilen gerekçeler dışında 

gerekçelerle il yapılmış veya vilayetler lağvedilmiştir. 

Örneğin, 1991 yılında 3760 sayılı Yasa ile Bartın il yapılırken, yasa 

gerekçesinde coğrafi konumu, ekonomik gelişme ve nüfus potansiyeli 

açılarından il yapılması gerektiği belirtilmekte ise de, Anavatan Partisi 

Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, Bartın Belediye Başkam Davut 

Fırıncıoğlu'nun ölümüyle boşalan Belediye Başkanlığı seçimlerinde 

kendi gücünü kanıtlamak isteğine dayalı olarak Bartın halkına verdiği 

sözün yerine getirilmesi olduğu bilinmektedir. 



Siyasi intikam veya ödüllendirme 

1953 yılında Uşak vilayet olmuş, 1954 yılında Adıyaman  ve Sakarya 

vilayetleri kurulmuş, Kırşehir ili ilçeye dönüştürülmüş ve Nevşehir ili 

kurulmuştur.  

6418 sayılı Yasa ile Adıyaman’ın il yapılmasında asıl etkenin Malatya'da 

Cumhuriyet Halk Partisinin güçlü olması, bağlısı durumundaki 

Adıyaman'ın ise 1954 yılındaki seçimlerde Demokrat Parti'ye destek 

vermesi nedeniyle Demokrat Parti tarafından kurulan hükümetin bu 

ilçeyi ödüllendirmesi olduğu bilinmektedir. 

6429 sayılı Yasa ile de Kırşehir ili ilçeye dönüştürülüp Nevşehir ili 

kurulurken, asıl gerekçenin, 2 Mayıs 1954 tarihinde yapılan genel 

seçimlerde Kırşehir halkının Cumhuriyetçi Millet Partisi'ne oy vermesi 

olduğu, dönemin bazı milletvekillerince meclis kürsüsünden de dile 

getirilmiştir. 

1957 yılında "acil idari lüzum ve zaruretler" nedeniyle, Kırşehir yeniden 

vilayet yapılmıştır.  

 



Uygulama 

Millî Mücadele yıllarında ve çok kısa bir süre içinde livalar ve birçok 

kaza müstakil birimler hâline getirilirken, halkın, yerel seçkinlerin ve 

mebusların istekleri de dikkate alınmıştır.  

Fakat bu hızlı dönüşümün hemen sonrasında çok sayıdaki küçük 

vilâyete dayalı mülkî teşkilâtı idarî, malî ve siyasî açıdan mahzurlu 

gören merkezî hükümet, tersine bir süreci başlattı ve küçük vilâyetlerin 

birçoğu lağvedilmiştir.  

Birkaç vilâyetin lağvedilerek tek bir vilâyet merkezine bağlandığı bu yeni 

süreç, çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir.  

Yeni vilâyet, ilçe ve nahiye merkezleri tespit edilirken, halkın istek ve 

şikâyetleri pek dikkate alınmamış; merkezden gönderilen tetkikat-ı 

mülkiye heyetlerinin ilgili bölgeleri tamamen incelemeden, vali ve 

kaymakamlara danışarak hazırladıkları raporlara göre yasal 

düzenlemeler yapılmıştır.  



Yeni Vilayetler 

2197 sayılı Kanun ile vilayetlikleri lağvedilen İçel, Artvin, Aksaray, 

Hakkari ve Cebelibereket (Osmaniye) çeşitli gerekçelerle tekrar il 

yapılmıştır. 

2197 sayılı yasa ile vilayetliği lağvedilip de iade edilmeyen tek yer 

Şebinkarahisar’dır. 

Cumhuriyet döneminde bazı ilçelerin il yapılmasında dayanılan, göçün 

önlenmesi, hizmetin verimliliği ve hızlandırılması, bir vadi kapsamında 

ilçelerin bir bütünlük oluşturması, coğrafi koşullar, il merkezine uzaklık, 

ekonomik kalkınmanın sağlanması gerekçeleri Şebinkarahisar’ın 

vilayetliğine gerekçe oluşturmaktadır. 



 Yeni Vilayet Kurma Gerekçeleri 

Ardahan için “nüfus göçünün önlenmesi”, 

Iğdır için "iline uzaklığı da göz önüne alındığından hizmetlerin daha 

etkin verilebilmesi", 

Yalova için "ulaşım hem zaman almakta, hem de sık sık aksamalar 

meydana gelmektedir. Bu durum vatandaşın kamu hizmetlerinden 

yararlanmasında zorluklara sebep olmaktadır“,  

Kilis için "yoğun olarak çevre büyük illere özellikle de İstanbul'a göç 

vermektedir. Bu ilçemizin il olması halinde yatırımların artması ve 

işsizliğin azalması, ayrıca kamu hizmetlerin daha etkin sunulması 

mümkün olacaktır“,  

Nevşehir  için "Kızılırmak Vadisi'nin kendi içinde bütünlüğü”, 

Karabük için “gelişmişlik düzeyi artacaktır”. 

.  
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