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KARAHİSAR-İ ŞARKİ KIRIK NAHİYESİ ŞEYH MUSTAFA ZAVİYESİ VAKFI 

VE OSMANLI’DA VAKIF ORMANI UYGULAMALARI  

 

Vakıf Nedir?  

Vakıf, bir mülkiyeti elinde bulundurmak ve onu toplumun yararı için koruyup sarf ederek belirli 

hedeflerin dışında kullanımını yasaklamaktır. Kur’an açıkça vakıftan söz etmese de servet 

dağılımından bahsetmektedir. Müslümanlar arasında ilk zamanlar arsa ve bina gibi mülklerin 

cami, mezarlık ve okul inşasına bağışlanması şeklinde hayat bulan vakıf, zamanla nakit para, 

hisse senedi, hayvanlar ve diğer pek çok mülkü içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu finans 

sistemi, sosyal adalet ve yardımseverlik kavramlarına vurgu yapmakta; insan merkezli bir 

ekonomik büyüme ve gelişmeye odaklanmaktadır. Diğer taraftan Osmanlı döneminde aile 

mülklerinin en azından bir kısmının müsadereden korunması amacı da vakıfların çoğalmasında 

etkili olmuştur. Bu strateji çoğu kez olumlu sonuçlanmış; vâkıfın soyundan gelenlere daimî bir 

gelir kaynağı sağlanmıştır.1 

 

Sanayi önce tarım toplumu özelliklerini taşıyan Osmanlı ekonomisinin temeli ziraattı. Bütün 

mülk-varlık devletindi. Bütün iktisadi kaynaklar timar ve mukataa usulü ile işletiliyordu. 

Toprağı işletenler belli bir resmi görev ile yükümlüydüler. Klâsik dönemde devlet kaynakları 

zenginleşmek feodalleşmek mümkün değildi. Ülkenin kaynakları temel gıda ve ihtiyaç 

maddeleri için yeterliydi, klâsik dönemde bazı lüks malların dışında ithalata ihtiyaç yoktu. 17. 

Yüzyıldan itibaren Avrupa’daki iktisadi gelişmeler, Osmanlı ekonomisi üzerinde olumsuz 

etkiler yaptı. İktisadi değişime ihtiyaç vardı. Değişimin ilk merhalesi, devletin temel muhasebe 

sikkesi olan akçenin yerine Kuruş-Para sistemine geçilmesiydi. İkinci merhale 1695 tarihinde 

yayımlanan bir fermanla mukataaların malikâne usulü ile babadan oğula geçecek şekilde 

satılmasıdır ki, bu tarihimizdeki ilk özelleştirmedir. Üçüncü merhalede 1702 yılında tımar 

toprakları da malikâneye verildi. Bunun neticesinde ülkede âyanlık yükseldi, taşrada devlet 

kaynakları ile zenginleşen bir zümre ortaya çıktı. Bu suretle iktisadî ve toplumsal yapı köklü 

değişimlere uğradı. Günümüze kadar gelen toprak ağalığını temeli bu değişimdir.2 

 

Vakfa Vâkıf Olmak Vakıf, Arapça bir sözcük olan “vekâ-fe” fiilinden türemiştir. Vakıf çeşitli 

kaynaklarda farklı anlamlarda belirtilmiştir. Bunlar, durmak durdurmak, durmasını sağlamak, 

alıkoymak, tamamen vermek, büsbütün vermek, adamak, bağışlamak, bir malı veya mülkü 

vakfetmedir. Ayrıca, Larus’ta, “Tüzel kişiliğe sahip olmak üzere bir malın belirli bir amaca 

tahsisi, menfaatinden yararlanmak üzere bir mülkü Allah’ın mülkü sayma” ve TDK’nun 

sözlüğünde “Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarda ve resmi bir yolla ayrılarak 

bir kimse tarafından bırakılan bir mülk veya para” şeklinde açıklanmıştır.  

 

İçimizdeki iyilik duygusunun müesseseleştiği ve kalıcı hale geldiği yer olan vakıflar, aynı 

zamanda toplumu ayakta tutan kurumlar olarak da kendini göstermektedir. Hemen tüm vakıf 

mallarının vakfiyelerinde büyük bir özenle vurgulandığı gibi, bu eserlerin ilmi, içtimai ve sıhhi 

alanlarda muhtaçlar için kullanılacağı yazılıdır.  

 

                                                           
1 Ayşe Değerli, Ekonomik Bir Pazar ve İstihdam Alanı Olarak Vakıflar: Pîr Mustafa Paşa Vakfı Örneği, s.31 

https://www.academia.edu/41154083/ 
2 Mustafa Öztürk, Osmanlı İktisadî Düzeni: Esasları-Değişme ve Gelişme, s.285 

https://www.academia.edu/41154083/ 
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Şüphesiz vakıflar, insanın özündeki iyilik ve yardımlaşma duygusuyla ve inançların 

birleşmesiyle hayat bulup güç kazanmıştır. İslam dünyasında ve Türk devletlerinde vakıfların 

yaygınlaşması ve güç kazanmasının en büyük nedeni “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı 

olandır; malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır; vakfın en hayırlısı insanların en çok 

ihtiyaç duyduklarını karşılayandır; İlmi olan kimse ilminden, malı olan kimse malından 

tasadduk etsin (sadaka versin)” tavsiye ve prensipleridir. Bu ilkeler Müslümanların mallarını 

bağışlama ve vakfetmelerinde adeta birbirleriyle yarış etmelerine vesile olmuştur. 

 

Vakfın üç temel unsuru vardır. Bunlar: Vakfeden (Vâkıf), Vakfedilen Mal (Mevkûf), Hayır 

Şartı (Hayrat)’dır.  

 

Anayasamızda altı çizilen sosyal devlet anlayışı ile sivil toplum örgütlerine daha fazla etkinlik 

verilmesi anlayışı vakıflarda buluşmakta ve anlam bulmaktadır. Günümüzde kamu yararına 

faaliyet gösteren sosyal yardım kuruluşları da vakıfla benzerlik gösterse de vakfın muhtevası 

farklıdır. Tüzel kişiliğe sahip vakıfların geçerlilik kazanabilmesi için hiç şüphesiz takip 

edilmesi gereken yasal prosedür bulunmaktadır. Bunlar, vakıf senedinin hazırlanması, ilan, 

tescil gibi hususlardır. Vakıf senedi tabiri caizse vakfın anayasası hükmündedir. Neyin, nasıl, 

ne şekilde, ne şartlarda yapılacağı burada belirtilir. Vakıf işlerini idare etmek üzere tayin edilen 

kişiye mütevelli denilmektedir. Vakfeden ailesinden birini de mütevelli olarak 

belirleyebilmektedir. 

 

Vakfedilen mal alınıp satılamaz, bir kişi ve kuruluşun mülkiyetine giremez. Vakfedilen şey 

kural olarak gayrimenkul ve buna bağlı gelirleri olmaktadır. Vakıflarda süreklilik vardır. Geçici 

süreli bir şartlı tahsisle vakıf söz konusu değildir.  

 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en büyük husus vakıf senetlerinde de belirtildiği üzere 

vakfedilen malların korunması ve usulüne uygun kullanılmasıdır. Maalesef pek çok vakıf 

eserinin günümüze intikalinde sorunlar yaşandığı ve korunamadığı için zaman içinde vakfiye 

amacından uzaklaştığı bilinen bir gerçektir.  

 

Anadolu’da kurulan ilk vakıf 1048 tarihinde Erzurum’da Seyyid Şerif Halil Güci Divani 

tarafından kurulan vakıftır. Osmanlı’da ekonominin beşte biri vakıfların elindeydi. Osmanlı’da 

vakıflar, çok farklı amaçlar için kurulmuştur. Bunlar, dini hizmet, eğitim, sağlık, belediye 

hizmetleri, bayındırlık ve askeri hizmetlerdir. Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine, bu ülke 

insanının sahip olduğu tarih bilinci ve sorumluluğunun yaşatıldığı vakıflar, aynı zamanda bu 

değerlerin dünden bugüne ve yarınlara aktarıldığı alanlardır.  

 

Cumhuriyet döneminde vakıfların, dini ve hayır amaçlarının yanı ticari sahalara da el atmıştır. 

Örneğin zeytinlikler ve menba suları, bankacılık gibi. 5 Haziran 1935 tarihinde yürürlüğe giren 

“2672 Sayılı Vakıflar Kanunu” ile vakıflar, yönetim biçimlerine göre 3 kategoriye ayrılmıştır.  

 

1.Mazbut Vakıflar: Ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmakla birlikte doğrudan doğruya Vakıflar 

Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen vakıflardır. Bu vakıfların yönetimi, vakfı idare edenin 

soyu tükenip 10 yıl idarecisiz kalması, kanunen veya fiilen hayır hizmeti kalmaması üzerine 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçer ve artık Genel Müdürlük tarafından temsil edilir. Mazbut 

vakıfların sayısı 41.550 civarındadır. 
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2.Mülhak Vakıflar: Yönetimi soydan gelenlere şart edilmiş, mütevellilerince idare ve temsil 

edilen tüzel kişiliğe haiz vakıflardır. Faaliyetleri bakımından kamu yararına çalışan kurumlar 

olmalarına rağmen bir kamu kurumu olarak kabul edilmezler. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 

niyabeten (naip, vekil) yönetilseler bile ayrı tüzel kişilikleri vardır. Mülhak vakıfların sayısı 

300 civarındadır.  

 

3. Cemaat ve Esnaf Vakıfları: Ülkemizdeki çeşitli cemaatlerin hayır, din ve ilim amaçlı 

kurdukları vakıflardır. Rum, Ermeni, Musevi, Bulgar, Gürcü, Süryani ve Keldanilere ait 

vakıflardır. Bu vakıflar genellikle padişahlardan aldıkları fermanlara dayanır. Vakfiyeleri 

olmayan bu vakıfların 1936 yılında verdikleri beyannameleri vakfiyeleri sayılır. Cemaat ve 

esnaflara ait vakıfların sayısı 161’dir. Bunlarla ilgili özel kanuni prosedür uygulanmaktadır.  

 

Ayrıca Cumhuriyetten sonra şahısların isteği üzerine 721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na uygun 

olarak bağımsız mahkemelerce kurulan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş 

senedine uygunluğu yönünden denetlenen vakıflara yeni vakıflar denilmektedir ki bunların 

sayıları da 5000 civarındadır.  

 

Türkiye’nin emlak bakımından en zengin kuruluşu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

yönetiminde 56 bin 464 taşınmaz bulunmaktadır. Genel Müdürlüğün mülkiyetinde ve 

denetiminde bulunan tarihi nitelikteki eserlerin sayısı ise, 14.965’tir. Bunların arasında 4949 

camii, 1234 türbe, 658 hamam, 341 han-kervansaray, 327 medrese, 42 bedesten 

bulunmaktadır.3 

 

Allah’ın (C.C.) mümine verdiği mal, sağlık, şöhret, ilim, zekâ ve çalışma kabiliyeti gibi beşeri 

kabiliyetlerden başkalarını da yararlandırmak “kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah rızası 

için) harcarlar” ayetinin tecellisidir. Sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz.  

Al-i İmran Suresi 92. Ayet-i Kerime 

 

Bir zamanlar ki vakıf sayılarına bakınca Karahisar-i Şarki ve Alucra için “Dâr’ül Hayr” 

(Hayırlar Şehri) denilse yeridir. Hemen, hemen bütün vakfiyelerde; vakfiye senedinde Allah’a 

hamd, Hz. Muhammed’e salât ve selamla başlanarak ve vakfiyenin düzenleniş amacı anlatılır. 

Burada yaptırılan müessesenin adları ve türleri ve gelir olarak tahsis edilen yerler, bu gelirlerin 

nasıl tasarruf edileceği ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra, vakıfları koruyup, gözeten ve 

gelirlerini artıranlara dua, bunların aksini yapanlara beddua yer almaktadır.  

 

Vakıf senetlerindeki bu korkutmaların (bedduaların) dayanağını da Bakara Suresinin 181. Ayet-

i Kerimesi teşkil etmektedir. “Vasiyeti duyduktan sonra değiştiren olursa, bunun günahı, 

değiştirenindir. Allah, şüphesiz işitir ve bilir. 

 

Vakıflarla ilgili olarak yapılan bu acıkmalardan sonra asıl konumuz olan “Orman Vakıfları” 

hususuna dönebiliriz. Bu yazıyı yazmama vesile olan etken ise daha önce okuduğum Karahisar-

i Şarki’de; Fatih Sultan Mehmed Han Ebü’l-Feth Hazretlerinin Vakfiyesi olan “Orman 

Vakfı”dır.4 Geçtiğimiz günlerde yazdığım “TÜRKLER VE ORMAN (Giresun ve Ordu’da 

                                                           
3 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayınlarından faydalanılmıştır. 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/10/vakfa-vakif-olmak/ 
4 https://alucradantarihebakis.files.wordpress.com/2018/01/vakc4b1f-ormanc4b1.pdf 
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Orman Kültürü)” adlı yazımla5 birlikte vakıf ormanlarının kapsamı nedir? Başka uygulamaları 

ne kapsamdadır? Diye araştırma ihtiyacı hissettim. Gördüm ki aslında bu tarz uygulama 

Osmanlı’da oldukça yaygınmış. Önce Osmanlı Arşivinde bu konuda bulunan ve dikkatimi 

çeken konu başlıklarına bakıp, sonra da konuyla ilgili almış olduğum belgeleri inceleyip, tekrar 

Karahisar-i Şarki’deki Kırık Nahiyesi Vakıf Ormanı konusuna dönüş yapalım. 

 

Osmanlı Arşivinde bulunan belgelerin arşiv tarafından çıkarılan konu özetlerinde; Çatalca 

(Terkos) Balaban Burnu Vakıf Ormanı, Istranca Vakıf Ormanı, Bulgaristan Samakov Vakıf 

Ormanı, Antalya Vakıf Zeytinliği, Abbas Paşa Vakıf Ormanı, Bulgaristan Cuma-i Atik Karalar 

Dergâhı Vakıf Ormanı, Şile Üzümlü Vakıf Ormanı, Kırklareli Vize, saray ve Ayas Paşa Vakıf 

Ormanı, Bursa Mihaliç (Karacabey) Vakıf Ormanı ve Karahisar-i Şarki Kırık Nahiyesi Vakıf 

Ormanı olduğunun belirtilmiş olması dikkat çekmektedir. Ayrıca Istranca’da Sultan 

Abdülhamid Han’ın da Vakıf Ormanı olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki orman vakfetmek de 

ecdadda bir gelenekmiş. 

 

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.6 

 

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.7 

 

Seyh Mustafa zaviyesi hakkında bilgi veren en eski kayıtların 1455 tarihli mufassal tahrir 

Defteri olduğu bazı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Ayrıca Osmanlı yönetiminin 

1427 yılında bölgede kurulduğunu da bu tespitler arasındadır. Diğer taraftan 19. yüzyıla ait 

ser’iyye sicillerindeki kayıtlarda ise “Kırık Nahiyesi’nin Tepe-alanı karyesinde vâki Seyh 

Mustafa Zaviyesi (...)/vakf-ı mezkûr, cennet mekân firdevs-i âsiyan aleyhür’-Rahman ve’l-

Gufran Sultan ebu’l-Feth Mehmet Han Gazi Hazretlerinin evkaf-ı şerifesinden olup...” kaydının 

yer aldığı da ifade edilmiştir.8 

 

                                                           
5 https://alucradantarihebakis.files.wordpress.com/2020/11/turkler-ve-orman.pdf 
6 Tosun, Murat Dursun, Arşivden Günümüze Yansıyanlar, Konular, Olaylar, Detaylar, Ocak 2019, S.348-352 
7 http://www.gebzegazetesi.com/gundem/tarihi-kirik-nahiyesinden-yavuz-kemal-beldesine-h20499.html 
8 Harun Bostancı, Osmanlı Döneminde Doğu Karadeniz Bölgesinde Kurulan Tekke ve Zaviyeler, Bölüm: 14.1. 

Tahrir Defterlerinde Seyh Mustafa Zaviyesi s.109 (PDF) 
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Benim okuduğum belgelerde de vakıf hep Fatih Sultan Mehmed Han’a dayandırılmıştır. Bir 

tanesi hariçtir. Aşağıda belge çözümü bulunan metinden de anlaşılacağı gibi Çelebi Sultan 

Mehmed Han denilmektedir. Çelebi denilmesi durumu değiştirmektedir. Çelebi tanımlaması 

Fatih Sultan Mehmed Han’ın dedesi olan ve 1402’deki Yıldırım Bayezid-Timur Savaşında 

Yıldırım’ın yenilmesiyle dağılan ve yaklaşık 11 yıl “Fetret Devri” yaşayan Osmanlı’yı 

toparlayan 1. Sultan Mehmed’dir. Bu durumda Şeyh Mustafa Zaviyesi onun vakfiyesi 

olmaktadır. Bu çok önemli bir bilgidir. Bu durumda Çelebi Sultan Mehmed’in Tokat’ta kaldığı 

süre içinde bölgemize gelip buraları hükm-i idaresi altına aldığı sonucuna varıyoruz.  

Bir başka araştırmada “Öyle anlaşılmaktadır ki Şeyh Mustafa, 1397 yılında yaşanan fetih ve 

iskân faaliyeti sırasında, muhtemelen yaşının olgunluk çağında buralara gelmiştir.” Denilmekte 

ve yine Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfiyesi olduğu belirtilmektedir.9 

Ancak bu detayı fark etmiş araştırmalar da bulunmaktadır. “O halde Fatih devrinde yapılan 

tahsis ilk olmayıp, belki mükerrer bir işlem niteliği taşımıştır. Nitekim Osmanlı Arşivi Cevdet 

tasnifinde yer alan 1781 tarihli bir belgede, Şeyh Mustafa vakfından söz edilirken "bâ-husus 

Çelebi Sultan Mehmed Han'ın verdiği senedât mucebince" denilerek daha önceki bir tahsise 

işaret edilmektedir. Yıldırım Bayezid'in hükümdarlığı devrinde Amasya valiliğine bakan 

1.Mehmed (Çelebi), babasının vekili olarak 1398'de Osmanlı himayesine girmiş olan Canik 

bölgesinin tahririni başlatmış, ancak bu çalışma 1402'de yaşanan Ankara Savaşı sebebiyle akim 

kalmıştır. Daha sonra Amasya valiliğine getirilen Yörgüç Paşa, yarım kalan çalışmayı 1427'de 

tamamlayarak, bölgede Osmanlı idaresini tescillemiştir. Bu durumda söz konusu Şeyh 

Mustafa'nın zaviyesine vakıf tahsisi, Çelebi Mehmed'in Amasya valiliğinin sona erdiği 1413 

yılına kadar geçen sürede yapılmıştır.” Denilmiştir ki bu çok doğru bir tespittir.10  

Bu cümleden olarak 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 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.11  

 

Belgeler üzerinden konuyu anlatacak olursak;  

20 Temmuz 1783 tarihli ilk belgede Şeyh Mustafa Zaviyesinin kuruluşundan beri devam eden 

etmesi gereken hukuki durumundan bahsedilmektedir. Bu belge zaviyeyle ilgili elimizdeki 

                                                           
9 Mehmet Fatsa, Gaziyân-ı Rum’dan Giresunlu Şeyh Mustafa ve Depealan Zaviyesi,  TASAVVUF: İlmî ve 

Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 (2007), sayı: 18, ss. 243-261. 
10 Mehmet Fatsa, Şeyh Mustafa Zaviyesi, (Dereli Yavuzkemal) 
11 Tosun, a.g.e. S.433-441 
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ayrıntılı en eski belgedir. Vakfın vakfedeninin Çelebi Sultan Mehmed olduğu bu belgede 

yazılıdır.  

 

16 Nisan 1817 tarihli ikinci belge de doğrudan zaviyeyi ilgilendirmektedir ve “Karahisar-i 

Şarki’de Kırık nahiyesinde Depealan köyünde kâin Şeyh Mustafa Zaviyesi vakfının tevliyet ve 

nezâret cihetlerinin tevcihi.” konu edilmektedir. Buradaki nezâret ifadesi çok önemlidir. 

Bilindiği üzere vakfın arazisi içinde orman alanları da bulunduğundan denetim, gözetim ve 

kontrol görevlerini/sorumluluklarını da ihtiva etmektedir. Belge konusu itibarıyla vefat 

nedeniyle yeni bir görevli atanmasıyla ilgilidir. 

 

28 Eylül 1894 tarihli üçüncü belgede Karahisar-i Şarki sancağında Şeyhler karyesi merkez 

olmak üzere Kırık nahiyesine muvazzaf (daimi görevli) bir müdür tayini ve hükümet konağı 

inşasından bahsedilmektedir. Nahiyeye bağlı 16 köy bulunduğunun ve köylerin bulunduğu 

alanın geniş, dağınık ve ormanlık olduğunun belirtilmiş olması dikkat çekicidir.  

 

5 Haziran 1900 tarihli dördüncü belgede Karahisar-i Şarki ormanlarının tahripten korunması ve 

muhafazası için bir nefer süvari korucusunun tayini istenilmiştir. Bir korucu ne yapabilir diye 

sormak tabiidir. İçinde bulunulan şartları göstermektedir. 

 

10 Mart 1908 tarihli beşinci belgede Karahisar-i Şarki'de bulunan Kırık vakıf ormanlarına 

orman memurlarının müdahale etmemeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu Şûrâ-yı Devlet yani 

Danıştay kararı olması nedeniyle önemlidir. 

 

30 Ocak 1908 tarihli altıncı belgede Fatih Sultan Mehmed Han vakfından Karahisar-i Şarki’nin 

Kırık nahiyesinde vaki Şeyh Mustafa Zaviyesi’ne meşruta arazi hakkında bilgi verilmektedir. 

İçeriğinde Şeyh Mustafa Zaviyesi’ne bağlı arazinin zirâat (tarım) ve harâset (ekip, biçme) 

ve nezâret (denetim, kontrol) ve tasarrufu (istediği gibi kullanma yetkisi) ardarda gelen, 

devam eden vakıf ve vakıf mütevellilerine ait olduğu belirtilmiştir. 

 

21 Eylül 1911 tarihli yedinci belgede Kırık nahiyesinde ormanlar içinde ruhsatsız kulübe 

yapımı ve tarla açılmasının men’i ve kulübelerin yıktırılması istenilmiştir. Talepte bulunan kişi 

nahiye müdürüdür ve başka yerlerden gelen kişilerin çeşitli bahanelerle birkaç senedir 

ormanları kesip kendilerine tarım arazisi açtıklarını ve yerleşim yerleri inşa ettiklerini 

belirterek bunun önüne geçilmesi ve yapılan kulübelerin yıktırılması istenilmiştir. Talep 

üzerine çıkan karar da bu yöndedir. 

 

22 Mart 1914 tarihli sekizinci belgede Fatih Sultan Mehmed Han Evkafı’ndan Karahisar-i Şarki 

vakıf ormanlarından mahalli orman memurları tarafından öşür alınmak istendiği belirtilerek bu 

konuda yasal destek talep edilmektedir. Hatırlanacağı gibi daha önce de bu hususta bir girişim 

olmuş ve konu Danıştay’da görüşülerek zinhar olmaz, alamazsınız denilmişti. 

 

26 Aralık 1914 tarihli dokuzuncu belgede de Fatih Sultan Mehmed Han Evkafı'ndan Karahisar-

i Şarki'de bulunan Kırık Ormanları mahsulatından mahalli orman memurları tarafından alınmak 

istenen öşür yani onda birden, âşar’dan bahsedilmiştir. 

 

26 Nisan 1915 tarihli onuncu belgede de aynı konuya devam edilmektedir. Karahisar-ı Şarki 

sancağına tabi Kırık nahiyesindeki vakıf ormanları mahsulatından Ticaret ve Ziraat 

Nezareti'nce alınmakta olan aşara orman memurlarının müdahalesinin caiz olmadığı 
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belirtilmiştir. Dosyası içinde bulunan 16 Ocak 1917 tarihli belgede de öşür alınmasının uygun 

olmadığı belirtilmiştir. 

 

19 Ağustos 1922 tarihli on birinci belge olan kanun layihasında ise Vakıflar tarafından idare 

edilmekte olan ormanların ziraat vekâletine devri hakkında kanun tasarısı bulunmaktadır. İcra 

vekilleri heyetinin imzasından geçmiştir. 

 

23.03.1937 tarihli yeni Türkçe ile yazılmış on ikinci belgede Ziraat Nezaretince teklif edilen 

vakıf ormanlarının istimlakinin kabul edilmeyerek kendi idarelerinde kalmaya devam etmesine 

dair vakıfların isteği bulunmaktadır. Bu belgeden orman arazisi dışında vakıfların idaresinde 

zeytinlik ve portakallıklar da olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Ziraat nezaretinin de ormanları 

gerektiği gibi koruyamadığı ve gelir kaybına neden olduğu belirtilmiştir. Belgenin ekinde vakıf 

ormanlarının listesi de çıkartılmıştır. Kırık ormanları 100 bin dekar olarak ve koru olarak 

belirtilmiştir. Bu açıdan bu belge çok ama çok önemlidir. Çeşitli yerlerde 14 vakıf ormanının 

varlığı söz konusudur.  

 

17.08.1942 tarihli on üçüncü belgede Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul’daki vakıf 

ormanlarının askeri birliklerce tahrip edilmesinin önlenmesi istenilmiştir. Başvekâletçe de bu 

konuda duyarlı olunması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Bunların haricinde muhtelif zamanlarda okuduğum belgelerin birinde Gürcü eşkıyasının Kırık 

kasabasını basarak Rum Papazının evine girdiğini ve öldürdüğü belirtilmişti.12 Şubat 1898 

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

(ayrılmasıyla) Trabzon vilayetine tabi Giresun kazasına ilhakından (katılmasından) dolayı 

mezkûr Karahisar-i Şarki Sancağının münteha-yı hududu (sınır noktası) olan Eğribel nam 

mahalde postaların ve mârrin ve âbirinin (gelip, geçenlerin) eminen seyr u hareketi (gidip 

gelmeleri) hususunda inşasına lüzum görünen bir adet karakolhanenin inşasından 

bahsedilmekteydi.13 Buradaki ifadeden 1897 yılında Kırık nahiyesinin Sivas’dan yani 

Şebinkarahisar’dan ayrılarak Trabzon’a yani Giresun’a bağlandığı anlaşılmaktadır. 

 

Haziran 1894 tarihli bir belgede ise bunun öncesinde Giresun’a bağlı iken Karahisar-i Şarki’ye 

ilhak edilen (katılan, dâhil edilen) Kırık’ın tekrar Giresun’a ilhakı talep edildiği anlaşılmaktadır. 

Hatta bu durum sorgulanmakta ve bu 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 dâhil 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 (bağlı) kılındığı yani şartla bağlandığı da belirtilmiştir. 

 

                                                           
12 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/16/karahisar-i-sarki-kirik-kasabasi-rum-papazinin-

oldurulmesi/ 
13 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/09/16/karahisar-i-sarki-hududu-ve-karakolhane-insasi/ 
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Şeyh Mustafa Zaviyesinden bahsediliyor olması da başka bir kapıyı aralamıştır. Zira Şeyh 

Mustafa’nın aslen Selçuklulardan olduğu ve kardeşler arasında ortaya çıkan hâkimiyet 

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 hâkimi 

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 tespiti yapılmış olmakla birlikte Şeyh Mustafa’nın 1455’den önce vefat 

etmiş olabileceği değerlendirmesi yapılmıştır.14      

 

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 

hâkimiyet altına alınmıştır. Gerçi 1461 öncesinde sahilde birçok yer fethedilmiş ve karakol 

komutanlarınca Trabzon üzerine muhtelif baskınlar da yapılmıştır. Bu esnada Kırık bölgesinin 

(Yavuzkemal’in) Osmanlı hâkimiyetine 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 birçok vakıflar kurduğu ve muhtelif yerlere camiler inşa 

edilmesi emrini verdiği değerlendirildiğinde Fatih Sultan Mehmed Han vakfiyelerinden sayılan 

Şeyh Mustafa Zaviyesinin de bu açıdan yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 
 

Tekraren orman konusuna dönecek olur isek; 1927-1928 tarihli “Devlet Salnamesi”nin 1174. 

Sayfasında Giresun’un Bulancak kasabasında kereste ve tahta imal ve tahta ve kereste imal 

edilen 2 adet fabrikanın varlığı belirtilmiştir. Fabrikaların sahipleri olarak 1175. Sayfada 

Feridunzade İsmail Bey ve Veyiszade Hasan Efendi gösterilmiştir. İlk fabrikanın odun ve 

maden kömürü ile diğer fabrikanın gazla müteharrik motor olduğu yani çalıştığı belirtilmiştir. 

Yine ilk fabrikada 6 bin adet tahta, ikincisinde 24 bin tahta imal edildiği belirtilmiştir.  Aynı 

                                                           
14 http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/505639149_18.14.pdf 
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salnamenin 1043. Sayfasında Şebinkarahisar’da toplam 235 bin hektar orman varlığı 

belirtilmiştir. Bunun 50 bini Şebinkarahisar’da, 50 bini Alucra’da, 30 bini Suşehri’nde, 75 bini 

Koyulhisar’da, 30 bini Mesudiye’de bulunmaktadır. Aynı tarihte Aksu’da gazoz fabrikası 

gözükmektedir. 

 

Ormanlarımız her dönem önemli üretim kaynağı olmuştur. Bu nedenle imkânlar ölçüsünde 

çeşitli nedenlerle istifade edilmeye çalışılmıştır. Osmanlı muteberanından (saygın kişilerinden) 

tüccar Nemlizade Tahsin Paşa, İzmit sancağı dâhilinden akarak Karadeniz’e dökülen Sakarya 

Nehrinde altı düz istimbot ile çekilecek dubalarla sahile kereste ve yakacak odun nakli için 50 

sene müddetle kendisine imtiyaz verilmesini istemiştir.15 

 

Çatalca’da Bulunan Vakıf Ormanlarının İşletmesinin Nemlizade Tahsin Paşa'ya verileceği 

şayiası çıkmıştır. Ancak durum söylentiden ibaret kalmıştır. 1905 tarihine ait yazışmalarda söz 

konusu ormanların 1.Abdülhamid Vakfı olduğu belirtilmektedir. Ormanda kestirilecek çeşitli 

ağaçların değerinin 50-60 bin lira olmasına karşın Tahsin Paşa’ya 5 bin liraya verileceğinin 

işitildiği iddiasında bulunulmuştur. Oysa belgenin son bölümünde yapılan açıklamada Tahsin 

Paşa’nın da açılan ihaleye iştirak ederek pey sürdüğü, ancak sonradan ihale feshedilince Tahsin 

Paşa’nın bir daha ihaleye iştirak etmediği belirtilmiştir. Yani mesele dedikodudan ibaret olup 

kim bilir belki de ihaleye iştirak eden başka birinin yaydığı asılsız bir haberdir. Ancak her şey 

bir yana belgelerde Istranca ormanlarıyla ilgili güzel açıklamalar bulunmaktadır. Öte yandan 

burada odun kömürü imalatı yapıldığı da belirtilmiştir. Demek ki Meşe ağacı da çoktur. Bir 

başka husus da ormandan ağaç kesip onu taşıyıp işlemek de hiç kolay iş değildir. Hele o günün 

şartlarında bu hiç de kolay değildir.16 

 

8 Ağustos 1909 tarihli belgede yine Nemlizade Zihni Bey’in Kazdağı’ndaki kereste bıçkılarında 

iken kesilen ağaçların Gönen’e altı saat mesafedeki kereste fabrikalarına taşındığı sırada kendi 

çalışanı Makedonyalı eşkıyalar tarafından rüşvet almak için kaçırıldığı belirtilmektedir.17 

 

Sultan 2. Abdülhamid Han tahta çıkışının ikinci yılında 1878’de İstanbul’da Bab-ı Ali, 

Şehremini ve Kadıköy yangınlarıyla karşılaşmıştır. Yangın kişilere olduğu kadar ülkenin genel 

durumunu da derinden etkileyen bir olaydır. Buna karşın ne kadar tedbir alınmaya çalışılsa da 

oldu mu oluyor. Hele ki o tarihlerde yapıların neredeyse tamamen ahşap olduğu düşünülürse 

yangın çıkmaya görsün söndürebilmek neredeyse imkânsız olmaktaydı. 

 

Durum böyle iken Amerika’da da orman yangını yaşanmış ve bu yangından çok sayıda kişi de 

etkilenmiştir. Aşağıda transkripsiyonu çıkarılan 3 belgeden padişahın ki dönemi itibarıyla bu 

Sultan 2. Abdülhamid Han olmaktadır, 300 lira yardımda bulunmuştur. Newyork Belediye 

Başkanı tarafından memnuniyetle kabul edilen bu yardım için teşekkür edildiği gibi 

Amerika’da yayınlanan gazetelerde de bu kadirşinaslıktan övgüyle bahsedildiği belirtilmiştir. 

Tarihe düşülen bu kaydın hatırlanması günümüz açısından da önemlidir.18 

 

Sonuç olarak son yıllarda vakıfların hukuki haklarına saygı daha da artmış bu konuda 

uluslararası bilinç oluşmuştur. Ülkemizde bu konuda gayrimüslimlere ait bazı vakıfları iade 

etmiştir. Bu cümleden olarak Kırık Şeyh Mustafa Hazretleri Vakfının da yeniden 

değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Ancak vakıf arazilerinden geriye ne kaldı onu ayrıca 

                                                           
15 https://alucradantarihebakis.files.wordpress.com/2020/02/pdf-nemlizade-kitap.pdf s.405 
16 Nemlizadeler s.496-497 
17 Nemlizadeler s.563 
18 https://wordpress.com/post/alucradantarihebakis.wordpress.com/86 

https://alucradantarihebakis.files.wordpress.com/2020/02/pdf-nemlizade-kitap.pdf
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araştırmak bilmek gerekir. Her şeyden önemlisi vakfın vakfiyesi duruyor mudur, muhafaza 

edilebilmiş midir bu ayrı bir muammadır.  

 

Arşiv Fon Kodu: C.EV. (Cevdet Evkaf), Dosya No: 449, Gömlek No: 22711, Tarihi: 19 Şaban 

Sene 1197 (20 Temmuz 1783), Konusu: Karahisar-i Şarki Pazarsuyu kazası Kırık 

nahiyesinde Tepealanı iki başdan Şeyh Mustafa Efendi Zaviyesi Vakfı’ndan ve evladiyet 

ve meşrutiyet veçhile tasarruf olunduğu ve müteaddit fermanlarla tekâlif-i örfiye ve 

şakkadan muaf bulunduğundan hilafına yapılan taaddinin (baskının) men’i için emir 

ısdarı (çıkarılması). 
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Hû 

İzzetlü defterdar efendi görüp i’lâm eyleyesün deyu buyruldu. 8 (Ş) Şaban Sene (11)97 

(9 Temmuz 1783) 

Devletlü, izzetlü, sultanım hazretleri sağ olsun. 

Arz-ı hal-i kullarıdır ki; Karahisar-i Şarki sancağında Kırık nahiyesinde Depealanı iki başında 

vakf-ı zaviye-i kutbü’l-ârifin gavsü’l-vâsilîn merhum ve mağfurun-leh Hazret-i Şeyh Mustafa 

Efendi’nin vakf-ı şerifi evladiyet ve meşrutiyet olub evlad-ı vakıfdan olandan bu ana gelince 

kaza-yı mezburda olan salyane ve tekâlif-i örfiye ve şakka ve avarız-ı divaniden ve rüsum-ı 

ağnamdan ve bâd-ı hevâ (boşu boşuna) ve resm-i revgan (yağ resmi, vergisi) ve’n-nahl (bal 

arısı) ve’r-raha (değirmen) ve arûsiyeden (evlenenlerden alınan vergiden) ve sair hukukdan min 

külli’l-vücuh (her yönden) muaf ve müsellem olub bu ana gelince evladı vakfdan olanlar bir 

akçe ve bir habbe virdiğimiz yoğiken bu def’a kaza-i mezburun âyan19 ve ehl-i örf20 ve 

cebâbireler (zorbalar) tarafından neslimize hürmet edmeyüb fuzuli salyane ve tekâlif-i şakka ve 

örfiye tarh ve tahmil ve bida’-i mezâlim (sonradan ortaya çıkan zulm) ile rencideden hali 

olmayub (geri kalmayıp) amel-i kadimeye (geçmişten gelen uygulamalara) âdem-i riayet birle 

(itibar etmeyerek) taaddiye ictisar (baskıya kalkışarak) ve yedimizde (elimizde) müddet-i 

vafireden beru (uzun zamandan beri) senedat-ı kadime (geçmişe dayanan sened) olub ve ba-

husus (özellikle) Çelebi Sultan Mehmed Han21 Tabe Serahunun verdiği senedat mucebince 

bâlâda tahrir (yukarıda yazılı) olan tekâlifden (vergilerden) muaf ve müsellem olub amel-i 

kadim hükkâmın (geçmişe göre iş yapan hâkimlerin) ve ehl-i örf taifesi (örfe saygılı olanlar) ve 

zabitan (subaylar) taraflarından taaddileri (baskıları) men’ ve def’ olunmağa muhtaç olmağla 

merâhim-i âlîyyelerinden mercudur (umulur, beklenir) ki defterhanesi ve mevkufundan 

(vakfiyesinden) karye-i mezburun vakf-ı şerifinin muafiyetleri ve bu makule eizze-i kiramın 

(büyük evliyanın) evladlarına olan muafiyet ve şurutu derkenar-ı manzur-ı inayet buyruldukda 

ıstarı (çıkarılması) ve şurutu (şartları) ve defterhanesi mucebince fîmâba’d (bundan böyle) muaf 

ve müsellem serbestiyet üzere hükkâmın (hâkimlerin, kadıların) ve ehl-i örf taifesinin taaddileri 

(baskıları) Canik valisinin marifetiyle men’ ve def’ olunmak içün Canik valisine hitaben 

müekked (sıkı) emr-i âlî ısdarı (emir gönderilmesi) ve itası babında emr u ferman lutf ve kerem 

ve merhamet devletlü, inayetlü, mehabetlü efendim sultanımındır.  

Bende Seyyid Osman El-mütevelli Meşruta Hâlâ 

Bende Hasan Evlad-ı Vakf-ı Şerif Kara Ali bin Mustafa Rahmetullah(i aleyh) 

                                                           
19 Bir şehrin ileri gelenleri, eşrafları 
20 Osmanlı Devleti’nde padişahın icraî, idarî ve askerî yetkilerini temsil eden, ulemâ dışında kalan görevliler. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ehl-i-orf 
21 Sultan Mehmed Çelebi, 1389 yılında Edirne’de doğdu. Babası Yıldırım Bayezid, annesi de 

Germiyanoğullarından Devlet Hatun’dur. Fetret Devri’nden sonra Anadolu’daki beylikleri tekrar bir araya 

toplamayı başaran Sultan Mehmed Çelebi’ye Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci kurucusu gözüyle de 

bakılabilir.Sultan Mehmed Çelebi 26 Mayıs 1421 de Edirne’de vefat etti. Ölüm haberi gizlendi. Osmanlı 

Padişahları arasında ölümü gizlenen ilk padişah o oldu. Cenazesi Bursa’ya getirilerek Yeşil Türbe’ye defnedildi. 

Saltanatı: 1413 – 1421  http://www.kimkimdir.net.tr/kisiler/sultan-celebi-mehmed 
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Vech-i meşruh üzre Karahisar-i Şarki sancağında vaki Pazarsuyu kazasına tabi Kırık 

nahiyesinde Depealanı karyesinde hariç ez defter olmak üzere bin altmış beş (1065) tarihinde 

nısf hane vaz’ olunmuş iken tarih-i merkûmede ref’ (kaldırılıp) ve el-yevm bila hane (hanesiz) 

mukayyed (kayıtlı) olmağla kaza-i merkuma tabi karye-i merkumesi terkin olan (silinen) 

müşarün-ileyhin yedlerinde aharın hane-i avarızına merbut (bağlı) bulunmak olmağın icab eder 

emlak ve arazileri olmayub kadimden (geçmişten) beru tekâlif viregeldikleri yoğusa mahallinde 

cümle marifeti ve marifet-i şer’le görülüb hilaf-ı emr ve defter ve mugayir-i kadim avarızlarının 

ve bila ferman (fermansız) tekâlif-i şukka mutalebesiyle taaddi ve rencide olunmamaları 

meşrutundadır. Emr u ferman devletlü, inayetlü, sultanım hazretlerinindir. 

Fi 6 Şaban Sene 1197 (7 Temmuz 1783) 
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Derkenar olunduğu veçhile Depealanı karyesine menut (bağlı) hariç ez defter (defter harici) 

olmak üzere nısf hane vaz’ ve ba’dehu (sonradan) ref’ olunup (kaldırılıp) el-yevm (halen) bila-

hane (hanesiz) mukayyed (kayıtlı) olmağla bu takdirce karye-i merkûmede sakin olan evlad-ı 

aziz-i müşarün-ileyhin yedlerinde aharın avarızına bağlu tekâlif alınmak icab eder emlak emlak 

ve arazi zabt ve ziraatleri yoğusa mahallinde cümle marifeti ve marifet-i şer’le görülüp avârız 

ve tekâlif-i şakka mütalebesiyle taaddi (zulm) ve rencide olunmamalarıçün ber-muceb-i şurut 

emr-i şerif itası hususunda ferman devletlü, inâyetlü sultanım hazretlerinindir. 

Fi 8 Şaban Sene 1197 (9 Temmuz 1783)  

 

 
Derkenarı mucebince rica olunur 



alucradantarihebakis.wordpress.com  Murat Dursun Tosun 

14 
 

Sahh 

Telhisi mucebince hüküm buyruldu. 19 Şaban Sene 1197 (20 Temmuz 1783)  

 

Arz-ı bendeleridir ki 

Müteveffa Şeyh Mustafa Efendi Vakfı’nın ber-vech-i meşruta mütevellisi Seyyid Osman 

Efendi ile sair evlad-ı vakfın işbu arzuhalleri mefhumunda Karahisar-i Şarki sancağında Kırık 

nahiyesinde vaki iki başında vakf-ı zaviye olan Depealanı karyesinde sakin evlad-ı vakıfdan 

olanlar salyane ve avarız-ı divaniyye ve tekâlif-i örfiyye ve şakka ve avârız ve rüsum-ı ağnam 

(koyun ve keçi vergisi) ve saireden muaf ve müsellemler iken bazı âyan ve ehl-i örf taifesi 

fuzuli salyane ve tekâlif-i şakka tarh ve tahmili (yüklemesi) ile rencide ve taaddiden 

(zorlamadan) hali olmalarıyla (geri kalmamalarıyla) ba’dezin (bundan sonra) âyan ve ehl-i örf 

taraflarından hilaf-ı kuyudat ol-vechile vaki olan müdahale ve taaddileri men’ ve def’ olunup 

ber-muceb-i şurut-ı muafiyet emr-i şerif sudurunu tahrir ve istid’a iderler. Derkenara havale 

olundukda Defter-i Hakani (Tapu) kaydı Defterhane-i Âmire’den ve Karahisar-i Şarki 

sancağında vaki Pazarsuyu kazasına tabi Kırık nahiyesinde Depealanı karyesinde hariç ez defter 

olmak üzere bin altmış beş (1065) tarihinde nısf hane vaz’ olunmuş iken ba’dehu (sonradan) 

bin yetmiş bir (1071) senesinde ref’ ve el-yevm (halen) bila-hane (hanesiz) olmağla bu takdirce 

karye-i mezburda sakin evlad-ı aziz-i müşarün-ileyhin yedlerinde aharın avarızına bağlu tekâlif 

alınmak icab eder emlak emlak ve arazi zabt ve ziraatleri yoğusa mahallinde cümle marifeti ve 

marifet-i şer’le görülüp avârız ve tekâlif-i şakka mütalebesiyle taaddi ve rencide 

olunmamalarıçün ber-muceb-i şurut emr-i şerif itası hususu mevkufatdan derkenar olunmuşdur.  

Malum-ı devletleri buyruldukda derkenarı mucebince emr-i şerif tahriri ferman-ı âlîleri 

buyrulur ise emr u ferman devletlü saadetlü sultanım hazretlerinindir.  

Sahh 

Ferman-ı Âlî 

Fi 23 Şaban Sene 1197 (24 Temmuz 1783) 

 

Alucra’da Orman İçinde Bir Vakıf Köyü Zun (Boyluca) 
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Arşiv Fon Kodu: C.EV (Cevdet Evkaf), Dosya No: 117, Gömlek No: 5815, Tarihi: 29 (Ca) 

Cemaziye’l-evvel (12)32 (16 Nisan 1817), Konusu: Karahisar-i Şarki’de Kırık nahiyesinde 

Depealan köyünde kâin Şeyh Mustafa Zaviyesi vakfının tevliyet ve nezâret cihetlerinin 

tevcihi. 

 
Hû 

Sahh 

Arz ve mukteza derkenarı mucebince tevcih olunmak. Buyruldu 

Fi 29 (Ca) Cemaziye’l-evvel (12)32 (16 Nisan 1817) 

 

Der-i devlet mekine arz-ı dai-i kemineleridir ki; 
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Medine-i Karahisar-i Şarki’de Kırık nahiyesinde Depealan nam karyede vâki Şeyh Mustafa 

Zaviyesi Vakfı’nın yevmi dört akçe vazife ber-vech-i şurut tevliyet ve nezaretine mutasarrıf 

olan Es-Seyyid Osman fevt olup yeri hali ve hizmet-i lazımesi muattal olmağla işbu bais-i arz-

ı ubudiyet müteveffa-yı mezburun sulbi oğlu Salih nam dailerinin herbir vechile tevliyet-i 

mezbureyi ve nezâreti vazife-i mersumesiyle idare ve rü’yet ve mahal u müstehak ve şayeste 

olduğu meclis-i şer’e arz vermeleriyle merkum Osman’ın fevt-i mahlûlünden işbu sulbi oğlu 

Salih nam dailerine tevcih ve yedine berat-ı şerif-i alîşân sadaka ve ihsan buyrulması ricasına 

paye-i serir-i âlâya arz ve ilâm olundu. Baki emr hazret-i men-lehü’l-emrindir. Hurrira fi’l-

yevmi’s-sabi aşere min şehri Cemaziye’l-evvel li-sene isneyn ve selasin ve mieteyn ve elf. 

El-abdü’d-dai-i li’d-devleti’l-aliyyeti’l-Osmaniyye 

Es-Seyyid Abdulkadir el-müvellâ hilafe be-Karahisar-i Şarki 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. (Dâhiliye Mektûbî Kalemi), Dosya No: 57, Gömlek No: 22, Tarihi: 

27 Rebiü’l-evvel 1312 (28 Eylül 1894), Konusu: Karahisar-i Şarki sancağında Şeyhler 

karyesi merkez olmak üzere Kırık nahiyesine muvazzaf bir müdür tayini ve hükümet 

konağı inşası. 

 
Hû 

Şehremaneti Mektûbî Kalemi 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesi Cânib-i Âlîsine 

Devletlü efendim hazretleri 

Karahisar-i Şarki sancağına tabi Kırık nahiyesi merkezinde sekiz bin altı yüz küsur kuruş 

masarıfla bir bab hükümet konağı inşası lüzumuna dair mahallince tanzim edilip Sivas 

vilayetinden gönderilen keşf defteriyle melfufu evrakın irsal kılındığı beyanıyla bi’t-tedkik 

iş’arına dair şeref-varid olan 22 Ağustos Sene (1)310 (3 Eylül 1894) tarih ve beş yüz yetmiş bir 

numerolu tezkere-i âlîyye-i daverileri üzerine mezkûr keşf defterinin mündericatı bir dereceye 

kadar muvafık-ı fen ve kaide olduğu inde’t-tetkik anlaşılmış ise de defâtir-i keşfiye 

mahsubatının usul-i müttehaze-i fenniye icabından (geçerli fen usullerinden) olan rayiç mahalli 

defteri olmadığı cihetle icra-yı tedkikat ve tatbikatı cihetine gidilememiş olduğunu ve mezkûr 

defterin ne yolda tanzim ve terkimi lazım geleceğini havi hendesehaneden tanzim ve ita kılınan 
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müzekkere-i evrak-ı mezkûrenin iadesiyle beraber leffen (ekte) takdim kılınmağla ol-babda emr 

u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 27 Rebiü’l-evvel Sene (1)312 ve fi 15 Eylül Sene 1310 (28 Eylül 1894) 

Şehremini Namına Muavin Bende   

 
Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi 

Dâhiliye Nezâreti Celilesine 

Devletlü efendim hazretleri 

Karahisar-i Şarki sancağına tabi Kırık nahiyesi merkezine bir bab hükümet konağının inşası 

lüzumuna dair işbu konağın sekiz bin altı yüz otuz sekiz kuruşla vücuda geleceğine dair liva-i 

mezkûr idare meclisinden varid olan (gelen) mazbata ile merbutu (eki) bulunan keşf defteri ve 

harita meclis idare-i vilayet ifadesiyle leffen takdim kılınmış olmağla icra-yı icabı babında emr 

u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 19 Muharrem Sene (1)312 ve fi 10 Temmuz Sene (1)310 (23 Temmuz 1894) 

Bende Vali-i Sivas 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Şûrâ-yı Devlet Dâhiliye Dairesinin bin beş yüz altmış dokuz numerolu mazbatasının suretidir. 

Karahisar-i Şarki sancağında kâin Kırık nahiyesinin fahri müdür ile idaresi kabul 

olamayacağından bahisle nahiye-i mezkûreye muvazzaf (daimi görevli) ve muktedir bir müdür 

tayini ile Şeyhler karyesinin merkez ittihazı lüzumuna dair Sivas vilayetinden meb’us tahriratın 

melfufatıyla (ekleriyle) beraber takdim kılındığı beyanıyla ifa-yı muktezası ifadesini havi 

Dâhiliye Nezaretinden bi’t-takdim Şûrâ-yı Devlet’e havale buyrulan tezkere merbutatıyla 

(ekleriyle) beraber dâhiliye dairesinde kıraat olundu (okundu). 

 

Evrak melfufu meyanında (ekleri arasında) bulunan Karahisar-i Şarki sancağı meclis idaresi 

mealinde nahiye-i mezkûre umur-ı inzibatiye ve madde-i tahsiliyesi mukaddema muvazzaf bir 

nahiye müdürüne muhavvel (havale edilmiş) iken muahharen umum kazalarca icra olunan 

nevahi teşkilatı sırasında mezkûr müdürlüğe mahsus olan maaş kat’ olarak (kesilerek) intihab-

ı ahali (halkın seçimi) ile bir müddet müdür intihab ve tayin olunmuş ise de nahiyeyi teşkil 

eden on altı (16) pare kuranın dağınık ve ormanlık olması ve sekenesinin (sakinlerinin) de 

ekserisi hal-i cehaletde bulunması hasebiyle üç yüz senesinden şimdiye kadar beş yüz altmış üç 

bin küsur kuruş vergi ve bedelat-ı askeriyesinden el-yevm (halen) iki yüz bin kuruş bakayada 

kalarak (gecikerek) mültezim olan emr-i inzibat (asayiş) dahi yolunda cereyan etmediği 

beyanıyla nahiye-i mezkûreye dört yüz kuruş maaşla muvazzaf bir müdür tayinine ve vüs’at-ı 

(geniş) nahiyede bulunan Şeyhler karyesinde merkez nahiye ittihazına (yapılmasına) lüzum 

gösterilmiştir. 
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Sivas kazası dâhilinde kâin Kırık nahiyesine muvazzaf bir müdür ile beş nefer süvari 

zaptiyesinin tayini lüzumuna dair Sivas vilayetinden sebk eden (gelen) iş’ar (yazı) ve ol babda 

Dâhiliye Nezâretine bi’t-takdim Şûrâ-yı Devlet’e havale buyrulan tezkere ve melfufatı üzerine 

iktiza-yı maslahat derdest müzakere iken evrak-ı mezkûre nezâret-i müşarün-ileyhadan 

aldırılması ve muahharen vaki olan tahkikate göre zikr olunan Gemreği (Gengene olması 

muhtemel) karyesine muvazzaf (daimi görevli) bir müdür tayinine bi’l-istizan irade-i seniyye-i 

cenâb-ı padişahi şeref-müteallik ettiği anlaşılmış olmasına ve şu halde salifü’l-arz Kırık 

nahiyesine de muvazzaf bir müdür tayini hakkında bu kere gelen inhada o kabilden 

bulunmasına nazaran bi’l-istizan irade-i seniyye-i hazret-i padişahi şeref-müteallik buyrulduğu 

halde mezkûr nahiyede dört yüz kuruş maaşla bir müdür tayini ve Şeyhler karyesinin dahi 

merkez nahiye ittihazı (yapılması) hususunun Dâhiliye Nezâretine havalesi ve Maliye ve 

Defter-i Hâkâni Nezaretleriyle Sicil-i Nüfus İdare-i Umumiyyesine ve İntihab-ı Memurin 

(Memur Seçimi) Komisyonuna malumat itası tezekkür kılındı. Ol-babda emr u ferman hazret-i 

men-lehu’l-emrindir.  

Fi 2 Rebiü’l-evvel Sene (1)311 ve fi 31 Ağustos Sene (1)309 (13 Eylül 1893) 

 

Şeref-sadır olan irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-penâhi suretidir 

Sivas vilayeti dâhilinde kâin Karahisar-i Şarki sancağı merbutatından (bağlı yerlerinden) Kırık 

nahiyesinin muahharen (sonradan) intihab-ı ahali (halkın seçimi) ile tayin olunan gayr-ı 

muvazzaf müdür ile husul-ı inzibat (asayişin sağlanması) ve hüsn-i idaresi (iyi yönetimi) 

mümkün olmadığından Şeyhler karyesinin merkez nahiye ittihazı (yapılması), dört yüz kuruş 

maaş ile bir müdür tayiniyle muamele-i müteferri’a-i lazımenin ifası (gerekli muamelelerin 

yapılması) hakkında Şûrâ-yı Devlet Dâhiliye İdaresinin Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ’dan tezyil 

olunan (eklenen) mazbatası arz ve takdim kılınmış olmağla ol-babda her ne veçhile irade-i 

seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi şeref-müteallik buyrulur ise mantuk-ı münifi infaz olunacağı 

(gereği yerine getirileceği) beyanıyla tezkere-i senâveri terkim olundu (yazıldı) efendim.  

Fi 15 Rebiü’l-ahir Sene (1)311 ve fi 13 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 (26 Ekim 1893) 

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevad 

 

Şeref-sadır olan irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-penâhi suretidir 

Reside-i dest-i tazim olup melfufuyla (ekleriyle) manzur-ı âlî buyrulan işbu tezkere-i samiye-i 

sadâret-penâhileri üzerine mucebince irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi şeref-müteallik 

buyrulmuş olmağla ol-babda emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 20 Rebiü’l-ahir Sene (1)311 ve fi 18 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 (26 Ekim 1893) 

Serkâtib-ı Hazret-i Şehriyâri Bende Süreyya (Paşa) 

Aslına mutabıktır 

 

Suretleri bâlâda muharrer (yukarıda yazılı) Şûrâ-yı Devlet Dâhiliye Dâiresinin Meclis-i 

Mahsus-ı Vükelâ’dan müzeyyel (eklenen) mazbatasıyla tezkere-i ma’ruza ve şeref-sadır olan 

irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi mucebince Maliye ve Defter-i Hâkânî (Tapu) Nezâret-

i Celilelerine malumat ita kılınmağla (verilmekle) Dâhiliye Nezâret-i Celilesinden icra-yı 

icabına himmet buyrulmak. 

Buyruldu. Fi 3 Cemaziye’l-evvel Sene (1)311 ve fi 31 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 (12 Kasım 

1893) 

 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 528, Gömlek No: 10, Tarihi: 6 S (Safer) 1318 (5 Haziran 

1900), Konusu: Karahisar-i Şarki ormanlarının tahripten vikayesiyle hüsn-i muhafazası 
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için istihdam olunacak bir nefer süvari korucusunun tayini. (Orman, Maâdin ve Ziraat 

2) 

 
Hû 

Orman Maâdin ve Ziraât Nezâreti Mektûbî Kalemi 

Maruz-i Çeker kemineleridir 

Karahisar-i Şarki Sancağı ormanlarının tahripten vikayesiyle (korunması) hüsn-i (en iyi 

şekilde) muhafazası zımnında müceddeden tesis ve istihdamına lüzum ve ihtiyaç eylediği Sivas 

vilayet-i celilesiyle orman müfettişliğinden iş’ar olunan üçüncü sınıftan bir nefer orman süvari 

korucusunun ta’yin ve istihdamı zımnında şehr-i dörder yüz guruştan i’tası icab eden dört bin 

sekiz yüz guruş maaş ve ber-mucib emsali tahsisi lazım gelen senevi yüz yirmi guruş kırtasiye 

ve mahrukat (yakacak) masrafıyla cem’an dört bin dokuz yüz yirmi guruşun taşra ıslahat 

karşuluğu namıyla nezaret-i çakeri bütçesine dâhil olub kısmen sarf edilmiş olan mebaliğden 

tesviyesi (ödenmesi) içün taraf-ı çakeriye emr ve me’zuniyet i’ta buyurulması arz ve istid’asına 

ihtisar kılındı. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir.  

Fi 17 Zilhicce Sene 1317 ve fi 4 Mart Sene 1316 (18 Nisan 1900) 

Orman ve Maâdin ve Zira’ât Nâzırı Bende Selim  

 

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

Mart 1908), Konusu: Karahisar-ı Şarki'de kâin 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 tekâlif-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 (elde) bulunan vakfiyesinde arazi-i mezkûre 

dÂhilinde 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 (kesimi) 

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  

 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 186, Gömlek No: 31, Tarihi: 26 Zilhicce 1325 (30 Ocak 1908), 

Konusu: Fatih Sultan Mehmed Han Evkafından Karahisar-i Şarki’nin Kırık nahiyesinde 

vaki Şeyh Mustafa Zaviyesi’ne meşruta arazi hakkında malumat. (Evkaf 9) 

 
Hû 

Nezâret-i Evkaf-ı Hümayun Mektûbî Kalemi 

Maruz-i çaker-i kemineleridr ki; 

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

Şarki’de Kırık nahiyesinde vaki Şeyh Mustafa Zaviyesi’ne merbut (bağlı) arazinin zirâat 

(tarım) ve harâset (ekip, biçme) ve nezâret (denetim, kontrol) ve tasarruf-ı (istediği gibi 
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kullanma yetkisi) ber-muceb-i vakfiye-i mütevâlîye (ardarda gelen, devam eden 

vakfiyeye) aid olduğu cihetle tekâlif-i emiriyeden istisnası lazım geleceğine dair mahallinden 

vaki olan iş’ar üzerine kuyud-ı hakâniden ihraç olunan kuyudda vakf-ı mezkûr arazisi tahsisat 

kabilinden bulunan araziden olduğu gösterilmekde bulunmasına ve yedde (elde) bulunan 

vakfiyesinde arazi-i mezkûre dâhilinde bulunan ormanlardan ağaç kat’ı (kesimi) hususundan 

dolayı resm talep olunmaması ve şurut-ı saire münderiç (şartlar kayıtlı) olmasına nazaran 

evrakının leffiyle (ekte gönderilmesiyle) keyfiyetin beray-ı istizan huzur-ı sami-i cenâb-ı 

sadâret-penâhilerine arzı muhasebeden ifade ve evrak-ı mezkûre leffen takdim kılınmağın ol-

babda emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 26 Zilhicce Sene 1325 ve fi 17 Kanun-i-sani Sene 1323 (30 Ocak 1908) 

Nazır-ı Evkaf-ı Hümayun 

 

Arşiv Fon Kodu: DH. İD. Dosya No: 2, Gömlek No: 14, Tarihi: 7 Eylül Sene (1)327 (21 Eylül 

1911), Konusu: Kırık nahiyesinde ormanlar içinde ruhsatsız kulübe yapımı ve tarla 

açılmasının men’i ve kulübelerin yıktırılması. 
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Hû 

Kırık Nahiyesi Müdürü 

Karahisar-i Şarki Sancağı Mutasarrıflığı Cânib-i Âlîsine 

Hulasa: Orman derununda inşa olunan kulübelerin hedmine (yıkılmasına) dair. 

Devletlü efendim hazretleri 

Giresun kazasının Kurtulmuş karyesi ahalisinden melfufen huzur-ı âlî-i cenâb-ı mutasarrıf-ı 

ekremilerine arz ve takdim kılınan zabıt varakasında esamisi muharrer (yazılı) kesan Şeyh 

Mustafa Zaviyesine meşrut (şartla bağlı) evkaf (vakıf) ormanlarında Gengene karyesinde 

vaki Çambelini mevki’indeki ormandan (bu) tarihden beri sekiz sene mukaddem (önce) 

kat’iyyat (kesim) ve tahribata icrası suretiyle her birerleri mezkûr zabıt varakasında muharrer 

(yazılı) mikdarda tarla küşadla (açarak) iskân ederek ızrar-ı hazineye (hazine zararına) 

sebebiyet verilmiş merkumların Kurtulmuş karyesinde idarelerine kâfi emlak ve arazileri 

bulunduğu ve mahal-i mezkûrla hiçbir guna alakaları olmadığı halde ahar (diğer, başka) 

kazadan gelerek mahza kendilerine arazi edinmek fikriyle ormanları bi’t-tahrib (tahrip ederek) 

tarla küşadetmeleri (açmaları) min külli’l-vech gayrı caiz binaen aleyh eşhas-ı mezkûreler orada 

ikâmet ettikleri müddetçe civardaki ormanların mahv ve harabiyetine sebebiyet verecekleri 

emr-i aşikâr bulunmuş olduğundan eşhas-ı merkûmeleri mahal-i mezkûrdan kaldırılarak 

karyelerine iadesi ormanların te’min-i selameti zımnında ehem ve elzem ve ba-husus şimdiki 

iskân etmiş oldukları mahallin üst tarafında Kal’a-yanı mevki’inde Erzurumlu oğlu Mustafa ve 

Bıçakoğlu Ömer ve Deli Hasan oğlu Ahmed Hoca ve Davud oğlu veli Çavuş taraflarından 

orman derununda (içinde) birer kulübe inşa edilerek güzlük ve yaylak yapmak bahanesiyle 

ikâmet etmekde oldukları görüldü. Halbuki Kümbet civarında Kurtulmuş karyesi ahalisine 

mahsus güzlük ve yaylak bulunduğu gibi kulübe inşa olunan mahallin cevânib-i erbaşı (dört bir 

tarafı) orman halinde bulunduğundan ne güzlük ve ne yaylak ittihazı ve ne de hayvanatın idaresi 

kabil olup velev salim olsa bile orman derununda kulübe inşasıyla iskânı kanunen memnu’ 

(yasak) ve eşhas-ı merkûmelerin birer bahane ile orada kulübe inşa etmeleri civardaki 

ormanları tedricen (yavaş yavaş) bi’t-tahrib (tahrip ederek) tarla küşad etmek (açmak) 

fikrine müstenid bulunduğu (dayandığı) ef’al ve harekât-ı sabıkalarıyla (geçmişte 

yaptıklarıyla) müsbet (isbatlanmış) olduğundan ormanların hal-i harabdan vikâyesi 

(korunması) için merkumların inşa etmiş oldukları mezkûr kulübelerle daha bu gibi mevâkii 

sairede tesadüf edilecek bi’l-cümle kulübelerin hedmiyle (yıkılmasıyla) ahşabının orman 

derunundan ihraçları (çıkarılmaları) taht-ı elzemiyetde olup aksi suretde ormanların tahribardan 

muhafazası gayr-ı mümkün idüğinin (olduğunun) arz u iş’arına mücaseret (cesaret) kılınmış 

olmağla icra-yı icabı menut-ı re’y-i âlî-i cenâb-ı mutasarrıf-ı ekremileridir. Ol-babda emr u 

ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 7 Eylül Sene (1)327 (21 Eylül 1911) 

Kırık Nahiyesi Müdürü Mehmed Hulusi 
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Hû 

Huzur-ı Âlî-i Cenâb-ı Vilâyet-Penâhiye 

Ormanlar derununda (içinde) inşa olunan kulübelerin hedmi (yıkılması) hakkında bazı ifadeyi 

havi Kırık nahiyesi müdürlüğünden varid olub (gelen) suretleri huzur-ı âlî-i vilâyet-

penâhilerinde arz ve takdim kılınan tahrirat ve zabıt varakası mündericatından malum-ı âlî-i 

asafaneleri buyrulacağı veçhile orman derununda (içinde) ebniye inşası gibi memnuat’-ı 

mer’iyye-i kanuniye (geçerli olan kanuni yasaklar) karşı mezkûr zabıt varakasındaki kesanın 

bu babdaki cür’et-i musırâneleri (ısrarlı cüretleri) hal ve ati (şimdi ve gelecek) içün pek muzır 

olduklarından merkumların harekât-ı kanun-ı şikenânelerine nihayet verilmesi elzem görülerek 

hukuk-ı hazinenin halelden vikayesini (zarardan korunmasını) te’mine kafil (kefil) takibat-ı 

kanuniye icrası zımnında evrak-ı mezkûre aynen Mahkeme-i Bidayet Müddei-i Umumiliğine 

(Soruşturma Savcılığına) tevdi’ edilmiş olmağla mezkûr kulübelerin hedmi (yıkılması) için emr 

ita buyrulması arz olunur. Ol-babda ve her halde emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 12 Zilkade Sene (1)328 ve fi 1 Teşrin-i-sani Sene (1)326 (15 Kasım 1910) 

Aza Bende, Aza Bende, Aza Bende, Aza Bende, Murahhasa Vekili Ed-Dai, Metropolid 

Vekili Ed-Dai, Müfti Ed-dai, Tahrirat Müdürü Bende, Muhasebeci Bende, Naib Ed-Dai, 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Bende   

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4271, Gömlek No: 320271, Tarihi: 24 Rebiü’l-ahir 1332 (22 

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) 
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Hû 

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 (evvelce) tahaddüs iden (sonradan ortaya çıkan) 

ihtilaf üzerine mezkûr ormanların bi’l-cümle menâfi (menfaatleri, faydaları) ve rüsumunun 

(vergilerinin) mevkuf (vakfedilmiş) 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 (halen) öşür (âşar onda bir) 

istifasına kıyam edilmekde (kalkışılmakta) olduğu mülteziminin (vergi toplama işini üzerine 

alanın) müracaatı üzerine bi’t-tahkik (incelemeden) anlaşılmıştır. Müdahale-i vakıa’nın men’-i 

(engellenmesi) 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 (yazılı kurallara ilişkin) karar-name mucebince hazineye aid 

öşür (âşar)  ve teferruatının orman me’murları tarafından tahsili lazım geleceği beyan edilmiş 

ise de salifü’l-arz (bahsedilen) Şûrâ-yı Devlet kararında bi’l-cümle menâfi (faydaları) ve 

rüsumunun mevkûf bulunduğu (her türlü fayda ve vergilerinin vakfedildiği) 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 
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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  

 

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 kâin 

Kırık Ormanları mahsulatından mahalli orman memurları tarafından istifasına teşebbüs 

olunan öşür hakkında. (Evkaf; İD/67) 

 
Hû 

Daire-i Saderet Umur-ı Dâhiliye 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 

kâin 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 kâin 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 

kâin 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 (vakıflara) 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 (alınacağı) ve orman hakkından hazineye aid öşürle mütebakisinden 

onda biri bi’t-tefrik (ayrılarak) bakisinin hacine-i evkafa raci bulunacağı (geri döneceği)” 

musarrah (aşikâr) olmasına binaen Karahisar-i Şarki sancağına merbut (bağlı) 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’l-muhabere 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 
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mazbutaya (mazbut vakıflara) şümulü olamayacağı (uygulanamayacağı) beyanı müsteşar vekili 

bey efendi hazretleri tarafından muharrer işaret mücmele kılınmışdır (özetlenmiştir) efendim.  

Tebyizi  (temize çekilmesi)  

 
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 (bağlı) Kırık nahiyesindeki vakıf ormanlardan istihsal (elde) edilen mamulatdan öşür 

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

vakıf ormanların, orman memurları marifetiyle taht-ı idareye alınarak mahsulatından orman 

hakkı ve pul resmi ahz edileceği (alınacağı) ve orman hakkından hazineye aid öşürle 

mütebakisinden onda biri bi’t-tefrik (ayrılarak) bakisinin hazine-i evkafa raci bulunacağı zikr 
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ve tasrih edilmiş (açıklanmış) olmasıyla Kırık vakıf ormanları mamulatı hakkında dahi mezkûr 

kararname ahkâmı tatbik edilmekde olduğu Ticaret ve Ziraat Nezâret-i Celilesinin sureti merbut 

(ekli) 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 menfaatleri) ve aşarının mevkuf (vakfedilmiş) bulunduğu vakfiyesinde 

müserrah (açıklanmış) 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 (geçmemekte) olmağla yüzde bir buçuk pul resmi ahzı (alınması) 

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

(şarta bağlanmış vakıflara) şumuli olamayacağı (kapsamayacağı) derkâr (açık) bulunduğundan 

bu suretle keyfiyetin Ticaret ve Ziraat Nezaret-i Celilesine iş’ar (bildirilmesi) ve neticesinden 

de nezaret-i âcizinin 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 (Vakıflar) Nazırı Namına Müsteşar 

 
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) 
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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) 

 

Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030_0_18_01_01_12_65_19_001 Tarihi: 19 Ağustos 1922, 

Konusu: Evkaf (vakıflar) tarafından idare edilmekte olan ormanların ziraat vekâletine 

devri hakkında kanun tasarısı. 

 
Hû 

Türkiye Cumhuriyeti Baş Vekâlet  

Kalem-i Mahsus Müdüriyeti 

Layiha-i Kanuniye 

Evkaf Nezâretinden idare edilmekde olan ormanların Ziraat Vekâletine devri hakkında. 

25.12.(1)340 (19 Ağustos 1922) 

Sağdan Sola 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalık 

Hariciye Vekili Şükrü Kaya 

Dâhiliye Vekili Receb  

Adliye Vekili Mehmed Said 

Baş Vekil ve Müdafaa-i Milliye Vekili Ali Fethi 

Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Vekili Mazhar 

Ticaret Vekili Ali Ziya 

Ziraat Vekili Hasan Fehmi 

Nafia Vekili Feyzi 

Maarif Vekili Şükrü  
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Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030_10_0_0 / 193 – 14 Tarihi: 23.03.1937, Konusu: Ziraat 

Bankasınca teklif edilen vakıf ormanlarının istimlakinin kabul edilmeyerek kendi idarelerinde 

kalmaya devam etmesine dair vakıfların isteği. 
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Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030-10-0-0 / 193 -320- 9, Tarihi: 17.08.1942, Konusu: Vakıflar 

Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki vakıf ormanlarının askeri birliklerce tahrip edilmesinin 

önlenmesi. 
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