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VATAN, ORMAN VE VAKIF

“Anadolu’yu Vatan Yapanlar”
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VAKIF VE ORMANVAKIF VE ORMAN

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Orman vatanın süsü ve zenginlik kaynağıdır. Ormanda hayat vardır. Orman, tarımın 
sigortasıdır. Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. Yol rehbersiz; dağ ormansız olmaz. 
Anadolu ve Karadeniz dağları ormanlarla vatan oldu. Geçit vermez dağlar,  derin vadiler 
dik yamaçlar ağaçlar sayesinde yurt yuva oldu.
Devlet adamları ve sultanlar tarafından Anadolu’nun manevi fatihleri Alp Eren gaziler 
için vakıf ormanları kurularak vatan yapıldı. Giresun ve Ordu’nun Türk yurdu olması 
vakıflarla sağlandı. Kültür ve medeniyet tarihimizde orman ve ağaç çok önemlidir. Or-
man türküdür, ağaç sevgidir, sevgilidir. Hayat ağaç beşikte başlar, servi ormanları içinde 
ebedileşir.

“.... Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir 
ağaç evde doğar, vakıf beşikte büyür, vakıf beşikte uyur, vakıf ormanların-

dan geçimini temini eder,  vakıf mallarından yer ve içer,  vakıf kitaplarından 
okur, vakıf bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır. 

Öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü....”

                                    Osmanlı Arşiv Belgesi
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TOPRAK VE ORMANTOPRAK VE ORMAN

İnsanlığın hamuru toprak... Uğruna canlar alınıp canlar ve-
rilen toprak... Milletlerin yurt edinip kendini var ettiği top-

rak... Ama unutulmamalıdır ki toprağı bu kadar önemli kılan 
en büyük yoldaşı ormanlardır. Bu muhteşem varlık, kökleriyle 
toprağa, yapraklarıyla da gökyüzüne hayat verir. Ağaç, yaşamın 
merkezindedir.

Ülkemizin en büyük zenginlik kaynakla-
rından biri de ormanlarımızdır. Orman-
cılık bir kültürdür, tarihtir, medeniyettir. 
Anadolu’da birçok uygarlık onun gölge-
sinde doğmuş, onun dalları altında kök 
salıp büyümüştür.Kahramanlık destanları, 
Anadolu’yu süsleyen ağaçların altında ya-
zılmıştır. Ormanlar şairlere ilham kaynağı 

olmuş, ozanlar ağaçların altında türkü-
ler söyleyip destanlar okumuştur.Bu top-
raklarda sadece zamana meydan okuyan 
ağaçlar ya da Anadolu’ya özgü binlerce 
endemik bitki türü değil, tarihe adını altın 
harflerle yazdıran bilginler, devlet adam-
ları ve komutanlar yetişmiş, Anadolu’yu 
vatan yapıp bize emanet etmiştir

 “...Bilâd-ı Rûm denilen bu ülke, dünyanın en güzel memleketidir. 
Cenab-ı Hak, dünyanın öteki ülkelerinde ayrı ayrı ihsan ettiği güzellikleri 
burada topyekün bir araya getirmiştir...”
                                                                                                                            
                    İbn-i Batuta

Kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca çınar... Karış karış taşına, toprağına vurgun 
olduğumuz güzel vatan Anadolu. Bin yılları, beş bin yılları devire devire bugüne gelmiş 
bir medeniyetler beşiği. Yemyeşil ormanlarla kaplı, bereketli ovaları sulayan ırmakları 
ile her an yeniden keşfedilmeye hazır cennet vatan Anadolu...  Tarihin her döneminde 
özellikleri ile tüm medeniyetlerin gözdesi olmuştur Anadolu. Nihayetinde ebedi vatan 
olarak bize, Türk milletine yâr olmuştur
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Kültürü, sımsıcak insanı,  renk cümbüşü, 
doğası, binlerce yıllık tarihi ve muhteşem 
doğal güzellikleri ile Anadolu tam bir cen-
neti hatırlatır. Anadolu’nun vatan olma-
sında Doğu Karadeniz ve Giresun’un ayrı 
bir yeri vardır. Güneş ışıltılarının, dağla-
rına ve yaylalarına neşeyle yayıldığı, yazın 
gök kubbenin mavi yorganı altında dinle-
nilen, yemyeşil bitki örtüsü ile Giresun ve 
Ordu  size kendi hikayesini anlatır.
Destanlar, şiirler ve Türkülere konu olan, 
yaylalar, şehir ve kasabalar bölgenin tarihi 
geçmişine canlı şahitlik yapar. Giresun ve 
Ordu ırmaklarından su değil kültür, me-
deniyet ve zaferler tarihimiz de akar. 

Giresun ve Ordu  bölgesin de dağlar, yay-
lalar, köyler ve obalar tarihi geçmişi ile size 
çok şeyler söyler.Tarihi, hüznü, sevinci ile 
geçmişten günümüze bir ayna tutarken 
sizi alıp tarihin güzel sayfalarına geri götü-
rür. Derin düşüncelere sevk eder. Türkis-
tan’dan Anadolu’ya bu bölgelerin Horasan 
alperenleri, gönül sultanları tarafından na-
sıl vatan olduğunu düşünür, bu bölgeleri 
vatan yapan Aziz ecdadı hatırlar ruhlarına 
Fatiha okursunuz.

ORMAN VE VAKIF MEDENİYETİORMAN VE VAKIF MEDENİYETİ
Türklerin Orta Asya bozkırları, Altay dağ-
ları ve Horasan’dan başlayan göçleri asır-
larca devam etmiş. Beylikler ve devletler 
kurulmuş. Türk göçleri en çok Anadolu’da 
karar kılmış.Anadolu’nun Türk yurdu 
haline gelmesinde horasan Alperen gazi 
dervişler ve gönül sultanlarının büyük 
hizmetleri olmuştur.Bölgenin vatan olma-
sında, gazi dervişler önce gönülleri fethet-
mişler. “Gaza, cihat” ruhunu yayarak hal-
kın sevgisi ve gönlünü kazanmış, bölgenin 
engebeli arazilerini iskâna açan, Alperen 
dervişler fetihleri sürdürürken, arazinin 
imar ve iskânınıda ihmal etmemişler.

Altay Dağları
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Bölgenin vatan olmasında vakıf medeniyetini unutmamak gerekiyor. Alperen Dervişle-
re tahsis edilen vakıflar ve bunlara bağlı vakfiyelerde sosyal devletin yapmakla mükel-
lef olduğu hizmetleri gönül sultanları yerine getiriyordu. Eğitim ve kültür hayatının en 
güzel uygulamaları ilim irşat yeri olan tekke ve zaviyelerin etrafında sürdürülüyordu. 
Alperen gazi ve dervişler sadece dinî konularda değil, toplumu ilgilendiren bütün konu-
larda  dini ve ilmi çalışmalar yapıyordu. Doğu Karadeniz’de, Türk fetihleri her bakımdan 
çok önemli. Bölgenin güneyinden başlayan fetih hareketi kuzeydeki şehir merkezlerinin 
fethine kadar devam etmiştir. Özellikle güneyden kuzeye doğru akan nehirlerin geçtiği 
vadilerde kurulan yurt, yuva ve obalar Türk İslam medeniyetinin unsurlarını asırlarca 
bünyesinde barındırmış ve günümüze kadar gelmesine vesile olmuştur.

Giresun  bölgesini  vatan  yapan  gönül  sultanı  alperen  ve  gazi  dervişlerden  Mahmut  
Çağırgan  Veli,  Abdullah  Halife,  Mevlana  Ede  Derviş,  Şeyh  Mustafa,  Şeyh  Hüseyin,  
Şeyh  Sinan bölgenin  fethinde  ve  imarında önemli  hizmetler yapmış. Fatih Sultan 
Mehmet’in Trabzon’u fethine büyük destek vererek  Doğu Karadeniz bölgesini ebedi 
Türk yurdu yapmışlardır.

Giresun, Ordu  ve Gümüşhane bölgesi Har-
şit vadisinin yukarı kesimlerine yerleşmiş 
oğuz Türklerinin Çepni boyu bölgede bir 
gazi uç beyliği kurmuşlar. Bayramlı ve 
Hacıemiroğulları beyliği Fatihin 1461 

yılında Trabzon’un fethinden yüzlerce yıl 
önce gönül sultanı gazi dervişlerin önderliğin-

de Giresun Ordu ve Gümüşhane’yi Pontos devletin-
den alıp vatan yapmışlardır.

Trabzon’un Fethi
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FATİH VE ORMANFATİH VE ORMAN

“....Her kim ola ki fesinin 
püskülüyle ormandan bir dal 
kopara, boynu vurula..! ..”
                                                                                                            

Fatih Sultan Mehmet Han

Tarih boyu devlet adamları ağaçlandır-
maya önem verip vatan toprağını ko-

rumuş.  Çölleşme  ve sel felaketi tehlikesi-
ne  karşı ormanlara önem vermiş ağaçları 
korumuş fidanlar dikmiş. Bunun en güçlü 
örneği Giresun Yavuzkemal bölgesinde-
ki ormanları vakıf ederek bu coğrafyanın 
Türk İslam yurdu olmasını sağlayan İstan-
bul ve Trabzon fatihi Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın “Her kim ola ki fesinin püskülüyle 
ormandan bir dal kopara, boynu vurula!” 
fermanıdır. Bu fermanın sahibi ulu hakan, 
dünyadaki ilk çevre koruma örgütünü ku-
ranlardan birisi olarakta tarihe geçmiştir.

“Ormansız  Bir Yurt Vatan Değildir “

8 Vatan, Orman ve Vakıf|

Türk milletinin orman ve ağaçları koruma-
ya yönelik yüzlerce yıllık bu bilinci, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla başlayan 
yeni tarihi süreçte de yaşatılmakta. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, Sel felaketeleri 
Çölleşme ve Erozyonla mücadelede en et-
kili yöntem olan ağaçlandırma ve ormanın 
korunmasına  büyük önem vermiş.
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Giresun başta olmak üzere Doğu Karade-
niz bölgesinde ilim ve irşat faaliyetlerini 
sürdüren, bölgeyi vatan yapan gönül sul-
tanı alperen dervişlere tarih boyu devlet 
adamları önem vermiş ve onların hizmet-
lerinde kullanılmak üzere vakıflar kurup 
destek olmuşlardır. Bu vakıflar bir nevi 
kamu hizmeti görmüş ve devletin yap-
makla mükellef olduğu hizmetleri devlet 
adına yapmışlardır. Aradan yüz yıllar geç-
mesine rağmen bu vakıflar halen varlığını 
sürdürmektedir. 

İşte bu vakıflardan bazıları; Mahmut Ça-
ğırgan Veli vakfı, Alucra ve çevresinde eği-
tim, kültür hayatımız üzerinde silinmez 
izler bırakmıştır. Yavuz Sultan Selim yö-
renin 1501 yılına ait gelirleri bu hizmetler 
karşılığında bu vakfa bırakmıştır. Şebin-
karahisar ve havalisinde Şeyh Sinan Zavi-
yesi, Şeyh Süleyman Zâviyesi, Hasan Şeyh 
Zâviyesi, Urban Abdal Zâviyesi, Derviş Ali 
Zâviyesi, Çomaklı Baba Zâviyesi ve Şeyh 
Yusuf Zâviyelerinin bölgenin vatan olma-
sında önemli hizmetler yapmış.

FETİH RUHU VE VAKIF MEDENİYETİFETİH RUHU VE VAKIF MEDENİYETİ

Giresun’un sahil kesiminde birer vakıf eseri olan Tirebolu’da Kasım Dede Zâviyesi, 
Mevlana Ede Derviş Zâviyesi, Yaraşur Şeyh Zâviyesi; Yağlıdere’de Hacı Abdullah Halife 
Zâviyelerinin yaptığı ilim irşat faaliyetleri ile bölgenin Türk İslam medeniyetine açılıp 
vatan olmasında önemli hizmetler yaptığı arşiv belgeleri ile ortaya çıkmıştır. Giresun 
yaylalarından sahile doğru asırlarca süren Türk fethinin Dereli, Bulancak, Piraziz, Ke-
şap, Duroğlu, Çamoluk,  Kürtün, Tirebolu, Görele, Güce, Espiye ve Yağlıdere havalisin-
deki temsilcilerine ait vakıflar ve bunlara ait uygulamaların günümüze kadar ulaşmış 
olması vakıfların önemini göstermekte. Vakıf medeniyetini korumak ve vakıf kültürünü 
yaşatmak ve anlatmak gerekiyor. 
Giresun’un Vatan olmasında vakıf medeniyeti önemlidir. Şeyh Pir Hasan Vakfı, 1316 
tarihinde Giresun bölgesinde kurulan en eski vakıf eseri olarak bilinmektedir. Şeyh Pir 
Hasan, kendi malı olan arazinin tamamını vakfetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman ta-
rafından Yavuz Sultan Selim Han’ın annesi, Dulkaridoğullarından Alâüddevle’nin kızı 
Gülbahar Hatun adına tescil ettirdiği Giresun Yağlıdere’de, Hacı Abdullah Halife Zavi-
yesi’ne vakfedilmiş. Vakfın kuruluşu 1544 tarihlerini göstermekte.
Bu vakıflar, Şebinkarahisar’da Şeyh Süleyman, Şeyh Sinan ve Şeyh Hasan vakıfları, Aluc-
ra’da Çağırgan Baba vakfı, Duroğlu beldesinde Yakup Halife vakfı, Tirebolu’da Melik 
Ahmet vakfı, Yavuzkemal beldesinde Şeyh Mustafa vakfı, Piraziz’de Şeyh İdris ve Yağlı-
dere Tekke köyünde Abdullah Halife vakıfları Türk İslam tarihinde vakıf medeniyetinin 
önemini göstermektedir.

9“Anadolu’yu Vatan Yapanlar” |
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GİRESUN’DA GİRESUN’DA 
VAKIF VAKIF 
ORMANLARI ORMANLARI 
İLE İLE 
İLGİLİ İLGİLİ 
TARİH TARİH 
ARAŞTIRMASIARAŞTIRMASI
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Giresun ve Ordu bölgesi Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e ormancılık tarihimizde 

çok önemli yere sahip. Malazgirt Meydan 
Muharebesi’nden hemen sonra Tokat Nik-
sar’da kurulan Danişment Gazi öncülü-
ğündeki beylik, Doğu Karadeniz bölgesi-
nin Türk yurdu olmasını sağlamış. 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüş-
hane ve Tokat bölgesinin dağları, yaylaları 
ve dik yamaçlı bölgeleri çok zor şartlar al-
tında vatan haline getirilmiş. Türk yerle-
şimi olmasında, kurulan vakıflar önemli 
görev görmüş.
Osmanlı öncesi Danişment Gazi’nin to-
runları tarafından Şebinkarahisar’da kuru-
lan, Ertana Beyi Melik Ahmet Gazi, Gire-
sun Dereli Yavuzkemal Kızıltaş bölgesine 
Trabzon’un fethinden 110 yıl önce, 1350 
yılında bölgeyi Türk yurdu yapan Alp 
Eren Gaziler Horasan Erenleri için vakıf-
lar kurmuşlar.

Fatih Sultan Mehmet, Trabzon’u fethettik-
ten sonra Yavuz kemal bölgesindeki or-
manları vakıf etmiş. Osmanlı döneminden 
Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Yavuzke-
mal bölgesine üç ayrı kereste fabrikası ku-
rulmuş. Bu kereste fabrikalarında üretilen 
orman emvali başta Duyun-u umumiye 
borçları olmak üzere ülkemiz ekonomisi-
ne ve istihdamına büyük katkı sağlamıştır.

Tarihi kereste fabrikaları ve vakıf orman-
ları ile ilgili araştırmalarımıza Yavuzkemal 
eski belediye başkanı Abdullah Bey, tarihçi 
yazarlar Mehmet Fatsa ve Murat Dursun 
Tosun, sözlü tarih araştırmacısı Metin Koç 
başta olmak üzere birçok ilgili ve yetkili ile 
görüşüp bilgiler aldık. 
Yavuzkemal beldesi Kızıltaş Köyü Muh-
tarı, dedelerinden kalma elindeki 1368 
tarihli vâkıfın vakıfiye belgelerini bizimle 
paylaştı ve vakıf mallarını koruyup,  Böl-
gedeki meradan, vakıflara kira ödedikleri-
ni vakıf mallarını koruyup gelecek kuşak-
lara emanet edeceklerini açıkladı.
Fatih Sultan Mehmet, Yavuzkemal Or-
manları’nın korunması için 1455’da Or-
man Vakfı kurmuş. Ormanın korunması-
nın sağladığına dair önemli arşiv belgeleri, 
vakfın ne kadar önemli olduğunu göster-
miştir. Tarihçi yazar Mehmet Fatsa, bu 
konu hakkında önemli bilgiler vermekte. 
Araştırmacı yazar Murat Dursun Tosun 
vakıf ormanları ile ilgili geniş çaplı araştır-
malar  yapmaktadır.
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Giresun ve Ordu bölgesi Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ormancılık tarihimizde çok 
önemli yere sahip.  Malazgirt Meydan Muharebesi’nden hemen sonra Tokat Nik-

sar’da kurulan Danişment Gazi öncülüğündeki beylik, Doğu Karadeniz bölgesinin Türk 
yurdu olmasını sağlamış. 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat bölgesinin dağları, yaylaları ve 
dik yamaçlı bölgeleri çok zor şartlar altında vatan haline getirilmiş. Türk yerleşimi olma-
sında, kurulan vakıflar önemli görev görmüş.
Osmanlı öncesi Danişment Gazi’nin torunları tarafından Şebinkarahisar’da kurulan, Er-
tana Beyi Melik Ahmet Gazi, Giresun Dereli Yavuzkemal Kızıltaş bölgesine Trabzon’un 
fethinden 110 yıl önce, 1350 yılında bölgeyi Türk yurdu yapan Alp Eren Gaziler Hora-
san Erenleri için vakıflar kurmuşlar.
Fatih Sultan Mehmet, Trabzon’u fethettikten sonra Yavuz kemal bölgesindeki ormanları 
vakıf etmiş.  Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Yavuzkemal bölge-
sine üç ayrı kereste fabrikası kurulmuş. Bu kereste fabrikalarında üretilen orman emvali 
başta Duyun-u umumiye borçları olmak üzere ülkemiz ekonomisine ve istihdamına bü-
yük katkı sağlamıştır.
Tarihi kereste fabrikaları ve vakıf ormanları ile ilgili araştırmalarımıza Yavuzkemal eski 
belediye başkanı Abdullah Bey, tarihçi yazarlar Mehmet Fatsa ve Murat Dursun Tosun, 
sözlü tarih araştırmacısı Metin Koç başta olmak üzere birçok ilgili ve yetkili ile görüşüp 
bilgiler aldık. 
Yavuzkemal beldesi Kızıltaş Köyü Muhtarı, dedelerinden kalma elindeki 1368 tarihli 
vâkıfın vakfiye belgelerini bizimle paylaştı ve vakıf mallarını koruyup,  bölgedeki mera-
dan, vakıflara kira ödediklerini vakıf mallarını koruyup gelecek kuşaklara emanet ede-
ceklerini açıkladı.



Fatih Sultan Mehmet, Yavuzkemal Ormanları’nın ko-
runması için 1455’da Orman Vakfı kurmuş. Ormanın 
korunmasının sağladığına dair önemli arşiv belgeleri, 
vakfın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ta-
rihçi yazar Mehmet Fatsa, bu konu hakkında önemli 
bilgiler vermekte. Araştırmacı yazar Murat Dursun 
Tosun vakıf ormanları ile ilgili geniş çaplı araştırma-
lar  yapmaktır.

Giresun yöresinde Cumhuriyet öncesi 
dönemde kamu hizmetlerinin önemli bir 
kısmı vakıf kurumlar marifeti ile yürütül-
mekteydi. Cami, medrese, zaviye gibi dini 
kurumlar yanında yolların ve köprülerin 
tesisi ve bakım-onarımı bu yolla sağlanı-
yordu. Bu yüzden vakıflar, kentlerde ve 
kırsalda hayati derecede önemli bir fonk-
siyon icra ediyordu. Vakıfların ayakta ka-
labilmesi ve bahse konu hizmetleri yerine 
getirebilmesi için de devlet tarafından çe-
şitli gelir kaynakları oluşturuluyor, bunlar 
“vakfiye” denilen ve dönemin hükümdar-
ları tarafından “tuğra” ile tescillenen se-
netlere bağlanıyordu. Vakfiye senetlerinde 
vakfı yapan hükümdar veya beyin adı, ki-
min adına tesis edildiği, vakfedilen yerler 
ve buraların tasarruf şartları birer hükme 
bağlanarak kaydediliyordu. Bugünkü

Dereli Yavuzkemal ve  Kullakaya  bölgeleri 
tarih de  Kırık nahiyesi olarak anılan idarî 
alandaki ormanlar ve meralar  bahse konu 
amaca hizmet etmek için Hacı İlyas Vakfı, 
Şeyh Mustafa Vakfı, Şeyh Mahmud Vakfı 
ve Hacı Hamza Vakfı gibi hayır kurumları 
farklı zamanlarda tesis edilerek başta din 
hizmetleri olmak üzere medreseler eliyle 
eğitim, zaviyeler vasıtasıyla irşad ve imaret 
hizmetleri, hatta derbent vakıflar yoluy-
la da yolların ve köprülerin inşası, bakım 
onarımları yapılmıştır.



Şebinkarahisar yöresini de içine alan 
Eretnaoğulları Beyliği döneminde 

1368’de Melik Ahmed Bey tarafından 
Hacı İlyas Vakfı ile Hacı Hamza Vakfı; 
Ordu-Giresun bölgesini fetih ederek Türk 
yurdu yapan Hacıemiroğulları Beyliği dö-
neminde Emir Süleyman Bey tarafından 
1397’de Şeyh Mustafa Vakfı; Osmanlı pa-
dişahı III. Mehmed tarafından da Şeyh 
Mahmud Vakfı kurulmuştur. Bu vakıfların 
hizmet ettiği cami, medrese ve zaviyeler 
sırasıyla Kızıltaş köyü, Sarıyakup köyü, 
Yavuzkemal ve Konuklu köyünde yer al-
mıştır. Sultan Fatih’in iktidarının ilk yıl-
larında 1455 tarihli tahrir ile bu vakıflar 
yeniden tescillenmiştir. Bu yüzden tarihi 
kayıtlara “Sultan Vakfı” şeklinde geçmiştir. 
Vakfa konu olan köylerde yer alan orman-
lık alanlar, çayırlar ve ziraat alanlarının ge-
lirleri söz konusu kurumlara aktarılmıştır. 

ALPEREN GAZİLER DEVLET HİZMETİ VERİYORDUALPEREN GAZİLER DEVLET HİZMETİ VERİYORDU

Devlet adamları ve sultanların bölge-
deki Alperen gaziler adına  vakıf kur-

ması bunların bulundukları yerde kurduk-
ları  tekke ve zaviyelerle  devlet hizmetine  
yardımcı olması ulaşım ve haberleşmenin 
çok zor olduğu dönemlerde bu  kurum-
lar devletin  yapacağı hizmetleri yapıyor 
bölgenin vatan, yurt, yuva olmasına vesile 
olup öncülük ediyorlardır.O tarihlerde  za-
viyeler önemli kurumlardı. Kelime anlamı 
toplanma yeri,  topluca yaşanan yer anla-
mına gelen  zaviyeler gelip geçen yolcula-
ra bedâva yiyecek, içecek ve yatacak yer 
sağlayan, yerleşme merkezlerinde veya yol 
üzerindeki bina ya da binalara verilen isim 
olmuştur. 15.asırdan itibaren şehir, kasaba 
ve köylerdeki küçük tekkelerle, geçit, der-
bend ve yol üzerinde bulunan misafirha-
neler için de zaviye kelimesi kullanılmaya 
başlamıştır. Bu zaviyelerdeki dervişlerin 
yetiştiği yere ise tekke denilmekteydi. Ta-
savvuf düşüncesi işlenir, eğitimi verilirdi. 
Bu tekke ve zaviyeler Anadolu’nun Türk-
leşmesinde önemli rol oynamıştı.  Giresun 
ve Ordu bölgesinin yüksek dağları derin 
vadileri ve dik yamaçlı eğimli bölgeleri 
devlet hizmeti veren tekke ve zaviyelerle 
asırlar önce vatan olmuş  Türk islam yurdu  
haline gelmişti.
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3.Mehmed

Böylece Yukarı Aksu Havzasında, ye-
rel imkânlarla kamu hizmetlerinin icrası 
mümkün olmuştur.Vakıf sistemi hem Os-
manlılar’ın iskân siyasetini kolaylaştırıyor, 
hem de fethedilen yerlerde İslam’ın ya-
yılmasını sağlıyordu. Gittiği hiçbir yerde 
sömürgecilik yapmayan bir imparatorluk, 
halkı kendine bağlamak için halkına ha-
yırla bağlanıyor, sömürmekten değil hiz-
metten yana politika sergiliyordu.

Emİr Süleyman
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Anadolunun her tarafında Dedeköy, Erenköy, Tekkeköy, Tekkedere, Tekkekaryesi, 
Tekkeviran gibi yüzlerce köy ismi, birçok yerin şeyh tarafından kurulduğunu veya 
tekkenin o civarda güçlü ve tesirli bir kuruluş olduğunu gösterir. Tekke ve zaviyeler, o 
devrin mektebidir, hastanesidir, moral kaynağıdır, dinlenme kampıdır, edebiyat ve fikir 
ocakları  özetle   devletin yetemediği  yol  can ve  mal emniyetinin sağlandığı yerlerdir. 
Tekke ve zaviyeler yerleşim olarak sarp iki dağın arasına yol kesicilerin eşkıyaların ola-
bileceği yerlere kuruluyorlardı. Böylelikle asayiş de sağlanmış oluyordu. Misal Giresun 
bölgesindeki  tekke ve zaviyeler’in kurulduğu  yerler gibi. 
Devlet, tekkeyi kuracak olan zâta küçük bir toprak verirdi. Şeyh ve çevresindeki derviş-
ler bu toprağı eker, işler tekkenin geçimini sağlarlardı. Yani devletten aylık akçe alımı 
yoktu.

Haydi gelin ve mescid, türbe ve misafirhaneden oluşan bu tekkelerin 
toplumda yapmış oldukları faaliyetleri sıralayalım ve bu muhteşem imece 
kurumunu yakından tanıyalım.

İlk kuruluş yıllarında tekkeler şeyhlerin belirlediği alanlara kurulurdu. Böy-
lece insanların maneviyat ihtiyacına göre yer belirlenmiş olur, Kuran tavsiye-
si hikmet ve güzel sözle dine davet etmiş oluyorlardı.

Sarp yerlere kurulmalarıyla eşkıyanın düşmanın önüne geçiliyor, kervanlara 
yağmurlu günlerde sığınak oluyorlardı.

Çok geniş coğrafi sınırlara sahip olan Osmanlı Devleti, uzaklık sebebiyle 
otoritesini kaybedebiliyor ve isyanlar çıkabiliyordu. İşte bu isyanlarda halkın 
galeyana gelmesini engelleyen, onları dağılmaya değil bir olmaya davet eden 
bu muhterem tekke insanlarıydı. Ayrıca Osmanlı zabıta despotluğu  koymak 
yerine, isyan çıkan bölgede tekke açılmasını sağlıyordu

Doğu Karadeniz’in sarp dağlarından olan, bugünkü Giresun sınırları içe-
risinde bulunan birçok vakıftan Yavuzkemal Kızıltaş köyündeki Şeyh İlyas,  
Yuvuzkemaldeki Şeyh Mustafa,  Hacı Abdullah  ve  diğer  tekke ve  zaviyele-
re  Osmanlı sutlanları  tarafından  vakıf kurulup  bu kurumların yaşatılması 
sağlanmış.

Yağlıdere  bölgesindeki orman, mera ve bazı köylerin geliri  Yavuz Sul-
tan Selim zamanında Gülbahar Hatun adına vakfedilmiş ve Karadeniz 
Bölgesinin Müslümanlaşma ve Türkleşme hususundaki en büyük kat-
kıları sağlamış olan  Abdullah halife  tekke  ve zirvesi  bir  hanım sultan 
vakfıdır.
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Son olarak adına vakıf tahsis edilen kişinin Yavuz Sultan Selim’in annesi, Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın babaannesi, II. Bayezıd’ın eşi olan Ayşe Gülbahar 
Hatun olduğu   vakfiye ve arşiv belgelerinden  anlaşılmaktadır.

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey’in 
kızı Ayşe Gülbahar Hatun 1467 yılından 
sonra II. Bayezıd ile evlenmiştir. Böylelikle 
hem bir yuva kurulmuş hem de Dulkadi-
roğulları ile sıkı bir bağ kurulmuştur. Gül-
bahar Hatun, Şehzade Selimi 1470 yılında 
dünyaya getirmiş ve 1505 yılında gözlerini 
bu fani dünyada ebede kadar kapamıştır. 
Dünya örnek bir hanımı, cömertlik ve ha-
yır abidesi bir insanı toprağın altına yol-
cu etmiştir… Türbesini ise vefâkâr evladı 
Yavuz Sultan Selim, bugünkü Trabzon’da 
Gülbahar Hatun Mahallesinde yaptırmış-
tır.

Bu yüce şahsiyet, kendisine tahsis edilen 
aylık maaşı mücevherlere, türlü kumaş-
lara değil, fakir fukaranın ihtiyaçlarına 
sunmuştu.Her hayrın ardında gizlenen 
isim olmayı kendisine bir görev biliyor-
du… Fatih devrinde Trabzon fethedilince, 
buradaki tüm vakıflar devlet korumasına 
alınmıştı ve bu vakıfların yönetimini Gül-
bahar Hatun üstlenmişti.

Gülbahar Hatun vakfına bağlı bir camii, 
mektep, darülkurra, zaviye, fırın, aşhane, 
şadırvan, medrese, imaret ve türbeden 
oluşan külliyenin varlığı tarihi kayıtlarda 
geçmektedir.

Gülbahar Hatun’un adına kurulan vakıflardan birisi Hacı Abdullah Halife vakfı’dır. Aynı 
zamanda tekke ve zaviyeleri de vardır.  Bu tekke ve zaviye  asırlarca  Harşit vadisinden  
İpek yolu  ile Espiye  Zefre limanına gelen  malların ve yolcuların yağlıdere vadisinden  
geçen yolla İç Anadolu’ya  bağlanmasına yardımcı olmuş yol emniyetini  sağlamış  gelip 
geçen yolculara  ücretsiz hizmet etmiş bölgenin türk yurdu olmasını sağlamıştır.

Gülbahar Hatun
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Osmanlı Devleti’nde oymak, aşiret ve ce-
maat adları konusunda yapılmış bir arşiv 
araştırmasında “konargöçer yörükan-ı 
Türkmen taifesi” olarak tanıtılmış Boynu-
yoğun Tekke Köyü’nde, Menteşeoğulları 
diye adlandırılan Menteşe Şeyhi Hasan 
Şeyh’in kabri bulunmakta.1486 tarihli ar-
şiv belgelerinde bugünkü Güce ilçesi sı-
nırlarını içine alan Alahnas Nahiyesi’nden 
bahsedilmekte. 1515 yılında Menteşe Za-
viyesi’ne mensup Derviş Hasan ve oğlu 
Mustafa’ya işaret edilmektedir. Zaviye ça-
lışanlarının buradan geçen yolculara hiz-
met ettikleri yazılmakta.
Kasım Dede ve zaviyesi hakkında bilgi ve-
ren en eski yazılı belge, 1486 tarihli Trab-
zon Sancağı vergi defteridir. Kasım Dede, 
Güce’ye bağlı Boynuyoğun Köyü’nde fa-
aliyet göstermiştir ve halk arasında onun 
hakkında anlatılagelen birçok ilgi çekici 
rivayet bulunmaktadır. En ilgi çekici ola-
nıysa çocukluğunu anlatandır. Bu riva-
yette Murat Şeyh, Menteşe Şeyh ve Hasan 
Şeyh adlı üç Alp eren gazi  kardeşten bah-
sedilir. İşte Kasım Dede, bu üç kardeşten 
Murat Şeyh’in 9 çocuğundan biridir.

Çok hasta olan ve yaşaması için hiç umut 
kalmayan Kasım Dede, yaylaya göçe giden 
anne ve babası tarafından bir ağaç kovu-
ğuna bırakılır. Aradan geçen zaman içeri-
sinde Kasım Dede’nin sağlıklı olan bütün 
kardeşleri yaylada veba salgını hastalığın-
dan  ölmüşlerdir. Annesi, köye geri dön-
düklerinde ağaç kovuğuna bıraktığı oğlu-
nun cesedini gömmek için ağacın başına 
gider. Fakat oğlunun yaşadığını ve bir elik 
keçisi tarafından beslenip büyütüldüğünü 
görür. Kasım Dede’nin kerametleri vefa-
tından sonra bile devam etmiştir. Öyle ki, 
Kasım Dede defnedildikten sonra cenaze-
sini kıldıran imamın mezarın üzerine bı-
raktığı  elindeki kuru söğüt dalı yeşermiş-
tir. İşte dibinde Kasım Dede’nin mezarının 
olduğu düşünülen, Gelevera Köyü’ndeki 
tarihi taş köprünün yakınında bulunan 
asırlık söğüt ağacının, bu daldan  filizlenip 
büyüdüğü söylenmektedir.

BİR GÖNÜL SULTANI BİR GÖNÜL SULTANI 
HASAN ŞEYHHASAN ŞEYH
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Kasım Dedenin zaviyesi ve evi Tekke köyünde, mezarı ise Gelevera’dadır. Ormancı-
lık, hayvan ve ziraatın temel geçim kaynağı olduğu bir gerçektir.Büyük şimşir ağaçları 
altında Menteşe Şeyh ve oğlu Mustafa Şeyh’in türbeleri yer almaktadır. Boynuyoğun 
Türkmen taifesi, Osmanlı idaresinden önce bölgeye gelmiş ve yerleşmiştir. Bu taifenin 
bahse konu olan köye yerleşmesine, Kasım Dedenin babası Şeyh Murat Dedenin öncü-
lük ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim 1515 tarihli vergi defterinde Kasım Dede ve kardeşi 
Derviş Ahmet’ten bahsedilirken; “mezkûrun ceddi ehl-i velâyet olup” ifadesine yer veril-
mektedir. Bu ifadeden Kasım Dedenin babası Şeyh Murat ve dedesi Kasım’ın; Osmanlı 
öncesinde Pontus hâkimiyet sahasında, kolonizasyon faaliyeti gösteren ilk Türk derviş-
lerinden olduğu anlaşılmaktadır; elde bulunan en eski bilgiler, 1486 yılında yazımı ta-
mamlanmış olan vergi defterinde şu şekil yer alır:

“Zaviye-i Boynuyoğun 7 kişi; Şeyh Murat veled-i Ka-
sım ve Hasan ve Demürçi ve Bedir ve İbrahim ve 
Mehmet ve Yakup; zikrolan kimesneler, mezbûr za-
viyeye hizmet ederlermiş. Bu babda Trabzon sancak 
beyi Hasan Bey, ellerine mektup vermiş tâkim bunlar 
dahi âyende ve revendeye hizmet ederler”.

 Bölgenin Türk – İslam yurdu olmasında çok büyük katkısı olan, Horasan alperen, gönül 
sultanı gaziler ile vakıf ormanları kuran devlet adamları ve vakıf  insanlarını rahmet 
minnet ve şükranla anıyoruz.
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Kültür 
Ve 

Medenİyet 
Tarİhİmİzde 

Vakıflar



 
“Ademoğlu vefat 

edince ameli kesilir, 
ancak üç hususta müstesna: 
Sadaka-i cariye, faydalı ilim 
ve kendine dua eden hayırlı 

evlat.”
Hz. Muhammed

Vakıfların Tarihi
‘vakf ’, Arapça bir sözcüktür ve sözlük an-
lamı ile durdurma, hareketten alıkoyma, 
hareketsiz bırakma gibi anlamlara gelir. 
Ama bunların dışında “tamamen verme, 
büsbütün verme” anlamını da içerir. Peki, 
Vakıf, nedir? Vakıf, İslam hukukundan 
sırf Allah rızası için bir malın, bir servetin 
sürekli olarak bir amaca yönelik, zengin 
kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç için-
de bulunan kimselere faydalanmaları için 
sunulan müesseselerin adıdır. Yani vakıf-
lar için kişinin kendi mülkünü Allah’ın 
mülkü olarak tayin etmesi de diyebiliriz. 
Aslında önceden mallarını vakfeden kişiye 
vakıf denirken, vakfedilen mala ise mev-
kuf denilirdi.Fakat zamanla kuruma da 
vakıf denmiştir. Kişinin kendi mülkünü 
Allah’ın mülkü olarak tayin etmesi, günü-
müz insanları için kolay bir durum gibi 
gözükmeyebilir. Fakat geçmişimize bak-
tığımızda adeta bir “vakıflar medeniyeti” 
ile karşılaşıyoruz. Öyleki Evliya Çelebi, 17. 
yüzyıldaki Osmanlı vakıf eserler hakkın-
da, “Ben elli yılda 18 padişahlık ve krallık 
yere seyahat ettim, hiçbir yerde bu kadar 
hayrat görmedim” diye yazacaktır.

Aslında vakıfların geçmişi çok daha eski-
lere dayanır. Eldeki kısıtlı bilgilere baktı-
ğımızda, Babil ve Eski Mısır hukukunda 
vakfa benzer kurumların mevcut oldu-
ğunu görürüz. Fakat bu kurumlar genel-
de kralın belirlediği yerler ve hükümler 
üzerinden hayatlarına devam etmişlerdir. 
Amaç ise Tanrı’ya yakınlaşmak, onu mem-
nun etmektir. Yani rahiplere verilen bu va-
kıflar, genelde kendi tanrılara adak sunma 
amacı taşımaktaydılar. Bu yüzden de İslam 
hukukundaki vakıfların kapsayıcılığından 
yoksundular. İslam medeniyetinde vakıf 
mevzusunun bu kadar gelişmesinin en bü-
yük sebebi, Peygamber Efendimizin bizzat 
kendi kurduğu vakıftır. Peygamber, Medi-
ne’de kendisine ait olan hurma bahçesini 
vakfedip gelirini de İslam’ın acil ihtiyaç-
ları için kullanmasını istemiştir. Tarihte 
modern anlamda ilk vakıf ise Hz. Ömer 
tarafından kurulmuştur. Hz. Ömer’in 
Hayber’in fethinden sonra ganimet olarak 
kendisine düşen bir araziyi, satılmaması, 
miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi 
şartı ile fakir, köle, misafir ve Allah yolun-
da olanlar için vermiştir.
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Anadolu topraklarına geldiğimizde kar-
şımıza çıkan ilk vakıf ise Erzurum’un 
Pasinler ilçesinde, Malazgirt zaferinden 
yıllar önce “Seyyid Halil Gücdevani” ta-
rafından 1048 yılında kurulmuştur. Bu ilk 
vakıftan sonra vakıfların Anadolu’da hızla 
yaygınlaşıp önemli hale gelmiştir. Bunun 
en büyük sebebi “sadaka, infak ve hayır-
da yarışmaya” teşvik eden ayetlerdir. Ama 
bununla birlikte Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in Hadis-i Şeriflerinin de önemi 
büyüktür. Bunlar içinde en yol gösterici 
olan ise şüphesiz şu Hadis-i Şeriftir: 

Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra da 
vakıflar konusunda önemli adımlar atıl-
mıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, “mühim 
bir servet ve büyük bir müessese” olarak 
gördüğü vakıflara yaşamı boyunca büyük 
önem vermiştir. Bu konudaki en önemli 
gelişme, bizzat Gazi Mustafa Kemal Pa-
şa’nın emri ile kurulan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’dür. 3 Mart 1924’te kurulan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün amblemin-
de Anadolu’daki ilk vakfın kuruluş tarihi 
olan 1048 tarihi yer alır. Bu önemli detay, 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün ilk devlet kurumu oldu-
ğunu gösterir. 

“Her kim ki; Vakıflarımızın bekası-
na özen ve gelirlerinin artırılmasına 

itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu 
Teâlâ‘nın huzurunda ameli güzel ve 

makbul olup, mükafaatı sayılmayacak 
kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden 

korunsun ve muhafaza edilsin…”
Kanuni Sultan Süleyman’ın

 Vakıf Duası

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cum-
huriyeti’nin ilanından sonra kurulan 
yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini de-
netlemektedir. Bunun dışında Türkiye 
Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine 
devam eden 41.500 Osmanlı vakfından 
kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yö-
neterek özel bir rol üstlenmiştir. Bahse-
dilen bu vakıflara ait 18.500 tarihi bina 
ve 67.000 emlakin restorasyonu, bakımı 
ve mülkiyet yönetimini üstlenen Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin en büyük 
bankalarından biri olan Vakıfbank’ın da 
sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yö-
nettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir 
ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hiz-
metler dışında, öğrencilere burs vermekte, 
muhtaç vatandaşlara aylık maaş ve gıda 
yardımı yapmakta, binlerce yıllık vakıf 
eserlerin onarımını gerçekleştirmektedir.
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“İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır. Malın en hayır-
lısı Allah yolunda harcanandır. 
Vakfın en hayırlısı da insanların 
en çok duydukları ihtiyacı karşı-
layandır.”
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Vakıf Kurmanın ŞartlarıVakıf Kurmanın Şartları

Bir vakıf kurulurken, vakfeden kişide bazı şartlar aranırdı. Mesela vakfedilecek malın 
sonradan taşınabilecek olmaması ya da vakfın kişiye ait bir mal olması gibi. Bir diğer 
önemli şart ise borç veya aşırı müsriflik yüzünden malını kullanmaktan alıkonulmamış 
olmasıydı. Ama en önemlisi vakfeden kimsenin “kamil ehliyete” sahip olması, yani o 
kimsenin akıllı, buluğa ermiş, reşit ve hür olmasıydı. Tüm bu şartlar, tam bir gönül rı-
zasını sağlamak ve ilerde oluşacak meseleleri engellemek amacıyla ortaya konulurdu. 
Anlayacağınız, bir kimse çıkıp kendi aklına göre üç beş ağacı vakfedemezdi. Sağlam 
temellere dayanan, disiplinli bir sistem söz konusuydu.

Vakfedilen maldan kimlerin yararlanaca-
ğı, gelirin usulleri, vakfın konusu gibi hu-
suslar, dava ile alınan kararla oluşturulan 
bir belgeye yazılırdı. Bu belgeye de vak-
fiye denirdir. Vakfiye ile vakıflar hukuka 
dayandırılmış olurdu. Günümüz için çok 
önemli bir tarihi kaynak olan Vakfiyeler, 
Allah’a hamd ve sena, resuluna salat ve 
selam ile başlar. Ardından hayır yapmaya 
teşvik edici, sadakanın sevabından bahse-
den ayet ve hadislere yer verilirdi. Bazen 
konuyu daha cazip hale getirmek ve oku-
yucuya şevk vermek bakımından şiirlerle 
desteklendiği de olurdu. Aslında bütün 
bunlar hem hukuki hem de edebi bir este-
tik içinde yaşamanın nasıl mümkün oldu-
ğunu gösterirdi.
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II. Bayezid devri ya-
zarlarından Cantaca-
sin, Osmanlılarda vak-
fa olan itibarı şöyle 
anlatır:

“Küçüğü ve büyüğü ile Türk ileri gelenleri, cami 
ve hastane yaptırmaktan başka bir şey düşün-
mezler. Onları zengin vakıflarla techiz ederler. 
Yolcuların konaklaması için kervansaraylar inşa 
ettirirler. Yollar, köprüler, imaretler yaptırırlar. 
Türk büyükleri, bizim senyörlerimizden çok 
daha hayır sahibidirler, son derece misafir sever-
ler. Müslüman Türkler, Hıristiyan ve Yahudileri 
memnuniyetle misafir ederler. Onlara yiyecek, 
içecek ve et verirler. Bir Türk, karşısında yemek 
yemeyen bir adamla Hıristiyan ve Yahudi bile 
olsa yemeğini paylaşmamayı çok ayıp sayar.”

İslamiyetin Yayılmasında Vakıf Medeniyetinin Önemiİslamiyetin Yayılmasında Vakıf Medeniyetinin Önemi

Anadolu’da Selçuklu’nun izinden giden 
Osmanlı’da vakfa önem vermiş ve bu 
topraklardaki vakıf sayısını arttırmıştır. 
Orhan Bey zamanında İznik’te yapılan 
medrese için Orhan Bey bizzat kendi mal-

varlığından medreseye vakfetmiştir. 
Hatta Bursa’da bir zaviyenin 

vakfiyesinde şu satırlar yer 
almaktadır:

“Cami ve zaviyenin ta-
miri için bazı köyler, 
han, hamam, dükkan, 
değirmen, bağ ve bos-
tanlar vakfolmuştur. 

Fasık kimseler müstes-
na, mütevellinin müsaa-

desi olmadıkça, üç günden 
fazla kalmamak üzere gelen 

misafirler kabul edilmek ve yine üç 
günden fazla kalmamak isteyenlere renci-
de olmamaları için, vakfın şartı söylenerek 
fazla kalmalarına müsamaha olunmaması 
şartı konulmuştur.”

Vakfın özünde bulunan yardımlaşma 
ve dayanışma duygusu, Türkler’in 

İslamiyet öncesindeki geleneklerinde de 
görülen bir özellikti. Türklerin bu yar-
dımlaşma anlayışı, Müslüman olduktan 
sonraki dönemde “Allah Rızasını” 
kazanma isteği ile çok daha 
güçlenmiş ve genişlemiş-
tir. Bu durum, vakıfla-
rın belirli toplulukları 
kapsamasından çok, 
bütün insanları, hatta 
hayvanları ve doğayı 
da içine alacak şekil-
de genişlemesine vesi-
le olmuştur. Vakıfların 
hizmetlerinden yararlana-
bilmek için ne etnik ne dinî 
ne de cinsiyet ve sosyal statü olarak 
hiçbir ön şart aranmamış, kesinlikle ay-
rımcılık ve bölgecilik yapılmamıştır.
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Vakıflar Hangi Amaçlarla KuruluyorVakıflar Hangi Amaçlarla Kuruluyor
Peki, hangi durumlarda hizmet için vakıflar kurulduğunu düşündünüz mü?
O kadar geniş ve teferruatlı bir liste karşılıyor ki bizi! Hepsini saymamız mümkün değil 
ama en önemlilerinden bahsedelim… Mesela fakirlere, dullara, öksüzlere, borçlulara 
para yardımı yapmak, öğrencilere elbise ve yemek vermek, evlenecek genç kızlara çe-
yiz hazırlamak gibi ihtiyaç yardımları sıklıkla yapılıyordu. Oyuncağı bulunmadığı için 
arkadaşlarıyla oynayamayan çocuklara oyuncak alınmasıyla ilgili vakıflar da kurulmuş-
tu; efendileri tarafından azarlamasınlar diye kap kacak kıran hizmetçilere para yardı-
mı yapan vakıflar da. Yalnızca bunlar değil elbette! Divitinde mürekkep kalmayanların 
divitinin mürekkeple doldurulması, mumu tükenen öğrencilere mum verilmesi, halka 
meyve ve sebze verilmesi, çalışamayacak derecede yaşlanan kayıkçı ve hamalların bakı-
mı ve hatta çocukların emzirilmesi gayesiyle kurulan vakıflar bile vardı. Şehirlerdeki yol 
ve sokakların temiz tutulması için çalışanlar, caddedeki tükürük ve balgam gibi insanı 
tiksindiren şeylerin üzerini kapatmak gayesiyle dolaşanlar… Selçuk Hatun gibi bırak-
tığı vakıf bahçe ve tarlaya her yıl muhtelif cinsten yüz meyve ağacının dikilmesini şart 
koşanlar olduğu gibi, Yeni Camii’de duran leylekler için yılda yüz kuruş yem parası vak-
fedenler de vardı. Herkes elinden geleni yapıyor, insanlara ve hayvanlara yardım etmek 
için çalışıyor, yaşanılan yerleri daha iyi bir yer haline getirmeye gayret ediyor ve doğayı 
korumak için en üstün çabayı gösteriyordu.

Osmanlı dönemi vakıf eserlerinin sadece 
isimlerini bile saymak kitaplara konu olur. 
Bu eserler arasında neler yok ki… Cami, 
mescid, külliye, medrese, mektep, çeşme, 
sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, 
hamam, ılıca, hela, yol, köprü, kervansaray, 
imaret, hastahane, kütüphane, namazgah, 
gasilhane, tekke, ribat, zaviye, dergâh, türbe, 
künbed, çarşı, pazar, han, kışla, kale, kaldı-
rım, miskinhane, kalenderhane, darülkura, 
darülhuffâz, dârülhadis, muvakkithane, ça-
maşırhane, yağhane, mumhane, şekerhane, 
demirhane, dökümhane, fırın, tezgâh, mez-
baha, tophane, güllehane, şişhane, tımarha-
ne, dârüşşifâ, suyolu, sarnıç, sığınak, kabris-
tan, köşk, konak, meşrûtahane, kahvehane, 
bozahane, şırahane, kıraathane, eczahane, 
mahzen...
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Tarihi bir belgede 
geçen şu ifade 

vakıfların önemini 
ne kadar da güzel 

anlatır:

“Osmanlı Devleti sınırları içinde 
vakıflar sayesinde bir adam vakıf 
bir evde doğar, vakıf  beşikte bü-
yür, vakıf beşikte uyur, vakıf mal-
larından yer ve içer, vakıf kitapla-
rından okur, vakıf bir medresede 
hocalık yapar, vakıf idaresinden 
ücretini alır. Öldüğü zaman vakıf 
bir tabuta konur ve vakıf bir me-
zarlığa gömülürdü.”

Çeşme

Şadırvan Kale
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Vakıf sahipleri, yaptırdıkları ya da vakfettikleri eserleri geride bırakırken onların ko-
runmasını, kollanmasını ve yaşatılmasını istemişler. Bu nedenle eserlerin bir du-

varına ya bir dua ya da bir beddua asmayı ihmal etmemişler. Yalnızca halk değil, bu 
geleneği Padişahlar dahi sürdürmüş.
öz gelimi Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya’yı vakfedip, camii olarak kullanılmasını iste-
miş. Bu amaç dışında kullananların “Yakalarının bir araya gelmemesi” noktasında bed-
dualar etmiş. Fatih’in oğlu Sultan II. Beyazid’in “Vakıf Bedduası” ise şöyledir:

“Allah’a ve ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan 
Hazreti Peygamber Sallalahü Aleyhi Vesellemi tasdik 
eden, Emir, Bakan, küçük veya büyük herhangi bir 
kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, 
eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işle-
mez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal 
olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya 
kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve 
geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştiril-
mesi için uğraşır, feshedilmesine veya başka bir hale 
dönüştürülmesine kastederse, haram üstlenmiş, gü-
naha girmiş ve masiyetleri irtikâp etmiş olur. Böylece 
günahkârlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları 
gün Allah onların hesabını görsün. Mâlik onların istek-
lisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira 
Allah’ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra, onu 
değiştirirse onun günahı, değiştirenler üzerindedir. 
Kuşkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez…”

Vakıf Bedduası
26 Vatan, Orman ve Vakıf|

2.Beyazid



27“Anadolu’yu Vatan Yapanlar” |

İKTAV VAKFIİKTAV VAKFI

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı: İKTAV
Vakıf, ilim, irfan, tarih, kültür ve medeniyettir.
Vakıf, geçmişten geleceğe hizmet ve gönül köprüsüdür. 
Vakıf, tarihi geçmişin canlı şahitleri, insanlığın hizmet abideleridir.
Vakıf kurmak, gök kubbede hoş seda bırakmaktır.
Vakıf insanı olmak, ebedi olarak yaşamak ve yaşatmaktır.

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı İKTAV işte bu düşüncelerle, 2018 yılında araştır-
macı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman tarafından kuruldu. “Tarih ve 
kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır” ilkesi ile İlim, Kültür ve Tarih 
Araştırmaları Merkezini kuran İKTAV Vakfı, başta güzel vatan Anadolu olmak üzere, 
gönül coğrafyamız ve dünya ülkelerinde tarih ve kültür araştırmaları yaparak Devr-i 
Alem Belgesel TV programlarını çekmeye devam ediyor.
İKTAV Vakfı bünyesindeki, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı 
özel araştırma kütüphanesinde yer alan binlerce kitap, dergi, belge, fotoğraf ve belgesel 
video arşivi tarih ve kültür araştırmacıların hizmetinde. 249 m2’lik kendine ait yer üze-
rinde faaliyet gösteren İKTAV Vakfı, basın yayın medya kuruluşları ile kitap ve dergiler 
hazırlamakta, sempozyumlar  düzenlenmektedir. Ayrıca yine vakıf bünyesinde belgesel 
TV programları çekerek kültür ve medeniyet tarihimize hizmet vermektedir. 
İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı İKTAV; bilim, teknoloji ve sanayi şehri Kocaeli 
Gebze ilçesinde kendine ait araştırma merkezi, kütüphanesi, bünyesindeki medya kuru-
luşları www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com ile  kültür ve medeniyet tarihimi-
zin hizmetinde!
İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı İKTAV
www.iktav.com 
Kubbede hoş sedalar bırakır.

 Adres: Tatlıkuyu Mah. 1227 Sok. No: 8 Kültür Apt. Kat 1 Gebze / Kocaeli 
E-Posta:  belgeselyayincilik@gmail.com
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TÜRKİYE
CUMHURİYETİ’NDE

 ORMANCILIK
TARİHİ
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  Türkiye Cumhuriyeti 1937 yılından 
başlayarak ağaçlandırma için özel 

yasalar çıkartılmıştır. 1961 yılında Ağaç-
landırma ve Erozyon Kontrolü Daire 
Başkanlığı, 1969 yılında Orman Bakanlı-
ğı bünyesinde Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak, 
Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırması ve 
fidanlığının kurulması,Ankara-Anıttepe, 
Eskişehir-Kocakır ve Kalabak uçakla to-
humlama ağaçlandırma çalışmaları, Tar-
sus-Adanalıoğlu Ormanı gibi büyük ağaç-
landırma ve erozyon kontrolü projeleri 
hayata geçirilmiştir.Devlet ve millet olarak 
geçmişten günümüze süregelen orman 
ve çevreyi koruma bilinci, Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurulmasıyla yeni süreçte de 
devam etmiştir.  Atatürk’ün 1922 yılında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış 
konuşmasında söylediği şu sözler, orman-
cılık kültürünün oluşması ve gelişmesinde 
esas teşkil etmiştir: 

“Gerek ziraat ve gerek memleketin 
servet ve sıhhati umumiyesi noktası 
nazarından ehemmiyeti mu- hakkak 
olan ormanlarımızdaki asri tedbir 
ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi 
etmek ve azami faide temin eylemek 
esas düsturlarımızdan biridir”

Kutuluş Savaşı sonrası bağımsızlığını ka-
zanan Türkiye Cumhuriyeti’nde yanmış, 
yıkılmış, perişan olmuş yurdumuzun 
imarı için orman idarelerimiz önemli hiz-
metlede bulunmuştur. O yıllarda tek ihraç 
ürünlerimiz olan kuru üzüm, tütün ve yu-
murta için kutu yapımı yine ormanlardan 
sağlanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Sinop Ayancık Zingal, Bozüyük İbrahim 
Çolak, Bafra İş Bankası gibi devlet ve özel 
kurumlarımız tarafından kurulup çalıştı-
rılan kereste fabrikaları, sanayileşmemizin 
gelişmesine öncülük etmiştir

 “... Ormanlar 
memleketlerin, 

beldelerin sıhhat ve 
feyz kaynağıdır...”

                                                                                     
Kazim 

Karabekir 
Paşa
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Bu sözler birinci dünya harbi ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Kazım Karabe-
kir Paşa tarafın- dan söylenmiştir. Büyük komutan, vatan topraklarımızı korumak için 
savaşmış, bu toprakların geleceği için ormanların ne kadar önemli olduğunun bilinci 
ile önemli çalışmalar yapmıştır. Kendisine bu mücadelesinden dolayı Orman Mekteb-i 
Alisi tarafından Fahri Doktora unvanı bile verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ağaçlandırma için özel yasalar çıkartmıştır. Başta Orman Teşkilatı 
olmak üzere kamu kurumları, tüzel ve özel kişiler ağaçlandırma yapmakla yükümlü kı-
lınmıştır . 1925 yılında Ankara Atatürk Orman Çiftliğin’de ilk fidanlık kurulmuş, Cum-
huriyetin 10. yılında ağaçlandırma seferberliği başlatılmıştır. 

 “....Türk halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde otur-
duğuna vakıftır. Ormanlarını evladı gibi sever, bunun için ağaç 

bayramları yapar, yeniden orman yetiştirir....”
                                     

                                    Mustafa kemal Atatürk 
              1923 İktisat Kongresi Raporu
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İnsanlar, tarih boyunca ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tabi-
atla bütünleşerek yaşamışlar ve nimetlerinden azami şekil-

de yararlanmaya çalışmışlardır. Tarihte doğal kaynaklarını 
akıllıca ve ustalıkla kullandıkları sürece refah içinde ya-
şayan uygarlıklar, doğal kaynakların bozunumu ile tarih 
sahnesinden silinmişlerdir. Başta  hayat kaynağımız olan 
ormanlar  olmak üzere   tüm  doğal kaynaklaramızı kuru-

mak ve gelecek kuşaklara emanet etmek  gerekiyor.  Unu-
tulmasın ki ormanı sevgi korur.

Cumhuriyet ilan edildiğinde ülkemizin durumu içler acısıydı. Kurtuluş Savaşı kazanıl-
mıştı. Ama insanların başını sokacak konutu yoktu. Savaşlar sonucunda yakılıp yıkılmış 
yerleşim yerleri ve Lozan’da yapılan mübadele anlaşması çerçevesinde ülkemize gelen 2 
milyona yakın insanın barınması için konut ihtiyacı vardı. Büyük birer köy durumunda 
olan başkent Ankara ve diğer kentlerin başta barınma olmak üzere ulaşım için yol, köp-
rü, tünel gibi çağdaş bir yapılanmaya ihtiyacı vardı. Büyük bir “iskan sorunu” ile karşı 
karşıya kalan ülkenin yeni baştan kurulması gerekiyordu. Kurtuluş Savaşı’ndan hemen 
sonra “Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığı” kuruldu.

“Beyaz adam annesi olan toprağa ve kardeşi olan 
gökyüzüne, alıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak bir 

şey gözüyle bakar. Onun bu ihtirasıdır ki toprakları 
çölleştirecek ve her şeyi yiyip bitirecektir. Beyaz adamın 
kurduğu kentlerde, bir çiçeğin taç yapraklarının açar-
ken çıkardığı tatlı sesler, bir kelebeğin kanat çırpışları 

duyulamaz. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok 
olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın 

yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak!”

KIZILDERİLİ ATASÖZÜ
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GİRESUN’DA ORMANCILIK TEŞKİLATININ KURULUŞUGİRESUN’DA ORMANCILIK TEŞKİLATININ KURULUŞU

Birinci dünya harbi ve kurtuluş savaşın-
dan çıkan genç Türkiye cumhuriyeti 

devleti 1929 dünya ekonomik buhranı ile 
sarsılmakta. Geçmişte  bölgenin vatan ol-
masını sağlayan ormanlar  devlet ve mil-
letimizin imdadına yetişmiş.Atatürk`ün 
emri ile 1937 yılında 3116 sayılı orman 
yasası uygulamaya konarak  devlet or-
mancılığına geçilmiş. Giresun  Orman İş-
letme  Müdürlüğü 1939 yılında kurulmuş-
tur.  Şebinkarahisar’a 1940, Ordu’ya 1944, 
Ünye  1946 tarihlerinde  Orman işletme 
müdürlükleri  kurulup bölge insanına  iş, 
aş ve geçim  kapısı olmuştur. İkinci dünya 
harbine  Türkiye girmemesine rağmen  sa-
vaşın  tüm sıkıntıları  yaşanmakta insanla-
rımız büyük sıkıntılar  çekmektedir. 
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TARİHİ  BİR RAPOR

Giresun milletvekilleri İsmail Sabuncu ve Hasan Vasıf Somyürek’in Giresun bölgesinde 
yaptıkları incelemeler sonucunda  hazırladıkları 3 Temmuz  1942 tarihli rapor da sahil 
kesimlerinde gıdasızlık yüzünden salgın  hastalıkların baş gösterdiği devletin acil tedbir 
alması  istenmiş. 
1945 yılı Temmuz ayında, bölge de  incelemeler yapan milletvekilleri İsmail Sabuncu, 
İhsan Gürak, Necmi Osten, Ayet Sayar ve Ahmet Ulus tarafından hazırlanan “Gire-
sun’un Başlıca Sorunları” başlıklı raporda yer alan görüş ve öneriler  bölgenin kalkın-
masın da  ormancılığın ne kadar önemli olduğunu göstermekte , Söz konusu rapor da 
yer alan  maddeler  bölge insanının çektiği  sıkıntıyı ortaya koymakta.İşte o maddeler  
den bazıları:

- Halkın başlıca gelir kaynağı olan fındığın fiyatının savaş nedeniyle yük-
selmemesine rağmen, mısır başta olmak üzere diğer her türlü maddenin 
fiyatları  katlanmış, bu nedenle halkın alım gücü çok gerilemiştir,

-Balıkçılık, ormancılık, meyvecilik gibi farklı iş imkânlarının yaratılması-
na ihtiyaç duyulmakta,

-Orman emvalinden bölge halkının daha fazla istifade edebilmesine yöne-
lik bazı kolaylıklar sağlanmalı,

Çorum Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu tarafından hazırlanan 
09.10.1945 tarihli yedi sayfalık raporda ise;

Halkın temel besin maddesi durumunda olan mısırın beş aylık ihtiyacı 
karşılayabilecek kadar üretilmekte olduğu, geri kalanın parayla alınmak 
durumunda kalındığı,

-Tek mahsule bağlı kalınmasının bir sonucu olarak, fındık mahsulünün en 
çok ve en değerli olduğu yıllarda dahi üreticinin gerek tüccara ve gerekse 
devlete daima borçlu olduğu,

-Halkın geçinebilmek için elindeki avucundaki neyi varsa sattığı, yeterli 
beslenememekten dolayı verem dâhil hastalıkların kol gezdiği,

-Devlet ve diğer alacaklıların, alacaklarını tahsil etmek için vatandaşın 
elinden her şeyini aldığı belirtilerek halkın para ve yiyecek yardımına ih-
tiyacının bulunduğu belirtilmekteydi.
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Kazancıoğlu bu tespitleri yaptıktan sonra, alınması 
gereken tedbirler olarak;

Giresun  Orman Bölge Müdürlüğü 1960 
yılında faaliyete başlamış  bölgenin kal-
kınmasına ve ekonomik hayatına büyük 
katkı  vermiştir Yol medeniyettir. Orman 
teşkilatı bölge  insanına  iş aş umut ve ge-
çim kapısı olmuş yollar açarak medeniyet 
getirmiştir. Giresun daki  orman teşkilatı   
nin kuruluşu ve bu günlere gelişi ile ilgili  
üçüncü kuşak orman teşkilatı  mensubu 
olan sözlü tarih araştırmacısı  Metin Koç  
dan bilgiler alıyoruz. Giresun  ve Ordu 
bölgesindeki  yolları  orman  teşkilatları  
tarafından açılmıştır.  1950  yılında ya-
pımına başlanan Orman yolları 1960 ve  
1970 li yıllarda  hızlanarak devam etmiştir.

Makinelerin olmadığı dönemde insan 
gücü ile  kazma, kürek, murçlarla  yollar 
yapılmış, köy  ve mahalle olan bölgelerde 
imece usulü ile orman yolları  açılmıştır.
Orman envallerinin naklinin zor olduğu 
dönemde orman içine yapılan kereste fab-
rikalarda biçilmiş kalas olarak nakledil-
miştir. Örnek olarak Ordu Akkuş, Giresun 
Kulakkaya, Gavurhendeği, Camalan daki  
kereste  fabrikası kalıntıları  bulunmakta. 
Kereste fabrikaları kendi artıklarının üret-
tiği buharla çalışmakta. Fabrikalara orma-
nın  içinden  ürünlerini rahat getirebilmek 
için orman içine  raylı  taşıma sistemleri 
kurulmakta  dekovil hatları döşenmekte.

ORMAN BÖLGE İNSANINA UMUT, İŞ VE  GEÇİM ORMAN BÖLGE İNSANINA UMUT, İŞ VE  GEÇİM 
KAPISI  OLMUŞTURKAPISI  OLMUŞTUR

Şubat ayına kadar Kızılay tarafından halka mısır yardımı yapılması,

 - Tabii afetler nedeniyle ürünü zarar görenlerden vergi alınmaması, alınan-
ların da paralarının geri ödenmesi,

-Madenler için orman ürünlerinden imal edilen maden direği sayısının artı-
rılması suretiyle iş sahası yaratılması,

 -Yapılması planlanan 51 orman işletmesi binasının en az yarısının bu yıl 
yapılması suretiyle iş sahası yaratılması, 

-Espiye’de kurulması kararlaştırılan kereste fabrikası yerinin istimlâki ve 
inşaata başlanması,

 -Trabzon, Sürmene, Giresun ve Ordu orman işletmelerinin kabiliyetleri  tet-
kik edilerek bir kâğıt fabrikası kurulmasının uygun olacağını da belirtiyordu.
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Orman teşkilatı bulunduğu yerlere  yeni ve modern teknoloji  getirmiş. Özellikle 1950`li 
yıllarda en ücra yerlerde dahi elektrik üretmiştir. Kurmuş olduğu mini HES` lerle, or-
man halk dayanışması ile insanlar elektrikle  tanışmıştır.
-Yolların olmadığı bölgelerde orman içi kuru ve sulu mini derelere oluk döşemek sureti 
ile kilometrelerce mesafeden orman emvali taşın-
mıştır. Kereste nakli yapılan bu oluklar halan bazı 
yerlerde varlığını korumaktadır.

*Derelerde su gücü ile kereste naklini  Osmanlı-
dan Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar devam etti-
ren orman teşkilatı, Bulancak - Pazar suyu, Gire-
sun – Aksu, Espiye – Adabük, Tirebolu - Halkova 
mevkiine orman tomruk depoları  kurmuştur. Tomruklar   
derelerden  su gücü ile  taşınması başlı başına  araştırma 
ve belgesel  konusudur.  50 ile 70 km mesafedeki orman-
lardan kesilen  ağaçların tomrukları derelerde su gücü  
ile bu depolara getirilip satışa sunularak ülke  istihdam 
ve ülke  ekonomisine  katkı sağlamıştır. 

*Yolların olmadığı  bölgelerdeki orman içine kurulan büyük 
tezgahlarla yoğun biçimde insan  gücü ile  kalas biçimi yapıl-
makta ve bu kalaslar  orman  teşkilatının kadrolu malı olan  manda, at 
ve katırlar vasıtası ile  yollara  taşınmaktadır. Bu işin en yoğun olduğu dönem 1945-1960 
yıllarıdır. Bölge  halkı ve orman teşkilatı insan üstü  çalışmalarla devletin  kalkınmasına  
katkı  sunmaktadır.

Ormanların  yenilenmesi ve fidan  dikimi için Giresun’da ilk fidanlık 1964 yılında Ayte-
pesi’ne kuruldu. Bunun yanında 1974 yılında Ordu, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Kemer-
köprü’de yoğun bir şekilde fidan üretimi yapılmaya başlandı.
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Giresun ve Ordu iline ilk seyyar hava Hat 
1959-1960 yıllarında Avusturyalılar tara-
fından getirilmiş olup 2000 mt mesafeden 
5 ton ağırlığındaki  orman  emvalini ge-
tirebilecek teknolojide taşıma sistemleri  
kuruldu. Dereli-İkisu bölgesinde 1964  yı-
lında Yeşilvadi köyüne  havi hatla kamyon  
taşınması Ormancılık tarihinde bir ilk 
olup halen bölge halkı arasında konuşul-
makta Hava hat ile taşımacılık Giresun or-
mancılığın da çok önemlidir,  Havai hatla  
taşımacılık, Biçik Üçgül, Kulakkaya, Dere-
gözü, İki Su , Kuzalan  ve  Hoşafçı  bölgesi 
ile  Akkuş ormanlarında kullanılmıştır.

Ormancılıkta yerinde yönetim önemlidir.  
Giresin Pilot Bölgeleri Koruma Lojmanla-
rı  yapılmış. Dereli- Hapan , İkisu, Kulak-
kaya, Uzundere Boncuk, Piraziz-Şerefli, 
Yağlıdere Sınır, Şebinkarahisar, Tamza-
ra-Üçköprü , Balcana , Mindeval , Boyluca 
da  orman koruma teşkilatları  kurulmuş-
tur.

GİRESUN’DA ORMANCILIK FAALİYETLERİ:

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğrencisi Aydın Gül-
şen tarafından 2014 tarihin de hazırlanan GİRESUN’DA SOSYAL, EKONOMİK, Sİ-
YASİ VE KÜLTÜREL YAŞAM (1945–1960)  başlıklı DOKTORA TEZİ’inde Giresun 
ormancılık tarihi ile ilgili verilen bilgiler Ormancılık tarihimiz ışık tutmakta. Yapılan 
bilimsel araştırmada şu görüşlere yer verilmekte. 
“...Giresun, orman bakımından oldukça zengin bir durumdadır. Bu bakımdan il gene-
linde ormancılık ile uğraşan önemli bir nüfus bulunmaktadır.  Toplam alanı 200 bin 
hektar civarındaki Giresun ormanları deniz kıyısından başlayarak 2 bin metreye kadar 
yükselen arazi kesiminde çok sık ağaçlardan oluşmaktadır



‘
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Bu sınırın üstünde verimli ancak çok büyük olmayan yayla-
lar ve otlaklar bulunmaktadır. Giresun ormanları ilin toplam 
yüzölçümünün yaklaşık % 30- 35’lik bir bölümünü kapla-
maktadır. Bu ormanlarda ibreli, yapraklı ve karışık orman 
ağaçları bulunmaktadır. İbreli ağaçlar daha ziyade yüksek 
kesimlerde yer almaktadır. Toplam 244.276 hektar olan or-
manlık alanın, 56.159 hektarını ibreliler, 89.322 hektarını 
yapraklılar, 98.795 hektarını karışık ağaç türleri teşkil etmek-
tedir. Ormanların genel olarak durumuna baktığımızda,
 % 25’inin normal koru, %24’ünün bozuk alan, % 51’inin ise 
çok bozuk orman alanları olduğu görülmektedir.

Giresun’da topoğrafik yapının çok sarp ve dik olması beşerî 
ve ekonomik faaliyetleri oldukça güçleştirmektedir. Bu baskı 
yerleşme ve tarım alanlarının sınırlı olmasına, özellikle de alçak kesimlerdeki etek or-
manlarının hızla yok edilmesine yol açmıştır. Açılan ormanlık alanların büyük bölümü 
fındık bahçelerine dönüştürülmüştür. Nitekim fındık tarımına uygun olmayan yukarı 
kesimlere çıkıldıkça orman azalmasının yok denecek seviyeye düştüğü, hatta bazı ke-
simlerde ormanlarda artışlar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kıyı kesiminde yaşanı-
lan ormansızlaştırmanın temelinde fındık tarımı yatmaktadır.
Giresun’da orman arazisi bakımından en geniş alana sahip ilçenin 49.764 hektar ile 
Alucra, en az alana sahip ilçenin ise 843 hektar ile Eynesil olduğu görülmektedir.

GİRESUN’DA ORMAN SANAYİ

Giresun’un ticaret hayatına iklimin ve doğal yapı-
nın yönlendirdiği tarımsal üretim ve tarıma dayalı 
imalât sanayi egemen olmuştur. Bu bakımdan Gi-
resun, üretim çeşitliliği ve hammadde olarak kul-
lanılabilecek malların potansiyeline bakıldığında 
akla ilk gelen fındık işleme fabrikaları, ormanlık 
alanlara sahip olması nedeniyle kerestecilik ve 
selüloz işleme fabrikaları için uygun bir yerdir. 
Kentteki sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu da 
bu ürüne bağlı olarak kurulmuştur. Aynı zamanda 
orman ürünlerine dayalı sanayi de gelişmiştir. Enerji üretimine elverişli çok 
sayıda akarsu bulunmasına rağmen bu kaynaklardan yeterince istifade edile-
memektedir.



İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte, Giresun’da üretilen fındık, genel-
likle küçük ölçekli firmaların elinde olan fındık kırma tesislerinde işlene-
rek iç ve dış piyasaya sürülmektedir. 
Orman ürünlerinin işlenmesine yönelik sanayi için yeterli hammadde 
bulunmasına rağmen bu konuda önemli bir istihdam imkânı yaratıla-
mamıştır. Giresun halkının geniş iş imkânları yaratan kâğıt fabrikası gibi 
yatırımlara ihtiyaç duyduğu  gündeme getirilmiş,  Seka  Aksu  kağıt fabrikasının kuru-
luşu  Adnan Menderes’in  başbakanlığı döneminde  planlanmıştır. 

Giresun’da kâğıda dayalı bir sanayi un-
suru olarak kurulan Aksu Gazete ve 
Kraft Kâğıdı Fabrikasının temeli 
ancak 1967 yılında dönemin Baş-
bakanı Süleyman Demirel tara-
fından atılabilmiştir. Söz  
konusu fabrika 1990’lı 
yılların sonundan itibaren 
faaliyetlerine son vererek 
özelleştirilmiştir.
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KAYIN ORMANLARI VE AKKUŞ KERESTE FABRİKASI

Eski Türkler kayın ağacını  “Hayat Ağacı” olarak  görür. Türk inanışların da  Fındık ve 
Kayın ağacı  kutsal kabul edilir. Türk destanların da  gökten Tanrı dağları eteğindeki 
Issık göle  inene yeşil ışık dan Kayın ve Fındık  ağacın türediğine inananılır.

Türkler Günlük yaşamda kullandıkları yay, ok, ve bunların kılıflarını, çadır direklerini, 
yemek kaplarını, en iyi semer ve eğerlerin ana malzemesi olarak kayın ağacını kullan-
mışlardır  Ordu ve Giresun bölgesin de Türkiye nin en zengin Kayın ormanları bulun-
maktadır.
Ordu ve  Giresun bölgesindeki  kayın ormanlarını  işleyecek  bir fabrikaya ihtiyaç du-
yulur. 1950 li yıllar da dönemin  Başbakanı  merhum Adnan Menderes ‘in talimatı ile  
Ordu  Akkuş a kayın ormanlarını işleyecek  kereste fabrikası   kuruldu  ve  Karakuş olan 
ilçenin adı değişerek Akkuş yapılır. Kereste fabrikası Orman genel müdürlüğü bünyesin 
de   özelleştirilinceye  kadar bölge insanına  istihdam ve  ülke ekonomisine  katkı sunar
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FINDIĞIN BAŞKENTİ
  KİRAZ’IN  ANAVATANI

Dünyanın en kaliteni fındığı Giresun’da yetişmekte. Türkiye’de en fazla fındık üretimi 
ordu bölgesinde gerçekleşmekte. Giresun ve Ordu dağları kiraz ve fındık ormanları 

ile  birçok ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü kiraz ormanları oluşturmakta Fındık araştırma ensti-
tüsü işbirliği ile Yabani kirazın ehlileştirilmesi, Giresun’a has kiraz türünün geliştirilmesi 
konusunda bilimsel çalışmalar yapmakta. 
Giresun Jeponyanın Sagae şehri  kardeşliğinin  Giresun’un kirazın anavatanı olmasından 
kaynaklandığı bilinmekte . Giresun valilerinden Mustafa Taşkesen şu bilgileri vermekte  

 “...Japonlar her sene kiraz mevsiminde 
Tokyo  büyükelçiliğimize birkaç kasa 
kiraz gönderiyorlar. Kirazlar küçük 
domatesler gibi. Kirazı geliştirmişler 

kendine özgü bir kiraz türü haline getir-
mişle Sağ olun bu kiraz dünyaya sizden 
dağıldı. Teşekkürümüzün bir nişanesi 

olarak kirazdan kazandığımız paraların 
bir minnettarlığı olarak size bu kirazları 

gönderiyoruz....”

Mustafa Taşkesen
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KAFKAS CEPHESİ KAFKAS CEPHESİ 
HARŞİT IRMAĞI HARŞİT IRMAĞI 

ŞEHİTLER MESİRE  ŞEHİTLER MESİRE  
ALANIALANI

Anadoluyu bizlere vatan yapan aziz Şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz 
var. Giresun ve Ordu Kurtuluş savaşında en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Ta-
rım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü 
canları ve kanları ile bu güzel vatanı bizlere yurt yuva yapan aziz şehitlerimizi  unut-
muyor. Kurtuluş Savaşı  Sakarya  Meydan Muharebesi’nin  100. Yılı  dolayısı ile  Kafkas 
Cephesi Harşit Savunmasından,  Sakarya Meydan Muharebesine  giden 42. ve 47.Gö-
nüllü Giresun Alayları  anısına bu belgeseli hazırlayarak  aziz hatıralarını yaşatmakta. 
Tirebolu Harşit  ırmağı kenarında şehitlik mesire  alanı  kurmaktadır.

Şehitlerimiz için ne yapsak az. Harşit ırmağı başlı başına şehitler ve gaziler abidesidir.    
Orman  genel   müdürlüğü  şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Harşit ırmağı va-
disine “1. Dünya Harbi Kafkas Cephesi 100. Yıl Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı“ yapması 
takdirle karşılanmakta. Kültür ve sanat değeri yüksek bir mimari ile yapılacak şehitler 
anıtı, Panoroma müzesi ve mesire alanında Kafkas cephesi Harşit savunması canlan-
dırılacak. Çin’den başlayıp Gümüşhane Harşit vadisinden geçerek Tirebolu’da denizle 
buluşan tarihi İpekyolu’nun kültür tarihimizdeki yeri tanıtılacak.
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nün şehitler mesire alanı, şehit ve gazilerimize vefa 
borcumuzun ödenmesine,  aziz ruhlarına fatiha okunmasına vesile olacaktır. Şehitler 
anıtı ve mesire alanını ziyaret edenler Harşit ırmağının zaferler tarihimizdeki yeri ve 
önemi ile Tirebolu Harşit vadisi, Erzincan’dan Bitlis‘e kadar Kafkas cephesinin savunma 
hattında verilen destansı mücadelenin tüm geçmişini öğrenip Orman Genel Müdürlü-
ğünün şahsında Devlet ve milletimize  teşekkür edeceklerdir. 

Harşit Kabaktepe Şehitliği
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Birinci dünya harbi Kafkas cephesi 100. Yıl 
şehitler anıtı ve mesire alanı yapılacak Har-
şit ırmağından sadece su değil, Türk - islam 
medeniyetinin ihtişamlı tarihi de akar. Gezip 
görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan Harşit 
ırmağı dile gelir size bu bölgelerin vakıf kül-
türü ile nasıl vatan olduğunu anlatır. Vata-
nınıza sahip çıkıp, vakıfları koruyun, ab-ı 
hayat olan suyun kıymetini bilin der. 
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ORDU AYBASTI  DANİŞMEND GAZİ  ŞEHİR ORMANI 

Türklerin Karadeniz’e ilk giriş kapısı Or-
du’nun Perşembe yaylasıdır.1105 yılında 
Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken  
Danişment gazi ve 6 bin askeri  burada şe-
hit oldu. Danişment gazi ve şehit askerler 
için her yıl burada devlet töreni düzen-
leniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından Aybastı ilçesinde bin 500 rakımlı 
Perşembe Yaylası’nda, düzenlen anma  tö-
renlerine  Türkiye’nin birçok bölgesinden 
ziyaretçilerde katılıyor.  

Büyük komutan Melik Danişment Gazi, 
Malazgirt Zaferi’nde de Sultan Alpars-
lan’ın  en önemli komutanlarından birisi-
dir. Tokat Niksarda kurduğu  Danişmendli 
beyliği ile 1105 yılında Ordu ve Giresun 
bölgesini vatan yapmak üzere seferler dü-
zenler.Aybastı yakınlarında Perşembe yay-
lasında pusuya düşürlerek yaralanıp şehit 
olur.

Danişmend gazinin torunları tarafından 
kurulan Emiroğulları beyliği  Ordu ve Gi-
resunu fethederek vatan yaparlar. Türkler 
için kutsal olan  kayın gürgen ormanları 
ile kaplı canik dağları, dünyaca ünlü men-
deresler, orman gülleri ve doğal güzellikler   
şehitlerimiz için birer abide gibi  durmakta.  
Giresun orman bölge müdürlüğümüz  Da-
nişment gazi ve  şehit askerlerini unutma-
yarak Ordu Aybastı ilçesinden  Perşembe 
Yaylası’na giden yol üzerinde Danişment 
gazi  mesire alanı oluşturup  şehitlerimi-
zin  aziz hatıralarını  yaşatmakta.  Aybastı 
ilçesine   5 kilometre uzaklıkta bulunan bu 
mesire alanı muhteşem güzelliği ile  göz ve 
gönül ziyafeti sunmakta. 

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bungalov evleri, restoranı ve piknik 
alanlarıyla doğa severlere hizmet veren 
Aybastı Kent Ormanı 1105 yılın da  Per-
şembe yaylasında  pontoslularla yapılan  
savaş ta şehit olan  Melik danişment gazi-
nin adı yaşatılarak   aziz ecdadımız ve şe-
hitlerimize  vefa borcumuz da ödenecek.



43“Anadolu’yu Vatan Yapanlar” |

HAYAT KAYNAĞIMIZ ORMANLARHAYAT KAYNAĞIMIZ ORMANLAR
Canlıların hayat kaynağıdır ormanlar. Nefes aldığımız havayı 
onlara borçlu değil miyiz? Ağaç yaşamın ayrılmaz bir 
parçası, hayatın vazgeçilmezidir. İnsanlar, tarih boyun-
ca ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ağaçlarla bir bütün 
olarak yaşamış ve nimetlerinden yararlanmıştır. Doğal 
kaynakları akıllıca kullandıkları sürece refah içinde 
yaşayan uygarlıklar, yarını düşünmeden tükettikleri 
doğal kaynakların yok olmasıyla tarih sahnesinden 
silinmişlerdir. Başta hayat kaynağımız olan ormanlar 
ve sularımız olmak üzere tüm doğal kaynaklarımı-
zı korumak ve gelecek kuşaklara emanet etmemiz gerekiyor.  
Orman ve su varsa hayat vardır. Giresun ve Ordu, orman ve 
su yönünden önemli illerimizin başında gelmektedir. Doğu 
Karadeniz’in çok zor tabiat şartlarında ormanlar yurt yuva 
vatan olmuştur. Tarih boyu bölge insanı, ormanlarla hayat 
sürmüş, ağaçları bir nimet olarak görmüş ve hayatının her 
alanın da kullanmıştır.

GİRESUN ORMANCILIK TARİHİNİN
CANLI ŞAHİTLERİ

Ormancılık kültür, tarih ve vefadır. Geçmişten bugüne ormancılığın gelişmesinde emeği 
geçen, genel müdüründen muhafaza memurlarına, tüm orman teşkilatı mensuplarını 
saygı ve şükranla anıyoruz. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman teşkilatı-
mızın canlı şahitlerinin bilgi ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak için vefa ça-
lışması başlattık.

KİRAZIN ANAVATANI: GİRESUN

Karadeniz’de hayat ormanla başlar, ağaçla devam eder. 
Huzur dolu ormanlar, dur durak bilmeden akan de-

reler, gökyüzüne dokunan tepeler, göz alıcı travertenler, 
gizemli yer altı suları ve şaşırtıcı canlı çeşitliliği… Karade-
niz’in yeşil incisi Giresun ve Ordu’nun büyüleyici güzellik-
teki doğasının namını duymayan yoktur. Ama Giresun ve 
Ordu denince akla ormanlarındaki zengin ağaç türlerinin 
yanında, adını aldığı lezzetli kirazı ve ününü borçlu olduğu 
kaliteli fındığı gelir.
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Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içinde kalan Giresun ve Ordu, 
fındıkla ün yapmıştır. Türkiye’de en fazla fındık üretimi Ordu bölgesinde gerçekleşse de 
Dünya’nın en kaliteli fındığı Giresun’da yetişir. Orman Bölge Müdürlüğü, Fındık Araş-
tırma Enstitüsü işbirliği ile kiraz ormanları oluşturmak için çaba göstermekte, yabani 
kirazın ehlileştirilmesi ve Giresun’a has kiraz türünün geliştirilmesi konusunda bilimsel 
çalışmalar yapmaktadır. Giresun’un Japonya’nın Sagae şehri ile kardeşliğinin Giresun’un 
kirazın anavatanı olmasından kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Giresun eski valisi 
Mustafa Taşkesen bu konuda yaptığı açıklamaya kulak verelim:

“Japonların kirazları küçük domates-
ler gibi. Kirazı geliştirmişler, kendine 
özgü bir kiraz türü haline getirmişler. 
Japonlar her sene kiraz mevsimin-
de Tokyo büyükelçiliğimize birkaç 

kasa kiraz gönderiyorlar. Yanında da şu not oluyor: Sağ 
olun bu kiraz dünyaya Giresun’dan dağıldı. Teşekkürü-
müzün bir nişanesi ve kirazdan kazandığımız paraların 
bir minnettarlığı olarak size bu kirazları gönderiyoruz.”

“Giresun ve Ordu’da orman işletme 

şefliği yaptım. Teşkilat olarak nere-

ye gittiysek oraya bir hayat götür-

müşüzdür. Yollarını yapmışızdır. 

Halk zaten orman teşkilatı men-

suplarını seviyor. Onlar düştüğün-

de ellerinden tutan öteden beri hep 

orman teşkilatı olmuştur.”)

Orman Teknikeri Ahmet Sonkaya:



45“Anadolu’yu Vatan Yapanlar” |

Yol medeniyettir... Yol kültürdür… Yollar, kültür ve medeniyet 
tarihimizin canlı şahitleridir. Orman teşkilatımız, yol ve ula-
şım konusunda da önemli görevler üstlenmiş devlet kurumla-
rımızdan biridir. 

ORMANCILIK TARİHİNDE YOL

Karadeniz kıyısındaki illeri birbirine bağ-
layan Giresun’daki karayolu bağlantıları, 
19’uncu yüzyıla gelinceye kadar önemli bir 
değişiklik göstermemiştir.Eskiden olduğu 
gibi en önemli yol güzergâhı, İç Anadolu 
ile bağlantıyı da sağlayan Şebinkarahisar 
yolu olmuştur. Şebinkarahisar, tarihi İpek 
Yolu üzerinde bulunması sayesinde ticari 
önemini uzun yıllar korumuş ve şehirdeki 
ticaretin gelişmesine vesile olmuştur. 

Ticaret kervanları, askeri sevkiyatlar, 
hacı kafileleri, yaylalara çıkan göçerler ve 
ilim-irfan ile meşgul âlimler, hep bu yolu 
kullanmışlardır. Geçmişi çok eskilere da-
yanan Giresun - Şebinkarahisar yolunda 
1926 yılına kadar sadece hayvanlarla ula-
şım yapılabilmiştir. Hükûmetin bu yolun 
bitirilmesi için tahsis ettiği para ile yol ya-
pım çalışmaları hızlandırılmıştır. Ve 1926 
yılında, ilk kez bir otomobil Şebinkarahi-
sar’a gidip gelmiştir.

Yıllar önce, dönemin Sivas valisi Halil Rıfat Paşa, “Gidemediğin yer senin değildir.” 
diyerek geçit vermez dağlara yol açmış, İç Anadolu’yu Giresun Limanı’na bağlamıştır. 
Türkiye’de insan gücü ile açılan ilk karayolu tüneli olan Şebinkarahisar yolu üzerindeki  
“Halil Rıfat Paşa Tüneli”, Giresun’un kaderini de tamamen değiştirmiştir. Bu yol saye-
sinde Orman emvali insanlarımıza geçim kaynağı olmuş, ülkemizin ekonomisine ka-
zandırılmıştır.

Halil Rıfat Paşa
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Giresun Orman Ana Tamirhane Arazi Formeni 
Ferhat Şahin:

“Uzun yıllar Giresun Orman Ana Ta-
mirhane Müdürlüğünde görev yaptım. 
Pınarlar’dan Kümbet Sapağı’na yapılan 

13 kilometrelik kaya yarma işleminin çok 
anıları anlatılır. Bu işlem için kompresör, 
30 gün boyunca 10’ar saatten toplam 300 

saat çalışmıştır.”)

ORMANCILIK İLE KALKINAN İLİMİZ: 
GİRESUN

Giresun ormanları, ilin toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 35’lik bir bölümünü kap-
lamaktadır. Toplam alanı 200 bin hektar civarındaki Giresun ormanları deniz kıyısından 
başlayarak 2 bin metreye kadar yükselen arazi kesiminde çok sık ağaçlardan oluşmak-
tadır. Bu sınırın üstünde verimli olsa da çok büyük bir alan kaplamayan yaylalar ve 
otlaklar bulunmaktadır. Giresun ormanlarında ibreli, yapraklı ve karışık orman ağaçları 
bulunmaktadır. Çam, ardıç, sedir gibi ibreli ağaçlar daha ziyade yüksek kesimlerde yer 
almaktadır.
Giresun’da topoğrafik yapının çok sarp ve dik olması beşeri ve ekonomik faaliyetleri 
oldukça güçleştirmektedir. Ama bunun yanında orman bakımından oldukça zengin bir 
il olan Giresun genelinde ormancılık ile uğraşan önemli bir nüfus bulunmaktadır. Bu 
noktada dönemin nüfus bilgilerini hatırlamanın da faydası olacaktır. İlk sayımın yapıl-
dığı 1927 yılı verilerine göre nüfus Türkiye genelinde 14 milyona yakınken, Karadeniz 
bölgesinde 2 milyonun üzerinde, Giresun’da ise 165 bin kişidir.
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Orman Yüksek Mühendisi 
Vural Aktaş:

“1968 yılında göreve başladım ve 37 yıl orman teşkilatına hizmet ettikten sonra emekli 
oldum. Ordu ve Giresun’da görev aldıktan sonra teşkilattaki son yıllarımda OGM teftiş 
kurulunda görev yaptım. 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı orman kanunundan önce 
ormancılık tamamen ticari esasa göre yürütülmüştür. Çünkü ülkenin o yıllarda sıcak 
paraya ihtiyacı vardı. 3116 sayılı yasa Atatürk’ün son devrimidir ve bir orman devri-
midir.  Çünkü bu yasa ile cibali mübaha kaldırılmış ve ormanların devlet eliyle, devlet 
işletmeciliğiyle yönetimi esas alınmıştır.”

 GİRESUN’DA ORMANCILIK TARİHİ RAPORU
Birinci Dünya Harbi ve Kurtuluş Sa-
vaşı’ndan çıkan genç Türkiye Cumhu-
riyeti, 1929 yılında dünya ekonomik 
krizi ile sarsılmıştır. İşte bu ekonomik 
buhran zamanında, geçmişte bölgenin 
vatan olmasını sağlayan ormanlarımız, 
devlet ve milletimizin imdadına yetiş-
miştir. 1937 yılında Atatürk’ün emri ile 
3116 sayılı orman yasası uygulamaya 
konularak devlet ormancılığına geçil-
miştir. 2 yıl sonra, yani 1939 yılında ise 
Giresun Orman İşletme Müdürlüğü 
kurulmuştur. Şebinkarahisar’a 1940, 
Ordu’ya 1944, Ünye’ye 1946 yıllarında 
orman işletme müdürlükleri kurul-
muştur. 

Böylece hem ormancılık faaliyetleri ge-
lişme göstermiş hem de bölge insanına 
iş, aş ve geçim kapısı açılmıştır.1945 
yılının Temmuz ayında, bölgede in-
celemeler yapan milletvekilleri İsmail 
Sabuncu, İhsan Gürak, Necmi Osten, 
Ayet Sayar ve Ahmet Ulus tarafından 
hazırlanan “Giresun’un Başlıca Sorun-
ları” başlıklı raporda yer alan görüş ve 
öneriler, bölgenin kalkınmasında or-
mancılığın ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. Söz konusu rapora göz 
attığımızda dikkatimizi çeken tespit-
lerden bazılarını hatırlamakta yarar 
var:



Halkın başlıca gelir kaynağı olan fındığın 
fiyatının savaş nedeniyle yükselmemesi-
ne rağmen, mısır başta olmak üzere diğer 
her türlü maddenin fiyatları katlanarak 
artmıştır. Bu nedenle halkın alım gücü 
çok gerilemiştir. Balıkçılık, ormancılık, 
meyvecilik gibi farklı iş imkânlarının ya-
ratılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Orman 
emvalinden bölge halkının daha fazla isti-
fade edebilmesine yönelik bazı kolaylıklar 
sağlanmalıdır.
Yapılan tespitlere karşı alınması gereken 
önlemler de detaylı bir şekilde düşünül-
müştür.Bunlardan bazılarından bahset-
memiz gerekirse:

Kızılay tarafından Gire-
sun halkına mısır yar-
dımı yapılması. Afetler 
nedeniyle ürünü zarar 
görenlerden vergi alın-
maması. Madenler için 
orman ürünlerinden 
imal edilen maden direği 

sayısının artırılması suretiyle yeni iş saha-
larının açılması. Espiye’de kurulması ka-
rarlaştırılan kereste fabrikasının inşaatına 
başlanması. Trabzon, Sürmene, Giresun 
ve Ordu orman işletmelerinin kabiliyetleri 
tetkik edilerek bölgeye bir kâğıt fabrikası 
kurulması.
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Giresun Orman Bölge Müdürlüğü 1960 yılında faaliyete başlamış, 
bölgenin kalkınmasına ve ekonomik hayatına büyük katkı sağla-
mıştır. Orman teşkilatı bölge insanına sadece umut ve geçim ka-
pısı olmamış, aynı zamanda yollar açarak medeniyet getirmiştir. 
Giresun’daki orman teşkilatının kuruluşu ve bugünlere gelişi ile 

ilgili Giresun ve Ordu bölgesinde hizmet etmiş emekli orman teş-
kilatı mensuplarımızı unutmamamız gerekiyor. Giresun’da üçüncü 

kuşak orman teşkilatı mensubu olan sözlü tarih araştırmacısı Metin 
Koç’un rehberliğinde, bölge müdürlüğümüz tarafından yapılan belgesel söyleşiler ve 
yerinde yapılan araştırmalar da ormancılık tarihimize ışık tutan çok önemli bilgi ve bel-
gelere ulaşıldı.

GEÇİM KAYNAĞI ORMANLARIMIZGEÇİM KAYNAĞI ORMANLARIMIZ

Giresun ve Ordu bölgesindeki yollar, 
orman teşkilatı tara- fından açılmıştır. 
1950 yılında yapı- mına başlanan 
orman yolları, 1960 ve 1970’li yıllarda 
hızlanarak devam et- miştir. Makinelerin 
olmadığı dönemde insan gücü ile yol-
lar yapılmıştır. Köy ve mahalle olan bölgelerde imece usulü çalışılmıştır.
Orman emvallerinin naklinin zor olduğu dönemde, orman içine yapılan kereste fabrika-
larında biçilmiş kalas olarak nakledilmiştir. Örnek olarak Ordu Akkuş, Giresun Yavuz-
kemal ve Kulakkaya’daki kereste fabrikası kalıntıları bulunmaktadır. Kendi artıklarının 
ürettiği buharlı enerji ile çalışan kereste fabrikalarına ürünlerini rahat getirebilmek için 
ormanın içine raylı taşıma sistemleri kurulmuştur. Orman teşkilatı, modern teknoloji 
sayesinde, kurmuş olduğu mini HES’ler ile özellikle 1950’il yıllarda en ücra yerlerde 
dahi elektrik üretmiştir.

Yolların olmadığı bölgelerde orman içi kuru ve sulu mini derelere oluk döşemek sureti 
ile kilometrelerce mesafeden orman emvali taşınmıştır. Kereste nakli yapılan bu oluk-
ların bazıları günümüzde halen varlığını korumaktadır. Derelerde su gücü ile kereste 
naklini Osmanlı’dan Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar devam ettiren orman teşkilatı, 
Bulancak-Pazarsuyu, Giresun-Aksu, Espiye-Adabük, Tirebolu-Halkova mevkiine or-
man tomruk depoları kurmuştur. 50 ile 70 kilometre mesafedeki ormanlardan kesilen 
ağaçların tomrukları derelerde su gücü ile bu depolara getirilip satışa sunularak ülke 
ekonomisine katkı sağlanmıştır.

“1950’lerde yol yapımı başlamıştır. Ondan önce hep dere nakliyatı ile orman emvalleri 
taşınmıştır. Bu da yeterli ölçüde değildir.”

Orman Yüksek Mühendisi Yılmaz Osmanoğlu:
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Su bir âlemdir; onun derinliklerine girmek, onu layıkıyla anlamak için çok bilmek ve 
çok çalışmak gereklidir. Ormancılıkta su nakliyatı konusunda çok önemli araştırmalar 
yapan Giresun orman teşkilatında görevli orman mühendisi merhum Abdullah Necip 
Dağcı, 1940’larda Su Nakliyatı adı ile hazırladığı kitapta konu ile ilgili önemli bilgiler 
vermekte, çektiği fotoğraflar ile bir döneme ışık tutmaktadır.

Hayatımızın en önemli kaynağı olan su, taşımacılık söz 
konusu olduğunda da vazgeçilmez bir unsur olmuştur. 
Kerestelerin su ile nakliyatının ekonomik bir sistem ol-
duğu su götürmez bir gerçektir. Üstelik su nakliyatının 
geçmişi, bizde çok eski zamanlara kadar uzanır. Evliya 
Çelebi’nin meşhur seyahatnamesine baktığımızda en az 
üç asırlık bir geçmişi olduğunu kabul etmemiz gerekir. 
Yurdumuzda su nakliyatı en genel ifade ile Doğu Kara-
deniz’de ve Güney Anadolu’da yapılırdı. Doğu Karade-
niz kıyılarında hemen her sudan nakliyat konusunda 
faydalanılmıştır. Belli başlı nakliyat yapılan dere, ır-
mak ve nehirlerden bazıları şunlardır: Çoruh, Fırtına, 
Pazarderesi, Büyükdere, Harşit, Gelevera, Yağlıdere, 
Aksu, Pazarsuyu, Melet, Kızılırmak ve Yeşilırmak.

Çoruh Nehri

İstihlak merkezlerine sevk edilen odunlar, önceden gövdele-
rinin belirli boylarda kesilmesi ve sonra da kalınlığına göre 
bu gövde parçalarının iki veya daha fazlaya bölünmesi ile 
hazırlanmaktadır. Bu şekilde hazırlanan odunlara dal odunu 
denmektedir. Gemi sereni, köprü kazığı gibi önemli mesele-
ler dışında gövde halinde nakliyat yapılmamıştır.

Su nakliyatında iki temel metot kullanılırdı. İlki mevsim 
sularıyla yapılan nakliyat, ikincisi normal sularla yapılan 
nakliyattır. Mevsim sularıyla yapılan nakliyatta, ilkbahar 
yağışları ve karların erimesiyle kabaran derelerde ve çaylar 
kullanılmaktaydı. Nakil süresi yılına göre değişse de genelde 
Mart ortalarından Temmuz sonlarına kadar devam ederdi. 
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Mevsim sularıyla yapılan nakliyat, büyük 
ya da küçük derelerde farklılık gösterir-
di. Mesela küçük derelerde oluklar yardı-
mıyla yapılan nakliyat, suları zengin olan 
derelerde döküm halinde, yani orman 
emvalinin suyun doğal akışına bırakmak 
suretiyle de gerçekleştirilebilirdi. Ama 
döküm halinde nakliyat, daha çok yaz kış 
nakliyata yetecek suyu yatağında barındı-
ran ırmak ve nehirlerde yapılırdı. Bu nak-
liyat türü, oluklamaya göre daha az insan 
gücü gerektirse de devamlı olarak takip 
gerektirmektedir.

Peki, ya orman içinde hem yolların hem 
de derelerin olmadığı durumlarda ne yapı-
lıyordu? O zaman da orman içine kurulan 
büyük tezgâhlarla yoğun biçimde insan 
gücü ile kalas biçimi yapılmakta ve bu ka-
laslar orman teşkilatının kadrolu malı olan 
manda, at ve katır gibi hayvanlar vasıtası 
ile yollara taşınmaktadır.

Giresun ve Ordu iline ilk seyyar hava hat 
1957-1960 yıllarında Avusturyalılar tara-
fından getirilmiştir. Bu taşıma sistemleri, 
2000 metre mesafeden 5 ton ağırlığındaki 
orman emvalini getirebilecek teknoloji-
dedir. Havai hatla taşımacılık Kulakka-
ya, Deregözü, İkisu, Kuzalan ve Hoşafçı 
bölgesi ile Akkuş ormanlarında kullanıl-
mıştır. Yapılan 1964 yılında Dereli-İkisu 
bölgesinde Yeşilvadi köyüne havi hatla 
kamyon taşınması ormancılık tarihimizde 
bir ilk olup halen bölge halkı arasında ko-
nuşulmaktadır.

Ormanların yenilenmesi ve fidan dikimi 
için Giresun’da ilk fidanlık 1964 yılında 
Aytepesi’nde kurulmuştur. Bunun yanında 
1974 yılında Ordu, Şebinkarahisar, Tire-
bolu ve Kemerköprü’de yoğun bir şekilde 
fidan üretimi yapılmaya başlanmıştır.

Orman Teknikeri:
Kenan Annakkaya

“1958 yılından 1984 yılına kadar orman 
teşkilatında görev yapıtım. İlk olarak 

İkisu orman işletme şefliğinde çalışmaya 
başladım. 60 yıllarda her sene ormandan 
20 ile 30 bin metre küp kesip yapıyorduk. 
Motorlu testere yoktu. Karşılıklı iki kişi-
nin kullandığı hızarlarla kesim yapılıyor-
du. Bu yüzden o dönemde çok fazla işçiye 
ihtiyaç oluyordu. Kesilen ağaçlar oluklar 
vasıtasıyla sürütme ya da su nakliyle taşı-
nıyordu. İş çok olduğu için işçiler yaz-kış 
çalışırdı.  İşçiler yazın yol yapım işlerinde 

çalışırlardı. O tarihlerde orman yolları 
tamamen insan gücü ile yapılıyordu.”)
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Gİ
RESUN’DA ORMAN VE AĞAÇ SANAYİ

Türkiye, 1959 yılı itibarıyla 14 Sanayi Envanter Bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerin oluş-
turulmasında, bir önceki sene yapılmış olan sanayi sayımındaki işyerleri ve vilayetlerin 
birbirlerine olan coğrafî durumu göz önünde tutulmuştur. Bu envanter listesinde Gire-
sun, 11’inci bölgede yer almaktadır.

Giresun’un ticaret hayatına iklimin ve doğal yapının yönlen-
dirdiği tarımsal üretim ve tarıma dayalı imalat sanayi egemen 
olmuştur. Bu bakımdan Giresun, üretim çeşitliliği ve ham-
madde olarak kullanılabilecek malların potansiyeline bakıl-
dığında akla ilk gelen fındık işleme fabrikalarıdır. Kentteki 
sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu da bu ürüne bağlı olarak 
kurulmuştur.

İkinci Dünya Harbi sonrasındaki 
süreçte, Giresun’da üretilen fındık, genellikle küçük ölçekli 
firmaların elinde olan fındık kırma tesislerinde işlenerek iç 
ve dış piyasaya sürülmektedir. Ama fındık dışında kereste-
cilik ve selüloz işleme fabrikaları için de uygun bir yer olan 
Giresun’da orman ürünlerine dayalı sanayide gelişmeler 
olmuştur. Yine de bu konuda önemli bir istihdam imkânı 
yaratılamamıştır. Dönemin yerel basınında yer alan haber-
lerde, sadece fındıktan elde edilecek gelirlere göre yaşayan 

Giresun halkının ormancılığa dayalı geniş iş imkânları yaratan kâğıt fabrikası gibi ya-
tırımlara ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir. Ülkenin gazete kâğıdı ihtiyacını karşılamak ve 
Doğu Karadeniz Bölgesi orman varlığını değerlendirmek amacıyla temeli 1967 yılında 
dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından atılan SEKA Giresun Aksu Gazete ve 
Kraft Kâğıdı Fabrikası, 1970 yılının Eylül ve Ekim aylarında deneme üretimine başlaya-
rak faaliyete geçmiştir.
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GİRESUN AKSU KÂĞIT FABRİKASI

Giresunlu iki devlet adamı… Tarım, Ulaştırma ve Savunma Eski Bakanı olan Mehmet 
İzmen ve Çalışma, Ticaret ve Dışişleri Eski Bakanı Hayrettin Erkmen… Giresun onlar 
zamanında çok sayıda hizmet aldı. Liman, Sahil Yolu, Fındık mamulleri üretimi gibi dev 
devlet yatırımları onların sayelerinde gerçekleştirildi. Ama Giresun SEKA Aksu kâğıt 
fabrikası bir başkaydı! SEKA Aksu kâğıt fabrikası 1970 yılında, bu iki devlet adamı sa-
yesinde, 32 milyon dolar harcanarak şimdiki yerine, 780 dönüm arazi üzerine kuruldu. 
1500 kişilik çalışan kadrosu ve yıllık 82 bin ton gazete kâğıdı üretim kapasitesi ile Türki-
ye için dev sayılacak bir adımdı.

SEKA, Giresun için iş ve aş demekti. Kamyoncu, lokantacı, fırıncı, bakkal… Kentteki 
herkes, iş kolu ne olursa olsun bütün esnafın da orman köylüsünün de karnı doydu. Ama 
SEKA bunun da ötesinde bir prestij kurumumuzdu. Öğretmenler öğrencilerini toplayıp 
okul gezisi olarak bu fabrikaya getirirdi. Öğrenciler, ilk kez dev makinaları ve onlardan 
çıkan selülozu bu fabrikada görmüştü; alın teri ve emeği bu fabrikada tanımıştı.

1987 yılında memur, sözleşmeli ve işçi olarak 
toplam çalışanı 870 kişi olan fabrika, 1989 yı-
lında 1001 kişi ile tarihindeki en fazla işçiye 
ekmek kapısı olmuştur. Ama 1990 yılı itibari 

ile işçi sayısında belirgin bir düşüş gözlen-
mektedir. 1990 sonrasında her yıl işçi sayı-
sında azalma olan fabrikada 1995 yılına 439 
işçi çalışmıştır. Fabrika 1990’lı yılların so-
nundan itibaren faaliyetlerine son vererek 
2002’den özelleşerek 5 yıllık zorunlu çalış-
ma sonrası kapanmış ve bir devir de böyle 
noktalanmıştır…
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ORDU AKKUŞ KERESTE FABRİKASI

Eski Türkler kayın ağacını “Hayat Ağacı” olarak görürdü. 
Hatta Türk destanlarında, Tanrı Dağları eteğindeki Issık 
Göl’e gökten inen yeşil bir ışıktan Kayın ağaçlarının tü-
rediğine inanılır. Aslında bu inanışlarının sebebi basittir. 
Çünkü Türklerin günlük yaşamında kullandıkları yay, 
ok, sadak, çadır direkleri, yemek kapları, semer ve eyer-
lerin ana malzemesi hep aynı ağaçtı: kayın ağacı! 

Türkiye’nin en zengin kayın ormanları Ordu ve Giresun 
bölgesinde bulunmaktadır. 1950’li yıllarda dönemin baş-

bakanı merhum Adnan Menderes’in talimatı ile bu ormanları işleyecek bir fabrika kuru-
lur. Ordu’nun Karakuş ilçene kurulan kereste fabrikası sonrasında ilçenin adı değişerek 
Akkuş yapılır. 

Zamanla yöre insanı ile fabrika arasında maddi 
bağ dışında manevi bir bağ da gelişir. Bu konu-
da dönemin canlı şahit- leri tarafından anlatılan 
şu anekdot dikkate de- ğerdir: Tüm ilçe, pay-
dos ve işbaşı düdükleri fabrikanın buhar kaza-
nından elde edilen boru sesine alışıkmış. Hatta 
ilçe ramazan aylarında bu sese göre kendini 
ayarlarmış. Öyle ki ilçe ve çevredeki köylerin 
insanları iftar ve sahur için fabrikanın boru se-
sine kulak verir, bu ses ile oruç açarmış.

Akkuş Kereste Fabrikası, Orman Genel 
Müdürlüğümüz bünyesinde sanayimi-
zin gelişmesinde özel sektöre örnek olur. 
Devlet ve milletimize büyük hizmet eder. 
Özelleştirilinceye kadar bölge insanına is-
tihdam sağlar iş, aş ve ekmek olur. Ordu ve 
Giresun bölgesindeki kayın ormanlarını 
işleyerek ülkemizin kalkınmasına büyük 
katkı sunar.
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“1957’de fabrika çalışmaya başladı. İlk 
birkaç yıl fabrika müdürü fabrikada ça-
lıştıracak işçi bulamazdı. 1960’da babam 
fabrikaya girdi ve buradan emekli oldu. 
Ben de 1972’de fabrikaya girdim. Ben 

girdiğimde fabrikada yenilenme yapıldı. 
Benim olduğum dönemde sadece 120-130 

kişi üretimde çalışıyordu. Ham madde 
olarak yumuşak ve işlenmesi kolay oldu-
ğu için kayın ağacı kullanılıyorduk. 1995 

yılında bu fabrikadan emekli oldum. 1998 
yılında fabrika çıkmaza girdi. 2004 yılında 

özelleşti.”)

Ağaç dikip 
gölgesinde halkı 

dinlendirmek gibi, 
insanın kıyamet 

gününde hesabına 
yarar bir erdem 

yoktur. 
Hz. Muhammed

Orman demek, yurt, yuva, vatan demektir. Ağaçlar yurdumuzun güzelliği, evimiz di-
reğidir. Hayatımızın kaynağı ağaç olmadan insan yaşayamaz. İnsanoğlu, doğar doğmaz 
ağaçla tanışır. Önce beşikte yatar; ağaçtır. Sonra ömrünü tamamlar ve dünyadan ayrılır-
ken yine ağaçla gider. Musalla taşında tahta bir tabut içinde dünyaya veda eder. Hayatı-
mızın kaynağı orman ve ağaçlarımızdır. Ormanların kıymetini bilelim. Unutmayalım ki 
ormanı sevgi korur.

Ordu Akkuş Kereste Fabrikası 
Ustabaşı Abdullah Usta:
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Doğu Karadeniz’de 
Türk-İslam
 Medeniyeti

 Tarihi:
Hacıemiroğulları Beyliği 

Döneminde 
Doğu Karadeniz’de Sufi Akımlar

 

Yazan: 
Harun BOSTANCI 
Araştırmacı Yazar
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Anadolu’nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde tasavvuf ehlinin, kolonizatör 
Türk dervişlerin payı büyük olmuştur. Bu etki Anadolu Selçuklu Devleti’nin ku-
ruluşunda, ikinci dönem Türk Beyliklerinde hususi ile de Osmanlı Sultanlarının 

göçebe Ahi dervişleri ve tasavvuf ehli ile olan münasebetlerinin daha devletin kuruluş 
aşamasında iken başladığını görüyoruz. Kuruluş sırasında Horasandan gelen Ahi Şeyh 
ve dervişlerin gaza ve cihat anlayışı ile Osmanlı ordusu ile birlikte hareket edip, elde 
edilen boş ve iskâna müsait geniş topraklara yerleşip, imar ve iskânla, tarım ve ziraatle 
uğraşırken bulundukları yöreyi yapmış oldukları irşad faaliyetleri ile Türkleştirdiklerini 
ve İslamlaştırdıklarını açıkça görüyoruz.
Anadolu’nun her tarafında görülen bu iskân ve irşad faaliyetleri inceleme alanımız olan 
Doğu Karadeniz Bölgesinde  de Türk-İslâm kültürünün yerleşmesi ve gelişmesi için bi-
linçli bir yol izlendiğini ortaya koymaktadır.
Anadolu’nun kuzeydoğu kısmının Müslümanlaşmasını sağlayan ve ikinci dönem Türk 
Beyliklerinin kuruluşunda ve Osmanlı idaresi kurulduktan sonra da taşra sistemi içinde 
sosyal hizmetleri icra eden vakıfların başında aktif olan dervişlerin hangi usulleri kul-
landıkları ilgi çekmektedir. Müslümanlaşma sürecinin başladığı günlerden geride bı-
raktığımız yüzyılın başlarına kadar bu tür sûfî unsurların toplum hayatında oynadığı rol 
incelendiğinde, en dikkat çekici özelliklerini, taşrada devleti her bakımdan temsil kabi-
liyetine sahip olmaları şeklinde özetlemek mümkündür. Toplum üzerinde kurulan ve 
gönüllülük esasına dayanana bu kontrol mekanizması her açıdan incelemeye değer bir 
konu olmalıdır. Mânevi boyutu ile ilgi çeken bu kontrol mekanizmasının düzenli çalış-
ması, irşatta ehliyetli insan-ı kamiller sayesinde, bulundukları coğrafyanın insanlarına 
istikamet vermek ve onlara hedef çizmek imkanı ortaya çıkmıştır. Bir bakıma Anado-
lu’nun iman hayatı bu dervişlerin baş çekiciliğinde başlamış, henüz İslam ile tanışmamış 
unsurlara tebliğ ve irşat hizmetleri onların de oluşturduğu kurumlar eliyle olmuştur.  

Henüz bir devlet düzeni kurulmadan önce bile, özellikle seçilen bir vâdinin içinde yer-
leşerek küçük yerleşim öbekleri oluşturmuşlar ve giderek de buralar, köy ünitesine ve 
kasaba merkezine dönüşmüştür. 
Küçük gruplar halinde çevreye yerleşerek köy ve mezralar oluşturan söz konusu bu 
dervişlerin kasabaların oluşumunda bazen ilk adımı attıkları, az da olsa görülmüş bir 
husustur. Birden çok yerleşimin ortak ulaşım noktasına kurulan ve güçlü vakıflar ile 
beslenen zâviyeler müştemilatında medrese, câmi, imârethâne, hamam, değirmen ve 
derbent gibi kurumlar ile buralar Cuma namazlarının da eda edildiği, haftalık pazar 
ihtiyacının giderildiği Türkmen panayırı şeklinde ortaya çıkmış ve giderek de kasaba 
merkezlerinin kurulmasına imkan sağlamıştır. Söz gelişi Bayburt kasabasının şekillen-
mesinde Ahi Emir Ahmet Zengâni’nin, Şebinkarahisar Avutmuş mahallesinin ortaya 
çıkmasında Şeyh Süleyman’ın ve Şeyh Sinan’ın kurduğu zâviye ve tesislerin etkisini gör-
mek mümkündür.   
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XIII. yüzyılın sonlarından itibaren Batı ve Kuzeybatı Anadolu’da Bizans yönetiminin ve 
kültürünün nihaî çöküşünde Türkmenler en önemli unsur olarak dikkat çekmektedir. 
Tarihi kayıtlarda Samsun, Ordu, Giresun ve Niksar’ı içine alan ve coğrafi açıdan Orta 
Karadeniz bölgesine Canik adı verilmiştir.
XIII. yüzyıldan itibaren “Türkmen” adıyla da anılan oğuz boylarının, Anadolu’daki 
“yurt edinme” çabaları çeşitli safhalardan geçmiştir. Oğuzlar  XI. Yüzyıldan itibaren, 
anayurtları Orta Asya bozkırlarını büyük topluluklar halinde terk ederek  Anadolu’ya 
gelmişlerdir.
Anadolu’ya gelen bu Türkmen boylarının içinde mühim bir yere sahip olan Oğuzlar’ın 
Çepni boyu işte bu Canik diye adlandırılan sahayı yurt edinerek imar ve iskân faaliyet-
lerinde bulunmuşlardır.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılması esnasında, her bireri bir aşiretin reisi ve lide-
ri olan beyler, Canik Beylikleri adıyla bölgede hakimiyet kurmuşlardır. Bu beyliklerin 
içinde Taceddinoğulları ile Hacıemiroğulları Beyliği bölgede mühim faaliyetlerde bu-
lunmuş, adeta Selçuklu sonrası, Osmanlı öncesi olarak bölgede tarihi ve siyasi istikameti 
tayin etmişlerdir. Canik Bölgesi’nde, Danişmendoğulları Beyliğinin mirasçıları olarak 
kurulan Niksar merkezli Taceddinoğulları Beyliği ve Ordu-Mesudiye Kaleköy merkezli 
Hacıemiroğulları Beyliği, Samsun, Kavak, Ladik ve çevresinde Kubadoğulları, Bafra ve 
çevresinde Bafra Beyliği, Havza ve çevresinde Taşhanoğulları Beyliği bu beyliklerin en 
önemlilerindendir. 

Ordu yöresinin fethinde ve iskânında 24 Oğuz boyundan olan Çepni Türkmenlerinin 
büyük bir rolü vardır. Çepni fetihleri sayesinde Anadolu’nun kuzey bölgesinin nere-
deyse tamamına yakını Türkmenlerin eline geçmiştir. Danişmendli Beyliği 1071-1178 
yılları arasında Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Amasya civarında kurulmuş, orta ve doğu 
Karadeniz bölgesinde hüküm sürmüştür. 
Anadolu üzerinde Moğol hakimiyetinin tamamen kalkmasından sonra  Niksar merkez 
olmak üzere “Canik Bölgesi’nde”  Taceddin oğulları kurulmuştur
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Osmanlı Devleti’nin fethine kadar Hâcı Emîr ve oğulları tarafından idare edilen bu bey-
liğin sınırları, h. 806/ m. 1403 yılında, sahilde Vâkfıkebir’in batısından Terme’ye kadar 
uzanıyordu. Terme’den güneyde Niksar’ın doğusuna çekilecek bir çizgi, beyliğin batı sı-
nırını oluşturmaktaydı.Güney sınırı Kelkit vadisini takip ediyor, sonra Koyunhisar ve 
Şebinkarahisar’ı dışarda bırakacak şekilde, güneyinden Kürtün’e, oradan da Vâkfıkebir 
yakınlarına inen bir hât da, beyliğin doğu sınırını gösteriyordu

Hacıemiroğulları, Ordu ilinin tamamı, Giresun’un 
kuzey bölümü, Tokat’ın kuzeyi ve Trabzon’un ba-
tısında hüküm sürmüş, Orta Karadeniz bölgesinin 
büyük bölümünü Türk vatanı yapmış bir beyliktir. 
Bu beylik Türkmenleri, ağırlıklı olarak Selçuklu-
lar’ın bölgeyi fetih için sınır boyuna yerleştirdiği 
Oğuzlar’ın Çepni boyuna mensuptur.

Tarihi kaynaklarda ismi, “Bayramoğulları 
Beyliği” ya da “Hacıemiroğulları Beyliği” 
olarak geçmektedir. Bu iki adlandırma-
ya sebep olan düşünce, beyliğin kurucu-
sunun tam olarak belirlenememesinden 
kaynaklanmaktadır. Beylik, bazı kaynakla-
ra göre Bayram Bey, bazı kaynaklara göre 
de Bayram Bey’in oğlu Hacı Emir İbrahim 
Bey tarafından kurulmuştur.
Kadı Burhaneddin Ahmed ve Yıldırım Ba-
yezid arasında mücadeleye sahne olan bu 
bölge Sultan II.Murad devrinde kat’i ola-
rak  1427 yılında Osmanlı hâkimiyetine 
girmiştir. Kaynaklarda herhangi bir bilgi-
ye rastlamamış olmamıza istinaden, Hacı 
Emiroğulları Beyliği 1404 yılından sonra 
siyasi olarak sona ermiş olmalıdır.Muh-
temelen beyliğin toprakları Trabzon İm-
paratorluğu tarafından ele gecirildi.1459 
yılında Trabzon İmparatorluğu-Osmanlı 
Devleti sınırı Hacı Emiroğullarının hakim 
olduğu toprakların batısında oluştu

Moğolların Anadolu’ya gelmeleriyle Tür-
kiye Selçuklu Devletinin siyasi birliği 
dağılmıştır. Trabzon Rum İmparatorları, 
Moğol İstilası ile ortaya çıkan bu yeni du-
rumdan istifade etmek istemişlerdir. Fakat 
Moğolların Anadolu’daki kontrollerinin 
kısa sureli olması ve çeşitli Türkmen Bey-
liklerinin ortaya çıkmasıyla Trabzon Rum 
İmparatorluğu çevresi ile ilgili politikala-
rını yeniden belirlemek zorunda kalmış-
tır. Bu bağlamda imparatorluğun dış po-
litikalarında belirleyici unsur her zaman 
Türkler olmuştur. XIV. yüzyıl boyunca ise, 
Trabzon Rum İmparatorluğu, kendisini 
kuşatan Türkmen Beylikleri ile bazen mü-
cadele ederek bazen de ittifaklar kurarak 
varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Mo-
ğol İstilası ile Anadolu’ya gelen Türkmen-
ler, Anadolu’nun her tarafında olduğu gibi 
Trabzon Rum İmparatorluğu sınırlarına 
da yerleşerek, imparatorluğu Trabzon Ka-
lesi ve civarına hapsetmişlerdir.

ÇEPNİ
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İslâmiyet’in ve tasavvufun Türkler arasın-
da yayılmasıyla Türk sufileri de yetişmiştir. 
Bu sufiler ve onların yetiştirdikleri derviş-
ler, Orta Asya’dan başlayarak farklı coğraf-
yalarda İslâmiyet’i yaymaya çalışmışlardır. 
Özellikle XIII. yüzyılda Moğol istilasından 
kaçarak Anadolu’ya gelen Türk dervişleri, 
Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaş-
masında önemli roller oynamışlardır.
Moğol istilasından kaçarak Anadolu 
coğrafyasına gelen bu Türk dervişleri, 
Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslam-
laşmasında, Türk-İslam medeniyetinin ge-
lişmesinde büyük rol oynamışlardır. Onlar, 
Anadolu’da gerçekleştirilen fetihlerin âde-
ta içini doldurmuşlar, bu fetihlere bir ruh 
vermişlerdir. Onlar sayesinde fizikî olarak 
gerçekleştirilen fetihler, manevi olarak da 
gerçekleştirilerek adeta içselleştirilmiştir.
XIII. asrın ilk çeyreği içinde Anadolu, Mo-
ğol istilası yüzünden, muhtelif tasavvuf 
cereyanlarına mensup, bir takım Şeyh ve 
dervişlerin sığınağı olmuştur. 

Beylikler döneminde Anadolu’daki tasav-
vufi hareketlere mensup Şeyhler ve bun-
lara bağlı dervişler, hem ikamet ettikleri 
hem de görüşlerini insanlara anlattıkları, 
zaviyeler ve medreseler çevresinde topla-
nıyorlardı. Birçok kimse, fikri ve tasavvufi 
görüşüne göre bir tekkeye bağlı idi. Ehl-i 
Sünnete sıkı sıkıya bağlı dervişler, Ana-
dolu insanının zararlı fikri hareketlerden 
etkilenmemesi için çaba harcıyorlar, in-
sanların medrese ve zaviyelerine gelme-
si için buraları yeme-içme, barınma gibi 
konularda ilgi çekici hale getirmeye çalı-
şıyorlardı. Bununla beraber bir tasavvuf 
çevresine bağlı insanlar aynı zaviyelerde 
toplanmakta, kendilerine has zaviyeler 
oluşturmakta böylece hem birbirlerini 
desteklemekte hem de fikirlerini yaymak 
için faaliyetlerde bulunmaktaydılar.

Pekİ Bu Mutasavvıfların Gayesİ ne İdİ?

Allah (cc) Yolunda Cihad ve Gaza
“Bu Mutasavvıflar, dervişler Cihad ve Gazâ fikirlerini kendilerine ideal edinerek 

İ’lây-ı kelimetullâh” yani “Allah’ın adını yüceltme ”  uğruna gazâ yapmışlardır. ”
Karadenizde Mutasavvıflar İle Gönüllerin Fethi
Kelkit Nehrinin kuzeyinde, Trabzon  Rum İmparatorluğunun sınırında  «Uç Bölge-
si’nin» Türk-İslam  yurdu olmasında sufî unsurların  etkisi çok büyüktür. Devlet oto-
ritesinin oluşumundan önce, gönüllere hitap ederek küçük iskan  birimleri oluşturan  
Sufî unsurlar, bölgeyi adeta önce Hacıemiroğullarına daha sonra da  Osmanlı  idaresine 
hazırlamışlardır.
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Anadolu’nun Mutasavvıflar İle Fethi ve Uç Kültürü
1237 de Aladdin Keykubad’ın şehid edilmesi,1240 Babailer İsyanı ve 1243 Kösedağ Sa-
vaşından sonra Anadolu’da durum kötüleşmiş İslam bilginlerinin özgür 
düşünce iklimi de sona ermiş- tir. Bu tarihten sonra başlayan 
iç isyanlar, Moğolların Tokat, Kayseri ve Sivas’taki yıkımları, 
Moğolların egemenliğini ka- bul etmeyen din bilginlerinin 
ve sufilerin daha güvenli gör- dükleri kuzeye, uçlara çekil-
melerine neden olmuştur.
Bu süreçte inceleme sahamız olan Doğu Karadeniz’de Da-
nişmendoğulları Beyliğinin mirasçıları olarak kurulan 
Niksar merkezli Taceddino- ğulları Beyliği ve Mesudiye 
Kaleköy merkezli Hacıemiro- ğulları Beyliği bu dervişlerin 
hamisi olmuştur.

TEKKE VE ZAVİYELERTEKKE VE ZAVİYELER
Arapçada “toplamak; men etmek” manasına gelen zaviye, ıstılahta ise herhangi bir ta-
rikata mensup dervişlerin, bir şeyhin idaresinde topluca yaşadıkları ve gelip geçen yol-
culara bedava yiyecek, içecek ve yatacak yer sağlayan, yerleşme merkezlerinde veya yol 
üzerindeki bina yahut bina topluluğuna denmektedir. Osmanlı Devletinde XV. asırdan 
itibaren zaviye kavramında ufak değişiklikler görülmüş, şehir, kasaba ve köylerdeki kü-
çük tekkelerle, geçit, derbend ve yol üzerinde bulunan misafirhaneler için kullanılmıştır 
 
İslâm kültür tarihinde önemli yeri bulunan müesseselerden biri de tekkedir. Tasavvuf 
düşüncesinin, anlayış ve terbiyesinin işlendiği, derinleştirildiği ve halka takdim edildiği 
tekkeye (= tekye), zâviye, hankâh ve dergâh gibi isimler de verilmiştir. Bu müesseselere 
insanlar dünya hayatının çeşitli meşakkat ve sıkıntıları ile yorulan ruhlarını ve bunalan 
gönüllerini dinlendirmek için bir araya gelip boş zamanlarını değerlendirirlerdi. İslam 
âleminde ilk tekkenin Remle’de Hace Abdullah Ensâri tarafından kurulmasından kısa 
bir müddet sonra her tarafta yayılan ve dolayısıyla daha sonra kurulan Müslüman dev-
letlerin kuruluş faaliyetlerinde bulunan tekkeler, Türklerin Anadolu’ya gelip yerleşme-
sinde de mühim rol oynamışlardır .
XV. yüzyıl Osmanlı Tarihçisi Âşıkpaşazâde ( ö. 1481/886 ) “Tevârih-i Âl-i Osmân” isim-
li eserinde XIII. yüzyıl Anadolu’sunda muhacirlerin oluşturduğu zümreleri dört gruba 
ayırmıştır: Gâziyân-ı Rûm, Ahîyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm ve Bâciyân-ı Rûm. 
Anadolu fütühatını gerçekleştiren ve Anadolu’ya Türk damgasına vuran,  Anadolu’nun 
siyasi ve ictimaî tarihini anlamak için bu dört zümrenin iyi tetkik edilmesi gerekir. 
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1. Gaziyân-ı Rûm ( Alp’ler, Gazi’ler ) :
Aşıkpaşazade’nin Gaziyân-ı Rûm yani Anadolu Gazileri olarak zikrettiği bu savaşçı top-
luluğun daha Anadolu’nun fütühâtı sırasında mevcut olan, İslamdan önce Türklerde 
“kahraman, cengaver” manasına bir lakap olan ve prenslere de verilen Alp ünvanı, İsla-
miyetten sonra dini anlamda Gazi ünvanı olarak kullanılmıştır .
Tarihi kaynaklarda bütün müslüman ordunun tamamını içine alan Gaziler tabiri, 
umumiyetle daha dar ve hususi bir mana ifade eder.Yani onunla ordudaki ve büyük 
şehirlerdeki belirli bir topluluk kasdolunur. Bu zümre Büyük Selçuklu Devleti, Anado-
lu Selçuklu Devleti ve Danişmentlilerde mevcut olduğu gibi, daha önce Samanoğulları 
zamanında da Horasan ve Maveraünnehir sahalarında bu gaziler vardır .
Gaziliğin bir zümre olarak oluşmasında o zamanın şartları içinde geçinecek bir toprak 
ve kendilerini yaşatacak bir işe sahip olamayarak, iktisadi sıkıntılar içinde ihtiyaçlarını 
harplerden temin eden bir sınıfın ortaya çıkması dönemin şartları için gayet tabiidir. 
Hükümet teşkilatlarının sınırlı ve zayıf olması, hükümdarlar ve emirlerin düşmanlarına 
karşı sık sık ücretli asker bulundurma mecburiyetleri yalnız sınırlarda değil, siyasi ve 
kültürel yönden gelişmiş büyük merkezlerde de böyle bir zümrenin doğal olarak oluş-
masını zorunlu kılmıştı .
Anadolu’da XIII. ve XIV. asırlarda Gazî ünvanına daha ziyade uç beylerinin isimlerinde 
tesadüf edilmektedir. XV. ve XVI. asırlarda Osmanlı kaynaklarında –Aşıkpaşazâde’de- 
Gaziyân-ı Rûm ismi yerine daha çok Alp tabirine rastlanmaktadır. 

2. Bâcıyan-ı Rûm ( Anadolu Bacıları ) :
Aşıkpaşazâde’nin eserinde bahsetmiş olduğu ikinci bir ictimaî teşekkül de Bâcıyan-ı 
Rûm yani kadınlar teşkilatıdır.Fuad Köprülü Osmanlı Devleti’nin kuruluşu adlı eserin-
de bu zümre ile Hacı Bektaşi Veli’nin münasebetinin olması ile ve Bektaşi tarikatında 
kadınlara genellikle “bacı” lakabının verilmesini göz önüne alarak “Bacıyan-ı Rum adın-
da bir teşkilatın varlığından bahsetmektedir. 
Âşıkpaşazâde’nin Bâcıyan-ı Rûm yani kadınlar teşkilatı hakkındaki ifadeleri ise şu şe-
kildedir: “Ve hem bu Rûm (Anadolu) da dört taife vardır, kim müsafirler içinde anılır. 
Biri Gâziyân-ı Rûm, biri Âhiyân-ı Rûm, biri Abdalân-ı Rûm ve biri Bâciyân-ı Rûm İmdi, 
Hacı Bektaş bunların içinden Bâciyân-ı Rûm’u ihtiyar etti kim o, “Hatun Ana” dır.Onu 
kız edindi, keşf ve kerametini ona gösterdi, ona teslim etti, kendi, Allah’ın rahmetine 
vardı.” 
Bacıyan-ı Rum teşkilatının hizmet alanları diğer teşekküllerde olduğu gibi “avende ve 
revende’ye” yani yoldan gelip geçenleri yedirip içirme ve dokumacılık, ve askeri faaliyet-
lerde bulunma şeklinde özetlenebilir. Ahilerle birlikte uç mıntıkalara göç eden kadınlar 
teşkilatı, eski sanatlarını buralara nakletmişler ve özellikle Germiyanoğlu Beyliği’nde 
halı, kumaş, dülbent, bez imal etmişlerdir. 
Bacıyan-ı Rum teşkilatı Selçuklu devleti zamanında Ahilik teşkilatının bir kolu olarak 
kurulmuştur.Bu teşkilatın ilk başkanı olan Fatma Bacı Evhaüddin-i Kirmani’nin kızı ve 
ahiliğin kurucusu olan Ahi Evranın hanımıdır. 
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3. Abdâlân-ı Rûm ( Anadolu Dervişleri ) :
Aşıkpaşazâdenin eserinde belirtmiş olduğu üçüncü zümre Abdâlân-ı Rûm, yani Ana-
dolu dervişleridir.
Bu zümre tarihi kaynaklarda daha çok “Horasan Erenleri” ismi ile anılan Türk derviş 
kitleleri için kullanılmıştır. Bu zümrenin özellikle XIV. asırda mühim bir dinî ve ictimaî 
rol oynadığı, Osmanlı Devletinin bu asrına ait bütün eserlerde Abdal veya Baba lakabını 
taşıyan ve ilk Osmanlı hükümdarları ile beraber harblere iştirak eden tahta kılıçlı, cez-
beli birtakım dervişlerden bahsedilmesinden anlaşılmaktadır .

4. Ahiyân-ı Rum (Anadolu Ahileri) :
Aşıkpaşazade’nin Anadolu’da faaliyet gösteren zümreler arasında ehemmiyetlerinden 
bahsettiği önemli bir zümre de Ahi’lerdir . Ahi kelimesi Arapçada “kardeş”, Türkçe’de 
“cömert, eli açık, yiğit” anlamlarına gelmektedir.
Terim olarak Ahilik Anadolu’da XVIII.  yüzyılda kurulup belli bir süre içinde bir takım 
kurallara göre işlemiş esnaf ve sanatkârlar birliğini ifade etmektedir .
Ahilerin faaliyetleri hakkında en kapsamlı bilgileri özellikle XIV.  yüzyıldaki durumları 
ile ilgili gelişmeleri meşhur arap seyyah İbni Batuta’nın kaleme almış olduğu “İbni Batu-
ta Seyahatnâmesi” adlı eserden öğreniyoruz. İbni Batuta Ahilerin Anadolu’da yerleşmiş 
bulunan Türkmenlerin yaşadıkları her vilayette, her şehirde ve her köyde bulundukla-
rını ve bilhassa Antalya, Burdur, Gölhisar, Lâdik, Milas, Barcın, Konya, Niğde, Aksaray, 
Kayseri, Sivas, Gümüş, Erzincan, Erzurum, Birgi, Tire, Manisa, Balıkesir, Bursa, Gerede, 
Geyve, Yenice, Mudurnu, Bolu, Kastamonu, Sinop memleketlerine gelen yabancılara ya-
kın ilgi gösterip, yiyeceklerini, içeceklerini temin ettiklerini söylemektedir.
Bu sufi teşekküllerin tek bir tarikatın mensupları olmadıkları konusunda uzmanlar 
hemfikirdirler . 
Tekkeler Anadolu’nun İslamlaşmasında büyük ölçüde faaliyette bulunmuşlar ve başarı-
ya da ulaşmışlardır. Anadolu’ya, özellikle Kösedağ Savaşı’nın meydana çıkarmış olduğu 
karışık dönemde gelen birçok ahi derviş ve şeyhi, yerleşmiş oldukları yerlerde tekke ve 
zaviyeleri kurmuşlar, daha sonra birer şehir olacak yerleşim alanlarının temellerini at-
mışlardır. Tekke ve zaviyelerin, Osmanlı fetihlerini kolaylaştırmada büyük öneme haiz 
oldukları görülmektedir.  Osmanoğulları ile birlikte birçok derviş, şeyh, ahi gelip Ana-
dolu’nun batısına yerleşti. Bu yeni gelen derviş muhacirlerin bir kısmı, gazilerle birlikte 
memleket açmak ve fütuhat yapmakla meşgul oldu, bir kısmı da o civardaki köylere veya 
tamamen boş yerlere yerleşti. Köylere, boş arazilere yerleşenler, buralarda müridleri ile 
birlikte ziraat ve hayvan yetiştirmekle uğraştılar. Müslüman toplumun, ekonomik ve 
sosyal yapısının teşekkülünde harç vazifesi gören bu teşkilat, İslam’ın ahlâk ve sair emir-
lerinin muhafazası anlayışına bağlı kalmıştır. Bunun içindir ki ordulardan evvel, yabancı 
topraklara gelip yerleşen bu teşkilat mensubu kimseler, sadece İslam kültürünün hü-
kümlerini tanıtmakla yetinmişlerdir. Onlar sadece bununla iktifa etmiş ve propaganda 
bile yapmamışlardır. Zaten bu tanıtmanın da propaganda ile bir ilgisi yoktur. Çünkü 
propaganda kavramı, bir ferdin veya teşekkülün, doğru olmadığını bile bile herhangi bir 
fikri benimsetme işini ifa etmesidir. Ticari hayattaki propagandaya reklâm denmektedir. 
Dolayısıyla zaviyelerin yaptığı iş, propaganda veya reklam değildir.
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Hiçbir propaganda, gerçeğin yüzde yüz ifadesi değildir. Fakat Türk-İslam kültürünün 
manevi değerleri, gerçekten sağlam değerlerdir. İşte gösteriş, reklam ve propagandadan 
uzak bu tanıtma sayesindedir ki, Türklerin Anadolu’ya ilk yerleşme merkezleri tekkeler 
ve zaviyeler çevresinde meydana gelmiştir. Anadolunun her tarafında Dedeköy, Eren-
köy, Tekkeköy, Tekkedere, Tekkekaryesi, Tekkeviran gibi yüzlerce köy ismi, birçok yerin 
derviş grupları tarafından kurulduğunu veya tekkenin o civarda güçlü ve tesirli bir ku-
ruluş olduğunu gösterir.

Özellikle Giresun’da derviş ve şeyhlerin kurmuş olduğu köylerin il genelinde dağılmış 
olduğunu görüyoruz. Giresun’da kurulan köylere örnek olarak merkeze bağlı Boztekke 
köyü, Hacı Abdullah Halife tarafından kurulan Ahiçukuru köyünü gösterebiliriz. Birçok 
köye ismini veren, elinin emeği ve alnının teri ile dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ 
ve bahçe yetiştiren dervişler sadece yerleşmekle kalmamışlar yarı göçebe Türkmenler 
arasında telkinatta bulunmuşlar, tarımla uğraşmışlardır. Geniş bir hizmet sahası olan 
zaviyeler, o devirlerin mektebidir; hastanesi, moral kaynağıdır.  Hatta edebiyat ve fikir 
ocağıdır. 
Zaviyelerin bir kısmı devlet tarafından, bilhassa yolculuk için tehlikeli olan yerlere, ge-
çitlere, ticaret yollarına derbent görevi için inşa edilmiştir. Hacı Abdullah Halife Zaviye-
si de dağlık, iki vadi arasına kurulmuştur. Bu bakımdan dağlarda, ıssız yerlerde ve geçit-
lerde tesis edilen tekkeler, askeri sevk ve idareyi kolaylaştırmak, ticarete engel olabilecek 
eşkıyalık faaliyetlerine mani olmak için birer jandarma karakolu vazifesi de görüyordu.

Anadolu’daki Düşünce İkliminin Oluşmasında Mutasavvıf/Dervişlerin Rolü

XI-XIII.Yüzyıla Kadar Olan Dönem
•Horasan, Maveraünnehir,Harezm, Mağrib ve Endülüs Etkisi görülmektedir.
•XI.Yüzyıl (Malazgirt Zaferi sonucu, Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu)
•XII.Yüzyıl (Karahitayların Türkistan’ı İşgali, Sultan Sencer’in vefatı, Haçlı Seferleri, 
Gürcistan toprakların Gürcü Kralları tarafından ele geçirilişi.

1243 Kösedağ Savaşı Sonrası Dönem
•Moğol tahribatı sonucu gelen göçler ile Anadolu canlanmış, Türkmen kafileleri ile be-
raber pek çok alim, mutasavvıf,sanatkar Anadolu’ya gelerek çok sayıda Cami, Medrese, 
Zaviye, İmaret, Darüşşifa yapılarak medeniyet ilmek ilmek işlenmiştir.
Sonuç
•Moğol istilası ile Anadolu Selçuklu Devleti çöküşe geçerken yeni gelen Türkmen kitle-
leri ile Anadolu’nun fethi ve Türkleşmesi tesis edilmiştir.

İşte bu gelişmeler ve mücbir sebepler sonucu Karadeniz Bölgesinde “Uç Kültürü” ortaya 
çıkmıştır.
•Uç Kültürü 3 Döneme ayrılmaktadır :
•Malazgirt Zaferi Sonrası
•Ahi Ahmed Zencani(Bayburt)
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•Hacı Mehmed el-Evhadi) (Niksar)
•Ahi Nahcivani
•Şid Abdal(Ordu)
•Seyyid Kudbeddin(Samsun)
•Göç Sonucu (Babailer İsyanı Neticesi)
•Şeyh Sinan(Şebinkarahisar)
•Şeyh Süleyman («)
•Behlüldana(Suşehri)
•Kara Yakup Gazi («)
•Bahaddin Şeyh («)
•Niksar’dan  Karadeniz’e Olan Göç

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Tasavvuf Merkezlerinin 
Mensubiyetleri/Akım ve Ekolleri

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız göç süreçleri, moğol istilası vb gibi büyük değişiklere 
yol açan etkenler sonucu Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Türk İslam yurdu olmasında ta-
savvuf merkezleri etkili olmuştur. İşte bu tasavvuf merkezlerinin mensubiyetleri burada 
önem arz etmektedir. Bu dönemde ilk mutasavvıflar sayılabilecek bir kuşak ortaya çık-
mış olup zaviyeler kurarak halkın sosyal hayatında dini hizmetleri bu merkezler sağla-
mıştır. 
Bu tasavvuf merkezlerinin %99 Ahi geleneğinin geldiğini tarihi kayıtlar ortaya koymak-
tadır. İncelediğimiz zamanda sadece 2 tane Bektaşi geleneğinden gelen zaviye vardır. 
Bunlardan birisi Giresun Güce ilçesi içindeki Boyluyoğun Zaviyesi Bektaşi geleneğin-
dendir. Diğeri Giresun merkezde Hasan Dede Zaviyesidir. Bu zaviyede ilerleyen yüzyıl-
larda Nakşibendiliğe dönüşecektir. 

Genel  Hatlarıyla  AHİLİKGenel  Hatlarıyla  AHİLİK

•Şeyh Piro(Ordu)
•Samid Abdal(Ordu)
•Şeyh Oruç(Giresun)
•Şeyh Mustafa(«)
•Şeyh Musa(«)
•Şeyh İdris(«)
•Cimi Dede(Reşadiye)
•Yakup Halife(Giresun
•Mevlana Ede Derviş(«)
•Kasım Halife(“Giresun)

Kısaca “kardeşlik ve cömertlik teşkilatı” anlamına gelen Ahiliğin, 13. yüzyılda Anado-
lu’da kurumsallaştığı; başka bölgelerde olduğu gibi, Giresun’un ve Ordu’nun da içinde 
bulunduğu  Doğu Karadeniz Bölgesi’nin İslamlaşmasına öncülük ettiği akademik çev-
relerce tespit edilmiştir. Halkımızın bu konuda yeterli bilgiye sahip olması için çaba sarf 
edilmesi gerekmektedir. Bu çaba milli benliğimizin sağlam temellere dayandırılması ve 
muhafazası bakımından önem arz etmektedir.  
Ahiliğin nasıl bir akım olduğu konusunda en sağlıklı bilgileri, Anadolu’yu gezerken 
onların içinde kalan ünlü seyyah İbni Battuta (1304–1369) vermektedir. Anadolu’dan 
“Bilâd-ı Rûm” olarak söz eden İbn-i Battuta, gezdiği yerlerdeki zâviyelerin Ebu Hanife 
mezhebine mensup ehl-i sünnet kurumlar olduğunu nakleder. Dünyada bir eşi daha bu-
lunmayan cemiyetler nitelemesi ile andığı Ahi zaviyelerine ilişkin çok kıymetli bilgiler 
sunar. Onun bu konudaki tespitleri bize önemli bir kolaylık sağlamaktadır:
“Bilâd-ı Rum’a yerleşmiş Türkmenlerin yaşadıkları her vilayette, her şehirde ve her köy-
de bulunan Ahiler, birbirleriyle çok sıkı bir dayanışma içindedirler. 
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Her birinin halk içinde muteber birer mesleği vardır. Memleketlerine gelen yabancılara 
yakın bir ilgi gösterir, onların yiyecek ve içeceklerini temin eder; konuklarının insani 
ihtiyaçlarını karşılamakta ellerinden gelen bütün itinayı gösterirler. Öte yandan, yaşa-
dıkları yerlerdeki zorbaları da yola getirir her hangi bir sebeple bunlara iltihak eden 
kötüleri tek tek ortadan kaldırırlar. İşte bu gibi hususlarda Ahilik cemiyeti dünyada eşi 
ve benzeri yoktur.»
14.yüzyılda yapılan bu gözlemler, Ahiliğin nasıl bir sivil toplum örgütü olduğunu gös-
termektedir. Selçuklu devletinin Moğol istilası neticesi merkezi otoritesini kaybetmesi 
ile ortaya çıkan boşluğu Ahi zaviyelerinin oluşturduğu mükemmel örgütlenmenin gi-
derdiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda toplumsal dayanışmayı, toplum huzurunu boza-
cak zorbalarla mücadeleyi, tarım ve ticarete dayalı iş hayatını organize etmeyi ve top-
lumun başka ihtiyaçlarını gidermeyi hep bu kurumların sağladığı ortaya çıkmaktadır. 
Ahiler zaviyelerine, iyi insanların toplandığı ev anlamında “dâr-ı sülehâ” demişlerdir. 
Başka bir ifadeyle, toplumu oluşturan her ferdi insan-ı kâmil haline getiren Erdemliler 
Cemiyeti demektir. 

Karadenizde AHİ MERKEZLERİ  Karadenizde AHİ MERKEZLERİ  

Karadeniz Bölgesi Ahi hareketini, yönlendiren, motive eden üç büyük zaviyesi kurul-
muştur.

Bunlar; 
Şeyh Nasıruddin Mahmud bin Ahmed  el-Hoyî’nin önemli talebelerinden olan Ahi Peh-
levan ile Ahi Emir Ahmet daha güvenli buldukları Karadeniz bölgesine çekilmişler; biri 
Niksar’da diğeri de Bayburt’ta dergâh kurarak İslam ahlakını etrafa yaymaya devam et-
mişlerdir.

Doğu Karadeniz’de Ahi Merkezleri:

1-Ahi Emir Ahmed Zenganî (Bayburt )
2-Ahi Pehlivan(Niksar)
3-Kasım Halife/(Hacı Abdullah Halife’nin Babası (Giresun Ahiçukuru)
Bu zatların ,Ordu, Giresun ve çevresinde ne gibi bir rol oynadıklarının ve yöremizin 
kültürel alt yapısını nasıl şekillendirdikleri tarihi kaynaklarca kayıt altına alınmıştır.
Ahi Pehlevan Yolundan Olan Merkezler
-İşte Karadeniz Bölgesi’nin fethinde ve iskân sürecine hazır hale gelmesinde rol alan 
Ahiler onların yetiştirdiği kanaat önderleridir. 
-Piraziz-Şeyh İdris (Hacı Emir oğlu Süleyman Bey kurmuştur.)
- Yavuzkemal-Şeyh Mustafa (Hacı Emir oğlu Süleyman Bey kurmuştur.)1920 ye kadar 
-Bulancak-Ahi Mesut, Şeyh Musa,Şeyh Murad ve Şeyh Oruç Bey (Hacı Emir oğlu Sü-
leyman Bey kurmuştur.)
-Duroğlu Beldesi-Yakup Halife (Hacı Emir oğlu Süleyman Bey kurmuştur.)
Niksar’da Ahi Pehlevan tekkesinde eğitim görerek buralara gelmişlerdir.
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Ahi Emir Ahmet Yolundan Olan Merkezler:
Melik Ahmet Bey’in Tirebolu’da adına vakıf tanzim ettiği Mevlana Ede Derviş,
-Eşter Bey’in Yağlıdere’de adına vakıf düzenlediği ve sonradan Yavuz Sultan 
Selim ile annesi Gülbahar Hatun’un yakın ilgisine mazhar olan Hacı Abdullah 
Halife’nin babası Kasım Halife   Bayburt’ta Ahi Emir Ahmet tekkesinde eğitim 
görmüştür. İşte Doğu Karadeniz Bölgesi’nin fethinde ve iskân sürecine hazır 
hale gelmesinde rol alan Ahiler yani  Hacı Abdullah Halife, Mevlana Ede Derviş 
Torul/Bayburttaki medrese ve zaviyede eğitim alarak seyri sülukunu tamam-
lamışlardır. Daha o tarihlerde Gümüşhane Canca’ da böyle bir faaliyet yoktur. 
Medrese, Dergah, Zaviye, Ribadlar ile ile ilim ve irfan merkezi Bayburt’tur.
Ahi dervişlerinin kurduğu zaviyelerin tarih içinde üstlendikleri en önemli rol 
İslâmî İskana ve yerleşime açılmasıdır. Yani Müslüman Türk aşiretlerinin böl-
geye gelip yerleşmesine ve yerli Hıristiyanlar arasında ihtida faaliyetine öncülük 
etmiş olmalarıdır.
Genelde Karadeniz, özelde de Ordu-Giresun yöresinde faaliyet göstermiş olan 
bu zaviyelerin ilgi çeken yanlarından biri de ya devlet adamları tarafından ku-
rulmuş olmaları ya da bizzat kurucularının bey, melik, emir ve şah gibi liderlik 
ifade eden unvanlar ile anılmış olmalarıdır. Mesela 1362’de vefat eden Ahi Ayne 
Bey, derviş kişiliği yanında Erzincan ve Karahisar’ın idaresini de üstlenmiştir. 
Bayburt merkezde Ahi Emir Ahmed Zenganî, İspir nahiyesinde Melik Halil, 
Bayburt Sinor köyünde Hacı Bey, Tercan nahiyesinde Hasan Ali Bey ve Kelkit 
nahiyesinde Selçukşah Hatun zaviyeleri de bu niteliğe sahiptir. 
Ordu İli Sınırları içerisinde Hacıemiroğulları dönemi ve Osmanlıya geçiş 
sürecinde 26  Tasavvuf Merkezi vardır.19.yüzyıl sonlarına kadar bu sayı 50 yi 
geçecektir
    Ordu’da Kurulan Tasavvuf Merkezleri:
•Ordu/Merkez
•Samit Abdal
•Şeyh Eynebey
•Şeyh Hacı Şuca
•Şeyh Emir Hasan
•Ordu/Aybastı
•Şeyh Akdoğan
•Kutludoğmuş 
•Derviş Hasan
•Şeyh Ahmed
•Şeyh Emir
•Şeyh Osman
•Perşembe

•Yavadı Ahi Şeyh 
•Ordu/Ulubey
•Şeyh Abdullah
•Ordu/Kabadüz
•Şeyh Halil
•Ordu/Çaybaşı
•Şeyh Çiledar
•Ordu/Kabataş
•Şid Abdal/Şidlü Dede 
•Ordu/Gülyalı
•Şeyh Pira/Abdal
•Ordu/Çamaş
•Mezid Halife

•Musa Dede 
•Şeyh Nebi Fakih
•Ordu/Fatsa
•Mezid Halife
•Şeyh Emirhan
•Şeyh İlyas
•Ordu/Kumru
•Şeyh Halil 
•Şeyh Saltuk
•Ordu/Gölköy
•Şeyh İman Dede
•Abdullah Halife/Fakih
•Ordu/Mesudiye
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Giresun Sınırları içerisinde Hacıemiroğulları dönemi ve Osmanlıya geçiş sürecinde  18 
Tasavvuf Merkezi vardır.Yine 1455 Tarihli Tapu Tahrir Defteri’ne göre Giresun Civarın-
da 290 Fakı (İmam-Müezzin/Müderris/Vaiz) yer almaktadır.

Giresun’da kurulan Tasavvuf Merkezleri:

•Giresun/Merkez
•Yakup Halife Medrese
•Hasan Dede (Bektaşi/Nakşiliğe geçmiş
•Şeyh Kerameddin
•Derviş Seydioğlu  Derviş Murad
•Derviş Hamza oğlu Derviş Murad
•Giresun/Keşap
•Derviş Murad
•Giresun/Tirebolu
•Mevlana Ede Derviş(Ahi) Medrese
•Yaraşur Şeyh
•Giresun/Bulancak
•Şeyh Oruç Bey
•Şeyh Murad
•Şeyh Musa

•Giresun/Dereli
•Hacı İlyas
•Şeyh Mustafa
•Hamza Şeyh ve Teberrük Halife
•Giresun/Güce
•Boynuyoğun Zaviyesi (Bektaşi)
•Şeyh Kasım Dede
•Giresun/Espiye
•Menteşe Şeyh
•Giresun/Piraziz
•Şeyh İdris
•Giresun/Yağlıdere
•Kasım Halife/Hacı Abdullah Halife(Ahi)
Medrese

Ordu yöresinde kurulan bu müesseselerin dini/mezhebi temayülleri hakkında kesin bir 
yargıda bulunmak mümkün değildir.
Ancak 1455 yılına ait kayıtlarda Ordu ili genelinde, toplumun her kademesinde yer al-
dığı  anlaşılan 36 Ahi adına yer verilmesi bir kanaat oluşturmaktadır. Ayrıca Abdalan 
imlasıyla kaydedilen başka bir zümre de vardır.
Bu zaviyeler zamanla Cami,mescit ve köy odalarına dönüşmüştür.15.ve 16.yüzyıllarda 
düzenlenen tahrir defterlerinde detaylı bilgiler bulunan zaviyelerden ancak birkaç tanesi 
1642 tarihli deftere konu olabilmiş diğerleri ilerleyen yüzyıllarda göçler nedeniyle nüfus 
değişimi ile beraber bu kurumlarda unutulmuştur.
SONUÇ
İncelemiş olduğumuz Ordu ve Giresun yöresinde kurulan Tekke ve Zaviyelere bakıl-
dığında bölgeye yerleşen Türk devrilerinin genel olarak Ahi oldukları görülmektedir. 
Giresun, Şebinkarahisar ve Gümüşhane-Bayburt yöresinde kurulmuş ilk dönem Türk 
Zâviyelerinin hangi dini akıma mensup olduğu konusunda tam olarak yargıya ulaşmak 
mümkün olmamaktadır. Buna rağmen söz konusu Zâviyeleri müstakil olarak inceledi-
ğimizde, karşımıza en yaygın örgütlenme olarak Ahi teşkilatları çıkmaktadır. Daha son-
raki yüzyılarda farklı dini akımlara bağlanan tekke ve zaviyeler ilk kurulduklara zaman 
herhangi bir tarikat veya bir tasavvufi akımla bağlantılarına rastlanılmamıştır.
Beylikler döneminde fetih ve iskân hareketlerine kolonizasyon özellikleri ile katkı sağla-
yan bu kurumların, Osmanlı idaresinin egemen olmasıyla da birer bayındırlık ve sosyal 
hizmet kurumu niteliğine bürünerek devam ettiklerini görüyoruz.
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Selçuklu Devletinin 1243 Kösedağ Savaşı’nı kaybederek merkezi otoriteyi toparlayama-
ması ile ortaya çıkan boşluğu ahî zâviyelerinin oluşturduğu mükemmel örgütlenmenin 
giderdiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda toplumsal dayanışmayı, toplum huzurunu bo-
zacak zorbalarla mücadeleyi, tarım ve ticarete dayalı iş hayatını organize etmeyi ve top-
lumun başka ihtiyaçlarını gidermeyi hep bu kurumların sağladığı ortaya çıkmaktadır

Osmanlı’nın bölgede hâkimiyetinin sağladıktan sonra tüm Anadolu da özellikle Doğu 
Karadeniz bölgesinde Şeyh Mustafa Zâviyesi Giresun İskelesi-Taşhan ve Erimez üzerin-
den; Hacı Abdullah Halife Zâviyesi Tirebolu-Yağlıdere-Çakrak üzerinden; Şeyh İdris 
Zâviyesi de Bendehor kalesi (Piraziz) ve Yoğunyokuş üzerinden Şebinkarâhîsar’a ulaşan 
umumî/ticaret yollarının güvenlik ve imâret hizmetlerini; yollar üzerindeki köprülerin 
bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmişler, çevre köylerin ve nâhîyelerin teşkilat-
lanmasını sağlamışlardır
Derbent görevi gören zaviyeleri devlet özellikle sarp geçitlere, ticaret yolları üzerine ku-
rarak bu zaviyeler sayesinde hem ticaretin hem de güvenliğin gerçekleşmesini sağlamış-
tır.
Osmanlı Devleti’nde özellikle Yavuz Sultan Selim zamanda İran etkisindeki Şii unsurlar, 
devletin ve toplumun dirlik ve düzenini bozduğu gerekçesi ile önemli bir tehdit algıla-
ması ile mütalaa edilmiştir. Buna karşı zaman zaman güç kullanımına başvurulduğu 
gibi; çoğunlukla Ahiçukuru köyünde ikâme edilmiş Hacı Abdullah Halife Zâviyesi ör-
neğinde ve emsalleri gibi, medreseler ve Zâviyeler kanalıyla bu tür oluşumların o günün 
tabiriyle ıslahı yoluna gidilmiştir. Aslında Bâtınî akımların ıslahı, Gayrimüslim yerlile-
rin de ihtidâsını sağlamak için uygulamaya konulan zâviye-medrese-câmi eksenli ma-
likâne vakıf sistemi Giresun, Trabzon ve Canik vilayetleri kapsamında geçerli bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

(Bilgi Notu: Bu araştırma yazısı tarihçi yazar Harun Bostancı tarafından hazırlanmıştır.)
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14.06.2021

1) CUMHURİYET ÖNCESİ VAKIF ORMANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

11 Şevval 1286-1 Kanun-u Sânî 1285 Tarihli Orman Nizamnamesi (Bâb-ı Evvel-Or-
manların Aksâmı Beyânındadır)
Osmanlı İmparatorluğu döneminde ormanlar dört kısımdır. Bunlar devlete ait orman-
lar, evkafa (vakıflara) ait ormanlar, kasabat ve kurâya (köylülere) ait baltalıklar ve eşhâs 
(şahıslar) uhdesinde bulunan ormanlardır.

a)Kısm-ı Evvel (Devlete Ait Ormanlara Dairdir)
Dördüncü maddede gerek mîrî (devlet hazinesi) ormanlardan gerekse vakıf ormanları 
ile eşhasa (şahıslara) ait ormanlardan tersane ve tophane idarelerine kerestelik ağaç ke-
simi ve nakli işlemlerinin işbu Nizamname (tüzük) hükümlerine göre yapılmasını dü-
zenlemektedir.

b)Kısm-ı Sânî (Evkâfa-Vakıfa Bağlı Ormanlara Dairdir)
Ondokuzuncu Madde: 9 Şevval 1274 (9 Ekim 1858) tarihli Arazi Kanunnamesi’nin 
dördüncü maddesinde Arazi-i Mevkufe (Vakfedilmiş Arazi) iki kısımdır. Kısm-ı Evvel 
sahihen arazi-i memlûkeden iken şer’i şerife tevfikan vakfolunmuş olan arazidir ki, bu 
makule arazi-i mevkûfenin (vakfedilmiş arazinin) rakabesi (mülkiyeti) ve bilcümle hu-
kuk-u tasarrufiyesi ca’nibi (tarafı) vakfa, yani diğer bir ifade ile vakıf tarafına ait olarak 
bunlarda muamelât-ı kanuniye (kanuni işlemler) cereyan etmeyip; ancak vakfiyedeki 
şart ne ise o şekilde işlem yapmak gerektiğinden arazi-i mevkûfenin bu kısmı Arazi 
Kanunnamesi hükümlerine tâbi değildir.

2) CUMHURİYETE GEÇİŞTEN SONRA VAKIF ORMANLARINA İLİŞKİN OLARAK 
YAPILAN ANAYASAL VE YASAL DÜZENLEMELER

a)Cumhuriyet ilan olunduktan sonra ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önderimiz Mareşal 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından bir yıl kadar önce vakıf ormanlarını da kap-
sayan ayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

3116 Sayılı Orman Kanunu’nun 3. Maddesinde ormanlar dörde ayrılmıştır. Bu ormanlar 
aşağıda görüldüğü gibi sıralanmıştır;
1-Devlet Ormanları
2-Umuma Mahsus Ormanlar (Köy, Belediye ve/veya İdari Hususiyetler Gibi Hükmi 
Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine/Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait Ormanlar)
3-Vakıf Ormanları
4-Hususi (Özel) Ormanlar
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Yukarıdaki maddelerde de belirtildiği gibi Kurtuluş Savaşımızın zaferle bitmesinden 
sonra gelen Cumhuriyet Döneminde 1937 yılında yürürlüğe konulan 3116 Sayılı Orman 
Kanunu’nun 3. Maddesinde vakıf ormanlarının devlet ormanlarından ayrılarak başka 
bir kategoride düzenlenmesi kurucu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mareşal Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vakıf ormanlarına ve bunun gıyabında vakıf mallarına verdiği önemi 
göstermesi bakımından çok dikkat çekici bir örnektir.

b)Yukarıdaki tespitlere ilaveten yine 3116 Sayılı Orman Kanunu’nun vakıf ormanla-
rın idareleri ve tâbi olacağı hükümleri düzenleyen 60, 61 ve 62. Maddelerinden olan 
60. Maddesi: Evkâf-ı Sahiha (öz ve nitelik bakımından meşru olan vakıf) ormanlar ile 
hukuki tasarrufları mevkuf (vakfedilmiş) ormanlar hususi (özel) orman hükmüne tâbi 
olup; bunların idare, muhafaza ve işletilmelerinin vakıf mütevellilerine (vakıf yönetici-
lerine) veya Evkaf (Vakıflar) Umum (Genel) Müdürlüğü’ne ait olacağını;

Aynı kanunun 61. Maddesi: Yalnız âşâr ve rüsumatı mevkuf (vakfedilmiş) ormanların 
Devletin olduğunu ve bunların Devlet Ormanları hakkındaki hükümlere tâbi olacağını;

Yine aynı kanunun 62. Maddesi: Evkâf-ı Mazbuteden (mazbut vakıflar) olan vakıf or-
manların bilumum masrafları varidatından (gelirlerinden) mahsup edilmek üzere, fenni 
idarelerinin, korunmalarının ve işletilmelerinin Orman İdaresine verilmesine İcra Ve-
killeri Heyetince karar verilebileceğini hüküm ve garanti altına almıştır.

c)Yukarıda açıklandığı üzere 08/02/1937 tarihli 3116 Sayılı Orman Kanunu’nun va-
kıf ormanlarla ilgili olaran 3, 60, 61 ve 62. Maddelerine göre getirilen düzenlemeler 
09/07/1945 tarihinde yürürlüğe giren 4785 Sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesi ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunun 1. Maddesinde “bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte var olan gerçek ve tüzel kişiliklerine, vakıflara, köy ve belediyelere, özel idare ve 
kamu tüzel kişiliklerine ait bütün ormanlar devletleştirilmiştir, bu ormanların hiçbir 
işlem ve bildirime lüzum olmaksızın devlete geçeceği hükmü getirilmiştir.”
Aynı kanunun 2. Maddesinin A, B, C ve D fıkraları ile bazı ormanlar devletleştirme 
kapsamında bırakılmışsa da Vakıf Ormanların devletleştirme kapsamı dışında bırakıl-
mamış olduğu görülmektedir.
08/02/1937 tarihli 3116 Sayılı Orman Kanunu’nun 3, 60 61 ve 62. Maddeleri ile tanım-
lanan Vakıf Ormanların aradan sekiz yıl geçtikten sonra 09/07/1945 tarihli 4785 Sayılı 
Orman Kanunu’nun 1. Maddesi ile devletleştirme kapsamı içine alınmasının gerekçe-
leri bilinmemektedir. Ancak özellikle 3116 Sayılı Orman Kanunu’nun 60. Maddesiyle 
getirilen evkâf-ı sahiha (öz ve nitelik bakımından meşru olan vakıf) ormanların hususi 
ormanlara ilişkin hükümlere tâbi olması, bunların idare, muhafaza ve işletilmelerinin 
Vakıf Mütevellileri (Vakıf Yöneticileri) veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Ormancılık 
Bilim ve Teknikleri yönünden yeterince organize olamamaları ve uygulamada Devlet 
Ormanlarının işletilmesi, devamlılığı ve korumasından sorumlu olan Orman Genel 
Müdürlüğü ile problemler yaşanması sonucu devletleştirme kapsamına alınmış olabi-
leceği değerlendirilmektedir.
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d)09/07/1945 tarihinde yürürlüğe giren 4785 Sayılı Orman Kanunu’ndan sonra orman 
mülkiyeti ile ilgili özel kanunlardan biri olan 31/08/1956 tarihli 6831 Sayılı Orman Ka-
nunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 4. Maddesi ile ormanlar mülkiyet ve idare bakı-
mından devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine (kamu kurumla-
rına) ait ormanlar ve hususi (özel) ormanlar olarak üç kısma ayrılmıştır.
Vasıf ve karakter bakımından ise ormanlar muhafaza ormanları, millî parklar ve mu-
hafaza ormanları olarak üç kısma ayrılmaktadır. 31/08/1956 tarihli 6831 Sayılı Orman 
Kanunu’nun 4. Maddesinde açıkça ifade edildiği gibi hükmi şahsiyeti haiz (tüzel kişiliği 
bulunan) amme müesseselerine yani günümüz Türkçesi ile kamu kurumlarına ait or-
manları devlet ormanlarından ayırarak ayrı bir düzenlemeye tâbi tutulmuştur.
Yukarıdaki tespitlere ilaveten yine 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun hükmi şahsiyeti haiz 
amme müesseselerine (tüzel kişiliği olan kamu kurumlarına) ait ormanların işletme ve 
imarını düzenleyen 45. Maddesi amme müesseselerine (kamu kurumlarına) ait orman-
ların tahdit (sınırlandırma-orman kadastrosu) işini aynı kanunun 7. Maddesinde be-
lirtilen Orman Tahdit Komisyonlarınca (Orman Kadastro Komisyonları) yapılacağını, 
bu komisyonların masraflarının Orman Genel Müdürlüğünce karşılanacağını, orman 
kadastrosuna ait diğer masrafların da ilgililerince yani sahipleri ve bu ormanların maliki 
olan tüzel kişiliği olan kamu kurumlarınca karşılanacağını hüküm altına alınmıştır.
Gene 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 47. Maddesinde ise amme müesseselerine (kamu 
kurumlarına) ait ormanların parçalanamayacağını (3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. 
Maddesine göre ifraz ve aynı kanunun arsa ve arazi düzenlemesine ilişkin 18. Mad-
desinin bu ormanlarda uygulanamayacağını) şahıslara veya müesseselere (kurumlara) 
temlik edilemeyeceğini hükme bağlamıştır. 
Şu an yürürlükte olan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun amme müesseselerine (kamu ku-
rumlarına) ait ormanların idaresi ve korunmasının devletin (Orman Genel Müdürlü-
ğü’nün) kontrol ve denetimi altında sahipleri veya ilgililerine ait olduğu belirtilmektedir.
Yine 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 49. Maddesi devlet ormanlarına ait 14, 17, 18, 19, 
20, 21 ve 42. Maddelerinin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine (tüzel kişiliği 
olan kamu kurumlarına) ait ormanlarda da tatbik olunacağının hüküm altına alındığı 
tespit edilmiştir.

e)31/08/1956 tarihinde yürürlüğe giren 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndan önce 
24/03/1950 tarihli 5653 Sayılı Orman Kanunu ile 08/02/1937 tarihli 3116 Sayılı ilk Or-
man Kanunu’nun birçok maddesinde değişiklik yapılmıştır. 24/03/1950 tarihli 5653 Sa-
yılı Orman Kanunu’nun 3. Maddesinde ormanların devlet ormanları, köy ve belediye 
gibi tüzel kişiliklere ait ormanlar ve özel ormanlar olarak üç kısma ayrıldığı görülmek-
tedir. Bu kanunun 3. Maddesi hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar 
ifadesinden tüzel kişiliğe sahip olması nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait or-
manlarla vakfiyelerinde yazılı Mütevellileri (Vakıf Yöneticileri) tarafından idare ve mu-
hafazaları sağlanan vakıf ormanları da kapsadığı duraksamaya ve farklı bir yoruma yer 
vermeyecek şekilde ortaya konmaktadır.
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3) DEĞERLENDİRMELER

a)Evkaf (vakıf) sözcüğü infak kelimesinden türetilmiş olup sözcük anlamı yardımlaş-
madır. Diğer bir ifade ile “vakıf kurmak” herhangi bir ayni veya nakdi bir varlığın son-
suza dek topluma yararlı olacak bir hizmete tahsis edilmesidir.
Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 1299 yılından itibaren çeşitli isimlerde birçok vakfın 
kurulduğu, bu durumun en çarpıcı örneğinin de Kocaeli ili Gebze ilçesi olduğu, bu şeh-
rin 13. Yüzyıldan başlayarak toplam on sekiz vakfa ev sahipliği yaptığı tespit edilmiştir. 
Maalesef çok zengin mal varlıklarına sahip olan ve çok faydalı hizmetler yapan vakıfla-
rın ayni ve nakdi mal varlıkları günümüze ulaşamamış; çeşitli sebeplerle vakıfların mal 
varlığı yok edilmişi bu kültür ve tarih mirası zamanımıza ulaşamamıştır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda vakıflar fonksiyonları gereği kamu kurumu nite-
liğindeki kurumlardır. (Prof. Dr. Gülfettin Çelik; 14-15. Yüzyıllarda Gebze Şehri ile İlgili 
Sosyoekonomik Bir İnceleme; 2013; Gebze) Ancak kamu kurumu niteliğine rağmen va-
kıflar anayasal statüye sahip değildir. İlk vakıflar kanunu, modern vakıf tanımlaması gibi 
hukuki statüler 05/06/1935 tarihli 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu ile Ulu Önder Mareşal 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde verilmişse de Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılan 
hiçbir anayasasında vakıflar yer almamıştır. Hem sosyoekonomik işlevi olan yardım ve 
gözetim, hem de dini ve ahlaki işlevi olan Allah’ın rızasını ve cümle insanlığın hayır ve 
hasenatını gözetmek nitelikleriyle vakıflar geçmişten günümüze devletimizin içerisin-
deki en önemli maddi ve manevi unsurlardandır. Özellikle yüce devletimizin yönetim 
ve denetim hassasiyetiyle hareket ederek vakıfların olası bir anayasa değişikliğinde ana-
yasal statü kazanması, aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Cumhurbaşkanlığı 
bünyesine kazandırılması hem vakıfların niteliğini koruması hem işlevlerini gerçekleş-
tirebilmesi hem de vakıfların ayni ve nakdi varlıkları ile hayır/yardım niteliklerini koru-
yarak nesillerce aktartması açısından önem arz etmektedir. Bu yollarla vakıflar koruma 
altına alınırken görev ve devamlılıkları da garantilenecektir.

b)Bu raporun 1-b kısmında da belirtilen tespitler doğrultusunda Osmanlı İmparator-
luğu döneminde vakıf ormanlarla ilişkin ilk yasal düzenleme 11 Şevval 1286 (Miladi 
13 Ocak 1870) tarihli Orman Nizamnamesinin 19 ve 20. Maddelerinde Suret-i Hatt-ı 
Hümayun ile uygulamaya konulan 9 Şevval 1274 (Miladi 9 Ekim 1858) tarihli Kanun-
name-i Arazi (Mukaddime), günümüz Türkçesi ile ilk Arazi Kanunu’nun 4. Maddesine 
atıf yapılarak arazi-i mevkufenin (vakfolunmuş arazi) rakabesinin (mülkiyetinin) vakıf 
tarafına ait olması nedeniyle bu tip arazilerde Kanunname-i Arazi hükümlerinin uygu-
lanamayacağı ve Vakfiyesindeki şart her ne ise o şekilde işlem tesis edilmesinin gerektiği 
açıkça belirtilmiştir. (Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Hâkimi İlyas Çügen; Orman Kanunu, 
Kadastro Kanunu ve İlgili Gayrimenkul Mevzuatı; 2000; Ankara)
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c)Arazi hukukunda devamlılık esastır. Bu nedenle Hicri 11 Şevval 1286 tarihli Orman 
Nizamnamesi 19 ve 20. Maddelerinde hükümlere paralel olarak Cumhuriyet dönemin-
de daha önce de ifade edildiği gibi Ulu Önder Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölümünden yaklaşık bir sene önce 08/02/1937 tarihli 3116 Sayılı Orman Kanunu çıkarıl-
mış ve söz konusu kanunun 3. Maddesinde vakıf ormanlar diğer ormanlardan ayrılarak 
başka bir statüde tanımlanmış ve değerlendirilmiştir. Aynı kanunun vakıf ormanların 
idare ve tâbi olacağı hükümleri düzenleyen 60. Maddesinde vakıf ormanların hususi or-
man hükümlerine tâbi olduğu, idare, muhafaza ve işletmelerinin Mütevellilerine (Vakıf 
Yöneticilerine) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu açıkça belirtilmiştir.

d)Her ne kadar 09/07/1945 tarihli 4785 Sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesi ile kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihte gerçek ve tüzel kişilere, vakıflara; köy, belediye, özel idare 
kamu tüzel kişilerine ait ormanlar devletleştirilmişse de 4785 Sayılı Orman Kanunu’nun 
08/02/1937 tarihli 3116 Sayılı Orman Kanunu’nu tamamen yürürlükten kaldırdığına 
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Nitekim 03/04/1950 tarihli 5658 Sayılı Orman Kanunu’nun 3. Maddesinde “mülkiyet 
yönünden ormanlar sınıflandırılırken ikinci sırada bulunan köy ve belediye gibi tüzel 
kişiliklere ait ormanların ayrı bir statüde kabul edilmeleri” ve 31/08/1956 tarihli 6831 
Sayılı Orman Kanunu’nun 4. Maddesinde ormanların mülkiyet ve idare bakımından A 
maddesiyle devlet ormanlarının, B maddesi ile hükmi şahsiyeti haiz (kamu tüzel kişilik-
lerine ve/veya kamu kurumlarına ait) ormanların bu maddede belirtilmesi sonucunda 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir kamu tüzel kişiliği ve kamu kurumu olması nedeniy-
le ayrı bir düzenleme ile vakıf ormanların Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi-
nin gerekliliği hususu değerlendirilmektedir. 

e)Yukarıdaki tespitler neticesinde 3-a maddesinde de belirtildiği üzere Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ayrılarak Cum-
hurbaşkanlığı bünyesine katılması ve bir Cumhurbaşkanı yardımcısına bağlanarak var-
lık ve kazançlarının garanti altına alınması, buna ilave olarak Vakfiyelerinde ve/veya 
Vakıf senetlerinde mülkiyeti yönünden belirtildiği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü yahut 
Mütevellilerine veya bunların çocukları, torunları gibi soy bağı unsurlarına veya yasal 
mirasçılarına devredilmesi, vakıf ormanların gerekli devirlerinin sağlanması için yasal 
düzenlemede belirtilecek şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlü-
ğü arasında protokol yapılması; söz konusu vakıf ormanların tapu kayıtlarının Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı’ndan temin edilerek her iki kurum tarafından 
müşterek bir çalışmayla tapu kayıt envanterlerinin çıkarılması gerekmektedir.
f)Yine yapılacak yasal düzenlemeler ve çıkarılacak yönetmeliklerle vakıf ormanların 
idaresi, işletilmesi ve korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bir Daire Başkanlı-
ğı kurulması ve tahsisi ile bu bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü ile taşra kuruluş-
ları bünyesinde vakıf ormanları ile ilgili birimlerin kurulması, işletilmesi, Devlet Orman 
İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması elzemdir.
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g)Vakıf ormanlardan ormancılık bilim ve tekniğine göre yapılacak müdahaleler sonucu 
elde edilen ve ihale tekniğiyle satışa sunulan yapacak ve yakacak niteliğindeki orman 
ürünlerinin satışından 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden Va-
kıflar Genel Müdürlüğüne yüzde on beş (%15) oranında taviz bedeli ödenerek Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesine katkıda bulunabileceği değerlendirilmiştir.

Arz edilen hususları tarih ve kültür mirasımız olan vakıf malları ve vakıf ormanlar ko-
nusundaki hassasiyetleri nedeni ile sayın Cumhurbaşkanımıza en derin saygı ve muhab-
betlerimle arz ederim.

Teşekkür: Vakıf malları ve vakıf ormanlar konusundaki bu raporun hazırlanmasında 
yardımcı olan ve bu fırsatı tanıyan değerli dostum Gebze Gazetesi’nin sahibi gazeteci 
sayın İsmail Kahraman beyefendiye teşekkürlerimi sunarım.
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