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ŞEBİNKARAHİSAR’DA BİR VAKIF ORMANI 

 
 

Trabzonla ilgili alınan belgelerin birinin konu özetinde Trabzon’un Kırık nahiyesinde 

nahiye teşkilatı kurulması diye geçen bir ifade üzerine Trabzonlu bir tanıdığımla yaptığım 

istişarede Trabzon’da böyle bir nahiye hatırlamıyorum demesi üzerine konunun biraz üzerine 

gidince daha önce Şebinkarahisar'a bağlı bir Kırık nahiyesi olduğunu ve bu konuda yazı 

yazdığımı hatırladım. 

 

Kırık nahiyesi biraz da halkından kaynaklanan talepler doğrultusunda Şebinkarahisar ile 

Giresun arasında idari bağlılıkda sorun olmuş ve Şebinkarahisar’dan Giresun’a Giresun’dan da 

tekrar şebinkarahisar’a bağlanmıştı. Tabi Giresun Trabzon’a Şebinkarahisar’da Sivas’a bağlı 

olduğundan doğal olarak vilayetlerin de adı yazışmalarda geçmişti. Bu nedenle de Trabzon’a 

bağlı Kırık nahiyesi ifadesi kullanılmıştı. Ancak belgenin içeriği okunduğunda diğer ilgili 

birimlerin de adının geçtiği görülmüştür. Konu özeti bazen mesele hakkında tam olarak bilgi 

sahibi olunmasında yeterli olmayabilmektedir. 

 

Kırık nahiyesi günümüzde Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesidir. 

Vaktiyle Giresun kazasının bir köyü idi ve tanzimat dönemine kadar Trabzon’a bağlı kaldı. 

Tanzimattan sonra Karahisar-i Şarki (Şebinkarahisar) sancağına, sonra yine Trabzon’a 

bağlandı. Gürcistan’ın Ruslar tarafından işgal edilmesiyle Müslüman Gürcüler göç ederek 1892 

yılında ilçeye bağlı bazı köylere yerleştirildi. Cumhuriyet döneminde 1926 yılında Dereli, 

Giresun’a bağlı bir nahiye yapıldı. 1 Nisan l958 yılında 7033 sayılı Kanunla Dereli ilçesi 

kuruldu. Yavuzkemal’de belde olarak Dereli ilçesi sınırlarında kaldı.1 

 

Yine belgeler üzerinden gidecek olursak geçmişte okuduğum belgelerin birinde Gürcü 

eşkıyasının Kırık kasabasını basarak Rum Papazının evine girdiğini ve öldürdüğü belirtilmişti.2 

Şubat 1898 tarihli diğer bir belgede ise geçen sene Kırık nahiyesinin Karahisar-i Şarki’den 

fekkiyle (ayrılmasıyla) Trabzon vilayetine tabi Giresun kazasına ilhakından dolayı mezkûr 

                                                           
1 http://www.gebzegazetesi.com/gundem/tarihi-kirik-nahiyesinden-yavuz-kemal-beldesine-h20499.html 
2 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/16/karahisar-i-sarki-kirik-kasabasi-rum-papazinin-

oldurulmesi/ 
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Karahisar-i Şarki Sancağının münteha-yı hududu olan Eğribel nam mahalde postaların ve 

mârrin ve âbirinin (gelip, geçenler) eminen seyr u hareketi zımmında inşasına lüzum görünen 

bir bab karakolhanenin inşasından bahsedilmekteydi.3 Buradaki ifadeden 1897 yılında Kırık 

nahiyesinin Sivas’dan yani Şebinkarahisar’dan ayrılarak Trabzon’a yani Giresun’a bağlandığı 

anlaşılmaktadır. 

 

 Ancak tasnifden arşiv dosyalarına yeni dahil edilen Haziran 1894 tarihli bir belgede ise  

bunun öncesinde Giresun’a bağlı iken Karahisar-i Şarki’ye ilhak edilen katılan, dahil edilen  

Kırık’ın tekrar Giresun’a ilhakı talep edildiği anlaşılmaktadır. Hatta bu durum sorgulanmakta 

ve bunun talep değişikliğinin neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. 

 

 Haziran 1896 tarihli belgede ise Trabzon vilayeti Kırık nahiyesi merkezinde hükümet 

konağı inşası söz konusu edildiğinden Kırık’ın tekrar Giresun’a dahil edildiği yani Trabzon’a 

bağlandığı anlaşılmaktadır.  

 

 İşin en ilgi çeken tarafı ise Mart 1908 ve Aralık 1914 tarihli belgelerin içeriğinde 

bulunmaktadır. Bu belgelerde Kırık’da Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin (Tabe Serahu) 

vakfiyelerinden vakıf ormanı bulunduğundan bahsedilmektedir. Üstelik vakıf ormanının Şeyh 

Mustafa Zaviyesine meşrut kılındığı yani şartla bağlandığı da belirtilmiştir. 

 

 Şeyh Mustafa Zaviyesinden bahsediliyor olması da başka bir kapıyı aralamıştır. Zira 

Şeyh Mustafa’nın aslen Selçuklulardan olduğu ve kardeşler arasında ortaya çıkan hakimiyet 

mücadelesi sonrasında diğer bir kardeşi ile Giresun taraflarına geldiği. Kardeşinin de sonradan 

Tokat civarında öldürüldüğü, kendisinin ise tekrar Giresun taraflarına geri döndüğü ve tekke 

kurduğu bazı kâynaklarda belirtilmektedir. İlaveten Şeyh Mustafa’nın Hacı Emirli Beyliği 

zamanında yaşlı iken tahminen 1397 tarihinde buralara geldiği, keza Şebinkarahisar hakimi 

Akkoyunlu Melik Ahmet Bey’in de vakıflaşma çalışmalarında katkısı olduğu bilgisi de 

verilmektedir. Aynı kaynakta burada Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfının bulunduğunun 

tahrir defterlerine göre tesbiti yapılmış olmakla birlikte Şeyh Mustafa’nın 1455’den önce vefat 

etmiş olabileceği değerlendirmesi yapılmıştır.4      

 

 Ancak bu durum ilaveten açıklanmaya muhtaçtır. Zira Fatih Sultan Mehmed Han 

bölgeye ilk olarak Uzun Hasan için 1461’de gelmiş ancak sulhun sağlanmasıyla Trabzon 

üzerine yönelmiş ve Trabzon’u fethetmiştir. Akabinde 1473’de Otlukbeli Savaşından sonra 

gölge tamamen hakimiyet altına alınmıştır. Gerçi 1461 öncesinde sahilde bir çok yer 

fethedilmiş ve karakol komutanlarınca Trabzon üzerine muhtelif baskınlar da yapılmıştır. Bu 

esnada Kırık bölgesinin (Yavuzkemal’in) Osmanlı hakimiyetine geçmiş olması da mümkündür. 

Bu tarih ise 1453-1461 arasında olmalıdır. Fatih Sultan Mehmed’in 1473’deki Otlukbeli 

zaferinden sonra Şebinkarahisar’da bir hafta kaldığı ve bir çok vakıflar kurduğu ve muhtelif 

yerlere camiler inşa edilmesi emrini verdiği değerlendirildiğinde Fatih Sultan Mehmed Han 

vafiyelerinden sayılan Şeyh Mustafa Zaviyesinin de bu açıdan yeniden değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

                                                           
3 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/09/16/karahisar-i-sarki-hududu-ve-karakolhane-insasi/ 
4 http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/505639149_18.14.pdf 
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 Öte yandan orman bahsine gelince 1908 ve 1914 tarihlerinde vakıf ormanlarına orman 

memurlarınca müdahale edilmek istendiği ve bu durumun vakıf mütevellilerince şikâyet 

konusu edildiği anlaşılmaktadır. Müdahaledeki gerekçe bütün ormanların devlete ait 

olduğundan hareketle orman gelirlerine ortak olma isteğidir. Orman İşletmeleri Genel 

Müdürlüğünün bu görüşüne karşın Şûrâ-yı Devlet yani Danıştay buna karşı çıkmış ve Vakıflara 

tabi olan mazbut vakıf statüsündeki söz konusu vakfın şartnamesinde vakıf malına el uzatanlar 

için beddua bulunduğunu ayrıca bunların cezalandırılması gerektiğinin belirtildiğini belirterek 

böyle bir müdahalenin caiz olmayacağı yönünde karar almıştır. Buna rağmen aradan geçen 

zaman içinde bazı işgüzar orman memurlarının yine aynı yola tevessül etmesi söz konusu 

olduğundan yapılan yazışmalarda böyle bir durumun asla uygun olmadığı ve vakıf malı olan 

ormanın gelirlerinin de vakıfa ait olduğu kesin olarak belirtilmiştir. 

 

 Tekrar konumuzun başına dönecek olursak bir zamanlar Giresun ile Şebinkarahisar 

arasında birkaç kez oraya ilhak oldu buraya ilhak oldu sorununun yaşandığı Kırık’ın Fatih 

Sultan Mehmed Han zamanında Karahisar-i Şarki’ye yani Şebinkarahisar’a ait olduğu da 

anlaşılmaktadır.  

 

Tabi insanlar gibi şehirler de zamanla ölebiliyor. Şebinkarahisar bir zamanlar sancak 

merkezi iken 1650’lerde çarşısında 750 dükkânı olan her çeşit sanat erbabının en iyilerinin 

bulunduğu, aranılan malların en kalitelisinin olduğu, keza bir hayli nüfusa sahip, (h)interland 

olarak oldukça geniş bir coğrafyayı kaplayan bir idari merkez, şehirlerin en güzidelerinden bir 

yerdi. Şimdi ise o günlerin hayali anıları süslüyor. Yaşadığı yangınlar, depremler, Ermeni 

isyanları neticesi güç kaybetti ve günümüzde kasabadan hallice bir konuma geriledi. Bunda 

idari yöneticilerin ve çarşısında, pazarında az çok söz sahibi insanlarının da yanlış 

davranışlarının etkisinin olduğu muhakkakdır. Bu zamana kadar okuduğum onca belge 

sonrasında bunu rahatlıkla belirtebiliyorum.  

 

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Mühimme Grubu 

üyelerinden Mehmet Kahramanoğlu, Serkan Koçero, Ali Toprak, Yılmaz Akçaalan ve Hafize 

Bozkurt’a teşekkür ederim. 
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BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 419, Gömlek No: 31409, Tarihi: 8 (Z) Zilhicce 1311 (12 

Haziran 1894), Konusu: Giresun kazasına bağlı iken Karahisar-ı Şarki'ye ilhak edilen 

Kırık nahiyesinin eskisi gibi Giresun'a ilhakı talebi. (Dahiliye) 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki 

Kırık nahiyesi Giresun kazasına merbut olduğu halde ahiren (sonradan) Karahisar-i 

Şarki’ye ilhak edilmiş ise de nahiye-i mezkûrenin münasebet-i mevkiyesi hasebiyle muamelat-

ı ticariye ve umumiyesi Giresun kasabasıyla cereyan etmekde bulunmasından dolayı oradan 

fekk-i irtibatı mucib-i müşkilat olmakda idüğinden bahisle kemâfis-sabık (eskiden olduğu gibi) 

Giresun’a ilhakı istid’asıyla bazı ifadatı mutazammın muhtaran ve ahali tarafından müteaddid 

mühür ile huzur-ı sami-i cenâb-ı sadâret-penâhilerine takdim olunub 31 Mayıs Sene (1)310 (12 

Haziran 1894) tarih ve sekizyüz kırkyedi numerolu tezkire-i samiye-i fahimaneleriyle tevdi 

buyurulan istid’a-name-i umuminin irsaliyle nahiye-i mezkûre istid’a-yı ahaliye mebni 

Giresun’dan fekk ile Karahisar’a ilhak olunmuş iken şimdi tekrar Giresun’a rabtı istid’ası neden 

neşet etdiğinin tahkik ve inbası Sivas vilayetine yazılmışidi. Cevaben alınan ve melfuyla 

beraber takdim kılınan 1 Teşrin-i-sani Sene (1)310 (13 Kasım 1894) tarih ve yüzseksendokuz 

numerolu tahriratda nahiye-i mezkûrenin Giresun’a iade-i irtibatı hakkındaki müsted’iyatın 
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bazı sebükmağzan (düşüncesiz) tarafından vuku’a geldiği ve mezkûr nahiyenin umur-ı 

inzibatiyesinin temin ve ahalisinin terfihi (rahat yaşamasını sağlama) Karahisar’a merbutiyetine 

mütevakkıf idüği gösterildiğinden arz u beyan-ı hale mücaseret kılındı. Ol-babda emr u ferman 

hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 18 Cemaziye’l-ahire Sene (1)312 ve fi 4 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (16 Aralık 1894) 

Nazır-ı Umur-ı Dahiliye Bende Rıfat 

 

BOA Fon Kodu: İ..DH.. Dosya No: 1335, Gömlek No: 21, Tarihi: 8 (M) Muharrem 1314 

(19 Haziran 1896), Konusu: Trabzon vilayeti Kırık nahiyesi merkezinde hükümet konağı 

inşası. 

 
Hû 

Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi 
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Dahiliye Nezareti’nin Şûrâ-yı Devlet’e havale buyurulan 23 Zilkade Sene (1)313 (6 

Mayıs 1896) tarih ve yediyüz ellibir numerolu tezkiresi melfuflarıyla beraber dahiliye 

dairesinde kıraat olundu.    

Mealine Kırık nahiyesi merkezinde keşfi mucebince sekizbin altıyüz otuzsekiz kuruş 

kırk santin ile müceddeden bir hükümet konağı inşasına mezuniyet itası keşif defteri ve resmin 

leffiyle Sivas vilayetinden iş’ar ve mezkûr keşif defteri mündericatı muvafık-ı fenn değil ise de 

mukteziyat-ı fenniye dairesinde yeniden tanzimi içün iadesi mahallince mutazammın mühendis 

ve kalfanın fıkdanı cihetle izaa-i evkatdan (zaman kaybından) başka bir faideyi müfid 

olmayacağı (sağlamayacağı) ve mezkûr hükümet konağının meblağ-ı mezkûr ile inşası halinde 

kaide-i tasarrufiyeye riayet edilmiş olacağı ol-babda şehremaneti ile cereyan eden muhabere 

cevabında izbar olunmuş olduğundan nahiye-i mezkûrenin merbut olduğu Karahisar-i Şarki 

Sancağından fekk-i irtibatıyla Trabzon vilayetine nakli 27 Mart Sene (1)312 (8 Nisan 1896) 

tarihli tezkire-i samiye ile tebliğ olunan irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi iktiza-yı âlisinden 

olub Trabzon vilayetinin üçyüzon iki senesi muvazene defterine tamirat tertibi olarak 

yirmidörtbin altıyüz altmışyedi kuruş idhal edildiğinden bahisle mezkûr sekizbin altıyüz kusur 

kuruşun tertib-i mezburdan tesviyesi istizan olunmuş ve tervic-i iş’ar muvafık-ı maslahat 

görünmüş olmağla ber-muceb-i istizan icra-yı icabı hususunun nezaret-i müşarün-ileyhaya 

havalesi tezekkür ve keşif ve rayiç defteriyle resmi leffen takdim kılındı. Emr u ferman hazret-

i men-lehul-emrindir. 

Fi 19 Zilhicce Sene (1)313 ve fi 20 Mayıs Sene (1)312 (1 Haziran 1896) 

Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi Reisi  

Azadan Şerif Abdullah Paşa, Azadan Lütfi Efendi, Azadan Rıza, Azadan Şerif Hasan Bey, 

Azadan Macid Bey, Azadan Sami Efendi 

 

BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3266, Gömlek No: 244888, Tarihi: 6 (S) Safer 1326 (10 

Mart 1908), Konusu: Karahisar-ı Şarki'de kain Kırık vakıf ormanlarına orman 

memurlarının müdahale etmemeleri. (Evkaf; İD/67) 
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Hû 

Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi  

Evkaf-ı hümayun nezaretinin 28 Zilhicce Sene (1)325 (1 Şubat 1908) tarihinde Şûrâ-yı 

Devlet’e havale buyurulan 26 Zilhicce Sene (1)325 (30 Ocak 1908) tarih ve yediyüz yetmişbeş 

numerolu tezkiresi melfufatıyla beraber maliye dairesinde kıraat olundu. 
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Meal-i tezkerede Cennet-mekân Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri evkaf-ı 

celilesinden Karahisar-i Şarki’de Kırık nahiyesinde vaki Şeyh Mustafa zaviyesine meşrut 

arazinin ziraat ve haraset ve nezaret ve tasarrufu ber-muceb-i vakfiye mütevelliye aid olduğu 

cihetle tekalif-i emiriyeden istisnası lazım geleceğine dair mahallinden vaki olan iş’ar üzerine 

kuyud-ı hakaniden ihraç olunan kayıdda vakf-ı mezkûr arazisi tahsisat kabilinden bulunan 

araziden olduğu gösterilmekde bulunmasına ve yedde bulunan vakfiyesinde arazi-i mezkûre 

dahilinde bulunan ormanlardan ağaç kat’ı hususundan dolayı resm taleb olunmaması ve şurut-

ı saire münderiç olmasına nazaran icra-yı icabı istizan kılınmışdır. 

 

İktizası lede’l-müzakere vakf-ı mezkûr derununda bulunan ormanlardan ağaç kat’ı 

hususundan dolayı resm talebine aharının ilişik edememesi ve edildiği halde müstehak-ı la’net 

ve ukubet olması mütevellisinin yedinde bulunub evrak-ı melfufe meyanında bulunan 

vakfiyede mastur bulunmasına göre mezkûr ormanlara orman me’murlarının müdahalelerinin 

men’iyle mucib-i şurut-ı vakfiye ba’de-ezin mütevellisinin tasarruf etmesi lüzumu anlaşılmış 

olduğundan ol-vechile icra-yı icabının Orman ve Meadin ve Ziraat Nezaretine tebliği ve Evkaf-

ı Hümayun Nezaretine de malumat itası tezekkür ve mezkûr vakfiyeler mahalline irsal edilmek 

üzere leffen takdim kılındı. Ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehu’l-emrindir.  

Fi 29 Muharrem Sene (1)326 ve fi 19 Şubat Sene (1)323 (3 Mart 1908) 

Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi Reisi Mehmed Nuri ve azalar  
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Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun Evrak Kalemi 

Evkaf-ı hümayundan olan ormanlara müdahale edilmemesi hakkında olub 27 Şubat 

Sene 1323 (11 Mart 1908) tarih ve 657 numerolu tezkere-i samiye ile tebliğ buyurulan Şûrâ-yı 

Devlet Maliye ve Nafia Dairesi’nin 29 Muharrem Sene 1326 (3 Mart 1908) tarih ve 3902 

numerolu mazbatasıyla salifü’z-zikr tezkerenin suretlerinin verilmesine müsaade buyurulması 

Bâb-ı Âli evrak müdiriyet-i âliyyesinden rica olunur. 

Fi 3 Kanun-i-sani Sene 1332 (16 Ocak 1917) 

 

Taleb olunan işbu Şûrâ-yı Devlet mazbatası ile buyuruldi-i sami sureti bi’l-ihraç elden 

evkaf-ı hümayuna evrak kalemi mümeyyizi Abdülkerim Bey’e bâ-emr-i seriresi verilmişdir.  

Fi 3 Kanun-i-sani Sene (1)332 (16 Ocak 1917) 

 

BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4328, Gömlek No: 324551, Tarihi: 8 (S) Safer 1333 (26 

Aralık 1914), Konusu:  Fatih Sultan Mehmed Han Evkafı'ndan Karahisar-ı Şarki'de kain 

Kırık Ormanları mahsulatından mahalli orman memurları tarafından istifasına teşebbüs 

olunan öşür hakkında. (Evkaf; İD/67) 
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Hû 

Daire-i Saderet Umur-ı Dahiliye Kalemi 

Evkaf-ı Hümayun Nezaret-i Celilesine 

Fi 8 Safer Sene (1)333 / 13 Kanun-i-evvel Sene (1)330 (26 Aralık 1914) 

Cennet-mekân Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri evkaf-ı şerifinden Karahisar-i 

Şarki’de kain Kırık ormanları mahsülatından mahalli orman memurları istifasına teşebbüs 

olunan öşr hakkında 9 Mayıs (1)330 (22 Mayıs 1914) tarihli ve 9 numerolu tezkire-i aliyye-i 

nezaret-penâhileri üzerine sebk eden tebligata cevaben Ticaret ve Ziraat Nezaret-i Celilesi’nden 

varid olan 10 Kanun-i-evvel Sene (1)330 (23 Aralık 1914) tarihli ve 194 numerolu tezkerenin 

sureti leffen savb-ı âli-i nezâret-penâhilerine irsal kılınmağla mündericatına göre iktizasının 

ifası babında. 
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Hû 

Ticaret ve Ziraat Nezareti Orman Müdiriyet-i Umumiyesi  

Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Sadâret-penâhiye 

Hulasa: Karahisar-i Şarki’de kain Kırık vakıf ormanları rüsumuna dair 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki 

Cennet-mekân Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri evkaf-ı şerifinden Karahisar-i 

Şarki’de kain Kırık vakıf ormanlarının bi’l-cümle menafi’ (faydaları) rüsumu mevkûf 

bulunduğu cihetle miri (devlet) orman me’murları tarafından müdahale edilmemesi Şûrâ-yı 

Devlet kararı iktizasından olduğu halde mahalli orman me’murları tarafından öşr istifasına 

kıyam edildiğinden ve bu muamele karar-ı mezkûr ile kabil-i te’lif görülemediğinden bahisle 

müdahale-i vakıanın men’-i lüzumu Evkaf-ı Hümayun Nezaret-i Celilesinin sureti leffen mürsel 

9 Mart Sene (1)330 (1 Nisan 1914) tarihli ve dokuz numerolu tezkeresinde dermeyan kılınmış 

olduğu beyan-ı âlisiyle iktizasının ifa ve inbası şeref-varid olan 13 Mart Sene (1)330 (5 Nisan 
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1914) tarihli ve onbir numerolu tezkere-i celile-i cenib-i fahamet-penahilerinde emr u iş’ar 

buyurulmakdan naşi (dolayı) tedkikat-ı mukteziye lede’l-ifa mezkûr ormanlar evkaf-ı 

sahihadan olmayub arazi kanunnamesinin dördüncü maddesinin kısmı sanisinde ta’dat olunan 

(sayılan) ve tahsisat kabilinden olub haklarında ahkâm-ı kanuniye cari’ olan envai evkafdan 

bulunmasına ve tahkikat nevinden olan bu gibi ormanların tasarrufuna müdahale edilmeyerek 

ihracatından eşhas uhdesinde bulunan hususi ormanlar mahsülatı misillü öşr ve pul resmi 

alınacağı da dördüncü cild-i düsturun dörtyüz onyedinci sahifesinde münderic irade-i aliyyeye 

iktiran etmiş (ulaşmış) olan Encümen-i Mahsus-ı Vükela kararı iktizasından bulunmuş ve 

mezkûr ormanlar ma’mulat ve ihracatından mahalli orman me’murlarınca öşr istifası suretiyle 

cereyan eden muamele emsaline nazaran muvafık-ı nefsü’l-emr görülmüş olub ancak Şûrâ-yı 

Devlet Maliye Dairesi’nin 19 Şubat Sene (1)323 (3 Mart 1908) tarihli ve üçbin dokuzyüz iki 

numerolu mazbatasında vakfiyede vakf-ı mezkûr derununda bulunan ormanlardan ağaç kat’ı 

hususundan dolayı resm talebine aharın ilişik edememesi ve edildiği halde müstehak-ı la’net 

(lanetlenmesi) ve ukubet olması (ceza verilmesi) mastur olmasına göre ormanlarda orman 

me’murlarının müdahalelerinin men’iyle ber-muceb-i şurut-ı vakfiye ba’de-ezin (bundan 

sonra) mütevellisinin tasarruf etmesi lüzumu anlaşılmış olduğu gösterilmiş ise de canib-i 

vakıfdan bu ormanlar mamülat ve mahrukat ve mahsülatı ahara satılır ise menafi’-i emiriyenin 

taleb ve ahzı hususunda ne yolda muamele edileceği tasrih edilmemiş idüğinden ve bu ise 

hukuk-ı hazineye ta’alluk etdiğinden keyfiyet Maliye Nezaret-i Celilesinden istilam olunmuş 

(sorulmuş) idi. Nezaret-i müşarün-ileyhadan bu kere alınan 27 Teşrin-i-sani Sene (1)330 (10 

Aralık 1914) tarihli ve 10652/101 numerolu tezkere-i cevabiyede marru’l-arz ormanlar el-yevm 

evkaf-ı mazbutadan olarak idare kılınmakda ve tahassul iden (meydana gelen) varidatı da ber-

muceb-i vakfiye meşrutun-leh’ine (vakfedenin şartlarına uygun olarak) sarf edilmekde 

bulunduğu bi’l-muhabere evkaf-ı hümayun nezaret-i celilesinden alınan tezkere-i cevabiyede 

bildirilmiş ve evkafa aid ormanların suret-i idaresine dair olan kararnamede evkaf-ı mazbuta 

ormanları ile evkaf-ı mülhakaya merbut bi’l-cümle ormanların orman me’murları marifetiyle 

taht-ı idareye alınarak mahsülatından orman hakkı ve pul resmi ahz ve istihsal edileceği ve 

orman hakkından hazineye aid öşürle mütebakisinden onda biri bi’t-tefrik üst tarafının hazine-

i evkaf-ı hümayuna raci’ olacağı zikr ve tasrih edilmiş (açıklanmış) olduğu beyanıyla işbu Kırık 

vakıf ormanları mamülat ve ihtacatı hakkında dahi mezkûr kararname ahkâmı mucebince 

muamele ifası iktiza edeceği izbar olunmuş olmağla suret-i halin Evkaf-ı Hümayun Nezaret-i 

Celilesine iş’arı ve neticesinden nezaret-i çakeriye de emr u malumat itası hususuna müsaade-i 

samiye-i cenâb-ı vekâlet-penâhileri şayan buyurulmak babında ve her halde emr u ferman 

hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 5 Safer Sene (1)333 ve fi 10 Kanun-i-evvel Sene (1)330 (23 Aralık 1914) 

Ticaret ve Ziraat Nazırı  

 

BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4351, Gömlek No: 326309, Tarihi: 11 (C) Cemaziye’l-

ahir 1333 (26 Nisan 1915), Konusu: Karahisar-ı Şarki sancağına tabi Kırık nahiyesindeki 

vakıf ormanları mahsulatından Ticaret ve Ziraat Nezareti'nce istifa edilmekte olan aşara 

orman memurlarının müdahalesinin caiz olmadığı. (Orman ve Maadin: İD/67) 
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Hû 

Daire-i Sadaret Umur-ı Divaniye Kalemi 

Ticaret ve Ziraat Nezaret-i Celilesine 

10 Cemaziye’l-ahir Sene (1)333 / 12 Nisan Sene (1)331 (25 Nisan 1915) 

Evkafa aid ormanların suret-i idaresine dair olan kararnamede “bi’l-cümle vakıf 

ormanların orman me’murları marifetiyle taht-ı idareye alınarak mahsulatından orman hakkı ve 

pul resmi ahz edileceği ve orman hakkından hazineye aid öşürle mütebakisinden onda biri bi’t-

tefrik bakisinin hacine-i evkafa raci bulunacağı (geri döneceği)” musarrah (aşikâr) olmasına 

binaen Karahisar-i Şarki Sancağına merbut Kırık nahiyesindeki vakıf ormanların ma’mulatı 

hakkında dahi mezkûr kararname ahkâmına tatbiki iktiza edeceğini mutazammın 10 Kanun-i-

evvel Sene (1)331 (23 Aralık 1915) tarihli ve 194 numerolu tezkere-i âliyyeleri üzerine 

lede’Lmuhabere Evkaf-ı Hümayun Nezaret-i Celilesinden alınan cevabda mezkûr ormanların 

rakabesiyle (sahiplik hakkıyla) hukuk-ı tasarrufiyesi  ve rüsumu ve bi’l-cümle menafi’ 

(faydaları) ve iş’arı mevkuf bulunduğu vakfiyesinde musarrah (açıkça belirtilmiş) olmasıyla bu 

hususuda orman me’murlarının müdahaleleleri caiz olamayacağı ve salifü’z-zikr ormanlar 

doğrudan doğruya me’murin-i vakfiye tarafından idare edilmekde olmalarına ve miri orman 

me’murlarının bu babda bir guna hidmetleri sebk etmemekde bulunmasına nazaran yüzde bir 

buçuk pul resmi ahzı (alınması) dahi icab etmeyeceği ve bina-berin (bunla birlikte) zikredilen 

kararname ahkâmının bu kabil evkaf-ı mazbutaya (mazbut vakıflara) şümulü olamayacağı 
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(uygulanamayacağı) beyanı müsteşar vekili bey efendi hazretleri tarafından muharrer işaret 

mücmele kılınmışdır (özetlenmiştir) efendim.  

Tebyizi   

 
Hû 

Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun Orman ve Arazi-i Vakfiye Kalemi 

Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Sadâret-penâhiye 

Hulasa: Kırık vakfı ormanları mahsülatından ticaret ve ziraat nezaretince istifa 

edilmekde bulunan â’şar hakkında 

Ma’ruz-i dai-i kemineleridir ki 

Cennet-mekân Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri evkaf-ı şerifinden Karahisar-i 

Şarki’ye merbut Kırık nahiyesindeki vakıf ormanlardan istihsal edilen mamulatdan öşür istifası 

keyfiyetinin evkafa aid ormanların suret-i idaresine dair olan kararnamede bi’l-cümle vakıf 

ormanların orman me’murları marifetiyle taht-ı idareye alınarak mahsülatından orman hakkı ve 

pul resmi ahz edileceği ve orman hakkından hazineye aid öşürle mütebakisinden onda biri bi’t-

tefrik bakisinin hazine-i evkafa raci bulunacağı zikr ve tasrih edilmiş (açıklanmış) olmasıyla 
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Kırık vakıf ormanları mamülatı hakkında dahi mezkûr kararname ahkâmı tatbik edilmekde 

olduğu ticaret ve ziraat-ı celilesinin sureti merbut fi 10 Kanun-i-sani Sene (1)330 (23 Kasım 

1914) tarih ve yüzdoksandört numerolu tezkere-i cevabiyesinde beyan ve izbar edilmiş 

olduğundan ifa-yı muktezası şeref-varid olan fi 13 Kanun-i-evvel Sene (1)330 (26 Ocak 1915) 

tarih ve 324551/337 numerolu tezkere-i samiye-i cenâb-ı vekâlet-penâhilerinde emr u iş’ar 

buyurulması üzerine tedkikat-ı lazıme bi’l-icra mezkûr ormanların rakabesiyle (sahipliğiyle) 

hukuk-ı tasarrufiye ve rüsum ve bi’l-cümle menafi’ bütün menfaatler) ve aşarının mevkuf 

bulunduğu vakfiyesinde müserrah bulunmasına binaen bu hususda orman me’murlarının hiçbir 

suretle müdahaleleri caiz olamayacağı gibi salifü’z-zikr ormanların doğrudan doğruya 

me’murin-i vakfiye tarafından idare edilmekde bulunmasına nazaran miri orman me’murlarının 

bir guna hidmetleri sebk etmemekte olmağla yüzde birbuçuk pul resmi ahzı dahi icab 

etmeyeceği cihetle zikr edilmiş kararname ahkâmının bu kabil evkaf-ı merbuteye şumuli 

olamayacağı derkâr bulunduğundan bu suretle keyfiyetin ticaret ve ziraat nezaret-i celilesine 

iş’ar ve neticesinden de nezaret-i acizinin haberdar edilmesi hususuna müsaade-i celile-i 

sadâret-penâhilerinin şayan buyurulması babında ve her halde emr u ferman hazret-i men-

lehu’l-emrindir.  

Fi 9 Cemaziye’l-ahire Sene (1)333 ve fi 11 Nisan Sene (1)331 (24 Nisan 1915) 

Evkaf Nazırı Namına Müsteşar 

 


