
Karahisar-i Şarki Vakıf Ormanı’ndan Öşür Alınmak İstenilmesi 

 

 
Daha önce okunan A.}MKT.MVL. 131/66 fon/nolu 26 (S) Safer 1278 (29 Ağustos 1861) tarihli 

belgelerde vakıflarla ilgili değerlendirmeler yapılarak vakıf malının Allah rızası gözetilerek 

belirli hizmetlerin görülmesi için gönül rızasıyla bağışlandığı belirtilerek buna bağlı arazilerin 

gelirlerinden ayrıca öşür yani topraktan vergi alınamayacağı belirtilmiştir.1 

 

Ancak okunan belgeden de anlaşılacağı üzere bu konuda daha sonra da aynı yönde kararlar 

verilmiş olmasına rağmen vakıf ormanlarından vergi almaya kalkan işgüzar orman 

memurlarının olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuyla ilgili daha önce okunan Karahisar 

belgelerinde 1896’da sonra da Kırık ormanlarından kesilen ağaçlardan orman memurlarının 

vergi almak istediği, yapılan değerlendirme sonunda aynı gerekçe ile buralardan vergi 

alınamayacağına karar verilmişti 

 

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.2 

 

Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfiyelerinden sayılan Şeyh Mustafa Zaviyesinin de bu açıdan 

yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 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 

                                                             
1 Tosun, Murat Dursun, Arşivden Günümüze Yansıyanlar, Konular, Olaylar, Detaylar, Ocak 2019, S.348-352 
2 http://www.gebzegazetesi.com/gundem/tarihi-kirik-nahiyesinden-yavuz-kemal-beldesine-h20499.html 



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 vakfa ait olduğu kesin olarak belirtilmiştir. 

 

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.3  

 

Son okunan 26 Mart 1914 tarihli belgede de bu konuda Şûrâ-yı Devlet yani Danıştay kararı var 

iken siz hangi yetki ile hala Kırık vakıf ormanından vergi almaya kalkıyorsunuz diye ağır 

eleştiri yapılmakta ve memurların sert bir şekilde uyarılmaları istenilmektedir. 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4271, Gömlek No: 320271, Tarihi: 28 (R) Rebiü’l-ahir 

1332 (26 Mart 1914), Konusu: Fatih Sultan Mehmed Han Evkafı'ndan Karahisar-ı Şarki 

vakıf ormanlarından mahalli orman memurları tarafından öşr istifasına kıyam edildiğine 

ve saireye dair evkaf tezkiresi. (Orman ve Maadin) 

 
Hû 

                                                             
3 Tosun, a.g.e. S.433-441 



Nezâret-i Evkaf-ı Hümâyun Orman ve Arazi-i Vakfiye Kalemi 

Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Sâdâret-penâhiye 

Hulasa: Kırık vakfı ormanları evkaf-ı sahihadan olduğundan orman me’murlarınca âşar 

aranmamasına dair. 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki; 

Karahisar-i Şarki’de vaki Kırık vakfı ormanları Cennet-mekân Fatih Sultan Mehmed Han 

Hazretleri evkaf-ı şerifesinden olub akdemce tahaddüs iden (ortaya çıkan) ihtilaf üzerine 

mezkûr ormanların bi’l-cümle menafi (menfaatleri) ve rüsumunun mevkuf bulunduğu cihetle 

miri orman me’murları tarafından müdahale edilmemesi hususu Şûrâ-yı Devlet’çe taht-ı karara 

alınarak keyfiyet ticaret ve ziraat nezâret-i celilesine tebliğ edilmiş bulunduğu halde el-yevm 

öşür istifasına kıyam edilmekde olduğu mülteziminin müracaatı üzerine bi’t-tahkik 

anlaşılmıştır. Müdahale-i vakıanın men’-i hakkında nezaret-i âciziden vuku’-bulan iş’ara 

cevaben nezâret-i müşarün-ileyhadan varid olan (gelen) tezkerede orman me’murları marru’l-

arz ormanlara müdahale etmeyüb yalnız düsturda muharrer karar-name mucebince hazineye aid 

öşür ve teferruatının orman me’murları tarafından tahsili lazım geleceği beyan edilmiş ise de 

salifü’l-arz Şûrâ-yı Devlet kararında bi’l-cümle menafi’ (faydaları) ve rüsumunun mevkûf 

bulunduğu zikr edilerek orman me’murları tarafından bir guna müdahalede bulunulmamasına 

dair tebliğ buyurulan karar ile bu kere cereyan iden muamele kabil-i te’lif olamayacağından 

vakfı sıyâneten (korumak için) nezaret-i müşarün-ileyhaya tebligat-ı müessire (etkili bir 

tebligat) icrası hususuna müsaade-i celile-i fahimânelerinin sezâvar buyurulması babında ve her 

halde emr u ferman hazret-i men-lehu’l-emrindir.  

Fi 24 Rebiü’l-ahir Sene (1)332 ve fi 9 Mart Sene (1)330 (22 Mart 1914) 

Evkaf Nâzırı Namına  

 


