OSMANLI DEVLET~~ZAMANINDA KOCAEL~~ORMANLARI
RESÜL NARIN*

Giri~~
Geçti~imiz yüzy~llarda "A~aç Denizi" olarak da adland~r~lan Kocaeli
yöresi, bugüne göre daha zengin ve de~erli ormanlara sahipti. ~stanbul,
Kefken, Izmit tersaneleri için tomruk, kütük ve keresteler; devletin
ba~kenti olan ~stanbul halk~n~n ihtiyac~~ için ise odun gibi yakacak
maddeleri genellikle Kocaeli bölgesinden sa~lan~rd~.
Kocaeli bölge ekonomisi için sahip olunan ormanlar büyük bir
ehemmiyet ta~~makta idi. Bu ormanlar ticari aç~dan de~erlendirilmi~~ve
önemli gelirler elde edilmi~tir. Ormanlar~n bol olu~u Kocaeli'nin önemini
bir kat daha artt~rm~~t~ r. Bu durum bölgeyi ziyaret eden gezginlerin
dikkatini çekmekle beraber, Osmanl~~ Devleti s~n~rlar~~ içerisinde önemli
imtiyazlar alm~~~ve bu imtiyazlar~~ azami bir ~ekilde kullanmak amac~nda
olan Avrupal~~ tüccarlar~n bile i~tah~n~~ kabartm~~t~r. Günümüzde Kocaeli
ormanlar~ndan Osmanl~~ zaman~ndaki gibi ehemmiyetle söz edilmemesinin
nedeni o eski zenginli~in günümüze gelene kadar korunamam~~~olmas~d~r.
Kocaeli Sanca~~'mn S~n~rlar~~
XIV. yüzy~la kadar Bithynia bölgesi içerisinde yer alan Kocaeli yöresi,
bu yüzy~lda Osmanl~~ hakimiyetine girmesi ile birlikte Kocaeli olarak
adland~r~lm~~t~r. 1530 tahririnde Anadolu Eyaleti'nde görülen Kocaeli
Sanca~~, ~znikmid, Kand~ra, ~ile, Iznik, Ada ve Karasu, Yalakabad (Yalova)
ve Yoros nahiyelerini bünyesinde bulundurmakta idi.
Kocaeli Sanca~~, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ya~anan bir
de~i~iklikle Anadolu Eyaleti'nden al~ narak 1533'te kurulan Cezayir-i Bahr-i
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Sefid Eyaleti'ne ba~lannu~t~r.1 XIX. yüzy~l~n ilk yar~s~na kadar da bu eyalet
s~n~rlar~~içerisinde yer alm~~t~r.
1831 Osmanl~~ nüfus say~m~nda Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti'nin
sancaklar~; Gelibolu, Su~la, Rodos, K~br~s ve Kocaeli idi. Kocaeli Sancak~~~u
kazalardan olu~uyordu: ~~zmit, Adapazar~~ ma'a Sapanca, Akhisar
(Pamukova), Geyve, Iznik, Pazarköy (Orhangazi), Yalakabad (Yalova),
Karamürsel, Kaymas, ~eyhler (Kaynarca), Kand~ra ve Gençli, A~açh,
Hendek ve Akyaz~, Karasu, I13-1 Safi, Sar~çay~r, Be~divan, Akabad
(Akçaova), Yabanc~lar, ~ile ve Ta~köprü (Kastamonu) idi.'
1844-1845 temettuat defterleri incelendi~inde Kocaeli Sanca~~, Bolu
eyaleti s~n~rlar~ndad~r.3 1846'da Kastamonu Eyaleti'nde, 1856'da ise
Hüdavendigar Eyaleti s~n~rlar~~ dahilindedir.4
1858 tarihini ta~~yan Kocaeli muhasebe defterlerine göre Kocaeli
Sanca~~' n~n kazalar~: Izmit, Ge~buze (Gebze), Kartal, Beykoz, ~ile, Ta~köprü,
Be~divan, Akabad (Akyaz~), A~açh, Kaymas, Kand~ra, ~eyhler, Karasu,
Hendek, Ab~safi, Sançay~r, Dodurga, Tarakl~, Geyve, Akhisar, Lefke
(Osmaneli), Gölpazan, Iznik, Pazarköy, Yalakabad ve Karamürsel idi. 5
Görüldü~ü gibi Osmanl~~ Devleti zaman~nda de~i~ik eyaletlere
ba~lanmas~na ve sahip oldu~u kaza isimlerinin de~i~mesine ra~men
Kocaeli Sanca~~~genel itibariyle bugünkü Kocaeli Vilayeti'nin yan~~ s~ra
Yalova ve Sakarya'mn tamam~~ ile ~stanbul, Bilecik ve Bursa'n~n bir
bölümünü bünyesinde bulundurmaktayd~ .
~zmit Kereste Eminli~i
1326'da Izmit Körfezi güney çevresinin Osmanl~ larca al~nmas~ndan
sonra Bizans'~n Yalova k~y~lar~ ndan destek kuvvetleri getirmesi Osmanl~lar~n bölgedeki hakimiyetini tehlikeye sokmaktayd~ . Bununla birlikte Izmit
Körfezi üzerindeki Bizans deniz hakimiyeti Osmanl~lar~n bat~ya yönelmesini engelliyordu. Sahillere ve sahil kentlerine yap~lan seferlerden sonra
Gülfettin Çelik, 16-19. Tüzyll Gebze (Soryo-Ekonomik Bir inceleme), Gebze, 2003, s.12.
Kemal H. Karpat, Osmanl~~Niffirsu (1830-1914) Dernografik ve Sosyal Özellifde,i, Çev. Bahar T~makc~,
~stanbul, 2003, s. 52,154.
BOA. ML. VRD. TMT. 2889.
4 Sabahattin Özel-Safiye K~rbaç, "Osmanl~'dan Cumhuriyete Sakarya Binde Mülki Yap~", Sakarya ili
Tarihi, Sakarya, 2005, s. 850.
BOA. ML. VRD. 2934, 3157.
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denizcili~in önemi anla~~lm~~~olup tek çare bir deniz gücü olu~turmakt~.
Dönemin denizci beylerinden olan Karasi Bey (1303-1361) en iyi denizcilerinden Karamürsel Alp ve onun komutas~ndaki mürettebat~~ Orhan
Bey'in emrine göndermi~tir.' Böylece Osmanl~~Devleti donanmas~n~n
temelleri at~lm~~t~r.
Osmanl~~ komutanlar~ndan Karamürsel Alp, Karamürsel'de ilk
Osmanl~~ donanmas~n~~ 1327'de kurdu~u zaman donanmaya gerekli
keresteyi Kocaeli bölgesindeki ormanlardan sa~l~yordu.' Bilahare tersane
Istanbul'a naklediliyor buna ra~men kereste yine Kocaeli bölgesinden
temin ediliyordu. Karamürsel Alp, Kocaeli havalisi halk~n~, Tersane-i
Amire'ye (~stanbul Tersanesi) kereste nakliyle mükellef k~lm~~t~. Tersaneye
gerekli kereste nakliyat merkezinin Kocaeli'nde yer almas~~ bölgenin
önemini bir kat daha art~rm~~~ve gittikçe geli~mesine sebep olmu~tur. Bu
amaçla bölgede bir de Kereste Eminli~i kurulmu~tu.'
Kereste Emini, Osmanl~~Devleti donanmas~n~n ba~~~olan Kaptan-~~Derya'mn iste~i ile atan~rd~. ~znikmid (Izmit) Kereste Emaneti bol miktarda
kerestenin da~lardan kesimi, k~y~lara indirilmesi ve Istanbul'a gönderilmesi, ortaya ç~kabilecek kimi güçlükleri çözmekle yükümlüydü. Sefere ç~kabilecek yeni gemilerin yap~m~~ve ihtiyaç gösterenlerin yenilenmesi bol miktarda kerestenin gelmesine ba~l~~idi. Bu yüzden ~zmit Kereste Emini seçkin
bir görevli idi. Balabanzâde, Müderriszâde Mustafa, Moral~~Osman Efendi
tan~nm~~~~zmit Kereste Eminleriydi.'
Gemiler için gereken kereste, gemi dire~i, kürek, funda a~ac~~vb.,
Tersane-i Amire Emini'ne ba~l~~ olarak çal~~an Kereste Emini'ne
bildirilmekte, Kereste Emini de yöre görevlileriyle birlikte en k~sa sürede
belirlenen miktar~~tersaneye ula~t~rmaya çal~~maktayd~. Kereste elde edilen
ba~l~ca a~aç türleri ise ~unlard~: Me~e, çam, karaa~aç, kestane, ceviz, ~im~ir,
~hlamur ve ç~nar a~açlar~. Bu kereste çe~itleri ise, genellikle tersanenin
ihtiyaçlar~na ayr~lm~~~orman bölgelerindeki halk~n ödeyece~i vergiler
kar~~l~~~nda yani ocakl~k olarak sa~lanmaktayd~. Ocakl~k olarak sa~lanamayan durumlarda da tüccarlardan kereste al~m~na gidilmekteydi. Gerek
sefer dönemlerinde gerek baz~~meslek gruplar~~için in~a edilecek gemilerin
F. Yavuz Ulugün, Kocaeli ve Çevresi Denizcilik Tarihi; Izmit, 2009, s. 19.
Muzaffer Erendil, Türlü Tönkri ile Sakarya ili, ~stanbul, 1982, s. 43.
Resül Narin, "Osmanl~~Ba~kenti Istanbul'un ~htiyaçlan ve Adapazar~" Sakarya Ekonomi Dergisi, Y~l: 11,
Say~: 58, Ocak-Mart 2009, s. 28-29.
9 Atilla Çetin, Kocaeli Tarihinden Sayfalar, Izmit, 2000, s. 36.
6
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zaman~nda yeti~tirilmesi, devletin öncelikli problemlerinden birini olu~turmakta idi.'
Osmanl~~ Devleti zaman~nda Kocaeli Sanca~~'na ba~l~~olan, Sapanca,
Akyaz~, Karasu, Geyve, Akhisar, Tarakl~~gibi kazalar "Kereste Ke~en" (kereste çeken) kazalard~. ~~zmit'te bulunan kereste emini, bu bölgenin korunmas~, güvenli~in sa~lanmas~, Tersane-i Amire denilen ~stanbul Kas~mpa~a'daki Devlet Tersanesi'ne gönderilecek kerestenin zaman~nda kesimi
ve ula~t~r~lmas~, fakir ve zay~flar~n korunmas~, zulüm edilmemesi, yollar~n
emniyeti, e~k~yadan temizlenmesi sefer zaman~nda askerin zaman~nda ç~kar~lmas~~gibi önemli görevler üstlenmi~ti."
1740 tarihinde ~zmit'in Kereste Emini Osman A~a idi. Devlet, tersanede in~a olunacak olan iki adet kalyon (yelkenle ve kürekle yol alan en
büyük sava~~gemisi) ve yine tersanede tamir edilecek gemiler için Kocaeli
bölgesinden kereste istemi~ti. Temin edilecek olan bu keresteler için hazineden on be~~bin guru~~ayr~lm~~t~. Bu para Izmit Kereste Emini Osman
Bey taraf~ndan da~~t~lacakt~."
Orman Ürünlerinin Nakliyesi
Kocaeli ormanlar~ndan kesilen tomruklar~n ta~~nmas~~için, eskiden Sakarya Nehri kullan~l~yor ve tomruklar masrafs~z bir ~ekilde Karadeniz'e
ç~kar~l~yordu. Özellikle Sakarya Nehri etraf~ndaki da~lardan elde edilen
keresteler, Bo~aza~z~'na (Sakarya Bo~az~) kadar sallarla nehirden ta~~n~r,
burada gemilere yüklenirdi. Sakarya Nehri'ne uzak bölgelerden temin
edilenler ise, Izmit veya Karadeniz sular~n~n y~kad~~~~ve günümüz Kand~ra
ilçesinin Karadeniz sahilinde yer alan Kefken Liman~'na götürülmekteydi.
Devlet yetkilileri, ba~kente gönderilen kerestenin çürük veya çatlak olmamas~na özen gösterirdi."
Kereste ocaklar~~olarak bilinen ve Izmit Sanca~~'nda çok de~erli orman varl~~~na sahip olan Ada (Ada Köyü), Akyaz~, Ab-~~Safi, Sar~çay~r, Akhisar ve Geyve yöreleri, XVI. ve XVII. yüzy~l~n ilk yar~s~nda bir tür sava~~
veya yolcu gemisi olan mavna, kad~rga ve ba~tardalar~n sütun ve serenleriI° Bekir Koç, "Osmanl~~ Devleti'ndeki Orman ve Korulann Tasarruf Yöntemleri ve ~darelerine ili~kin Bir
Ara~t~rma", OTAM(Ankara üniversitesi Os~nanh Tarihi Ara~nrma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Say~: 10, Ankara, 1999, s. 146.
Atilla Çetin, "Salcarya'da Tahta Serdan", Sakarya Ekonomi Dergisi, y~l: 3 say~: 20 ~ubat-Mart 2002, s. 33.
12 BOA. C. BH. 72/ 3447.
13 Arif Bilgin, "Sakarya ve Çevresinin Istanbul'un Gündelik Hayat~na Katk~s~~ (16-19. Yüzy~l)", Sakarya ili
Tarihi Cilt: 1, Sakarya, 2005, s. 312.
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nin yap~m~nda kullan~lacak a~açlar~n temin edildi~i üç bölgeden biri idi.
Bu malzemeler, ~zmit ~skelesi'ne arabalarla nakil olunarak buradan gemilerle ~stanbul'da Tersane-i Amire'ye ta~~n~yordu. Gemi küre~i ihtiyac~n~n
bir k~sm~~da XVII. yüzy~l~n ikinci yar~s~na kadar Karasu reayas~n~n avaralar~~ kar~~l~~~nda y~lda 550 gemi küre~i vermeleriyle kar~~lan~yordu. Osmanl~~
donanmas~~ ve dolay~s~~ ile tersane-i amire için gemi küre~i gereksinimi sürekli idi. Kürek ço~unlukla kereste ve özellikle gürgen a~ac~~ bulunan yerlerden ocakl~k olarak sa~lan~yordu."
1764 tarihinde çe~itli cinsteki kerestelerin ~zmit'e ba~l~~ kazalardaki
da~lardan kesilmesi ve Izmit iskelesinden gemiler vas~tas~yla nakli için Kocaeli Sanca~~~mutasarr~f~na bir hüküm yaz~lm~~t~.' 1776 y~l~nda, Kocaeli
Sanca~~~Mutasarr~f~~ Evkatl~zade Esseyyid Mustafa Pa~a'ya gönderilen bir
emirde, Tersane-i Amire sahas~nda yeniden in~a olunacak ve onar~m~~ gerekecek gemiler için ~zmit, Adapazar~~ve Domaniç havalilerinden acele olarak
muhtelif cins kerestenin gönderilmesi emrediliyordu. Öteden beri o bölgeden getirilen me~enin e~ri cinsi kesilmeyip, do~ru olamndan kesilmesi
bildirilerek buna dikkat edilmesi ayr~ca isteniyordu. Istenen kereste mühimmat~n~n ço~unun "ilkbaharda ihraç olunacak Donanma-y~~ Hümayun
kalyonlar~n~n tamir ve termimine sarf olunaca~~~için k~~~n kesim ve nakil i~i
zor ise de, ihtiyaçlar zorunluluklar~~giderir" kaidesince güçlüklere gö~üs
gerilmesi, ~artlar~n zorlu~u söz konusu ediliyordu. Kaptan-~~ Derya Gazi
Hasan Pa~a'n~n bu husustaki önerileri anlat~liyordu. Yerel yöneticilere gayret ku~a~~n~~ku~anmalar~~ve fedakarl~k yapmalar~~ö~ütleniyordu.'
Tersaneler genellikle ta~~ma olanaklar~n~n elveri~li oldu~u ve tersanenin i~ine yarayacak orman ürünlerinin bulundu~u bölgelerde kuruldu~undan, tersanenin oldu~u her yerde büyük ormanlar vard~~demek yanl~~~
olmayacakt~r. Gemi in~as~~ sadece ~stanbul ve ~~zmit'te yap~lm~yordu. Osmanl~~ topraklar~~üzerindeki birçok bölgede gemi yap~m ve onar~m faaliyetlerine giri~iliyordu. Yine bu tür faaliyetlerin yap~ld~~~~bir yer; hammaddeye
yak~nl~~~~nedeniyle Sakarya Nehri'nin üzeri ve nehrin Karadeniz'e döküldü~ü a~~zd~. Buralarda uzunca bir dönemde gemi yap~m ve onar~m faaliyetleri devam etmi~tir.

'4 Ulug-iin, a.g.e., s. 28.
BOA. C. AS. 1029/ 45165.
16 Çetin, Kocaeli Tarihinden Sayfalar, s. 37.
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Kocaeli'nin Orman Ürünlerinin Kullan~ ld~~~~Baz~~Alanlar

Kocaeli ve yöresindeki Osmanl~~ vatanda~lar~n~n temel u~ra~lar~ndan
biri Osmanl~~ saray ve cephaneli~i ile yap~lan kereste ticareti idi. ~zmit ve
çevresinde su ile çal~~an, çe~itli biçim ve büyüklükte keresteler haz~rlayan
çok say~da b~çk~~ vard~. Buralardan elde edilen keresteler deniz veya kara
yoluyla ~stanbul'a nakledilmekte idi.
Adapazar~, Geyve ve Kand~ra ormanlar~nda çe~itli h~zarlar ile Adapazar~~Kazas~'ndaki Hendek ormanlar~nda mevcut 12 küçük i~~yerinde tahta,
direk ve her nevi kereste haz~rland~~~~gibi ~zmit tersanesi için gerekli ah~ap
malzeme de tedarik olunuyordu. Buradan pek makbul ceviz tahtalar~~ ç~kard~. Odun kömürcülü~ü ile geçinen ahali de çoktu.I7
Gemi in~as~nda as~l hizmeti geçen ve kalabal~k ~ekilde çal~~anlar marangoz ve burgucular idi. 1646 ve 1647 tarihli çe~itli fermanlar ile Tersane-i
Amire için in~a edilmekte olan 100 firkate için içlerinde ~zmit, Karamürsel,
Yalova, ~ile, A~va ve Kand~ra'n~n bulundu~u çevre k~y~~ kentlerinden marangoz ve burgucu gönderilmesi emrediliyordu."
Osmanl~~Devleti eski gücünü kaybetmeye ba~lad~ktan sonra çe~itli Avrupa devletlerinden teknik anlamda yard~ m almaya ba~lam~~t~. Osmanl~~
donanmas~n~~ eski gücüne kavu~turmak için de bu yard~mlara ba~vurulmu~tu. 1785 tarihinde tersanede Frans~z mimarlar~n~n deste~i ile 51 zira (yakla~~k 40 metre) boyunda iki adet kalyon yap~lacakt~. Bu kalyonlar için gerekli olan kereste Kocaeli kazalar~ndan istenmi~ti. Kocaeli ahalisinin taahhüdü olan kerestelerin ~zmit'e indirilmesi istenmekte
1809 (1224) tarihli bir belgeden anla~~ld~~~ na göre, Adapazar~, Sapanca, Kaymas, Kand~ra, Genceli, ~eyhler, A~açl~, Be~divan, Sar~çay~r, Ab-~~
Safi, Akyaz~~ve Hendek, Geyve ve Akhisar yöreleri ormanlar~ndan Donanma-y~~ Hümayun ve di~er gemilerin gereksinimi için kereste kesilmesi ve
gönderilmesi emrediliyordu. Köy halklar~n~ n paralar~n~n da tam zaman~nda ödenmesi isteniyordu.'

17 Haluk Selvi, "II. Me~rutiyet Döneminde Adapazar~~ ve Çevresi (1908-1918)", Sakarya ~li Tarihi Cilt:1,
Sakarya, 2005, s. 454.
18 1%011, a.g.e., s. 31.
18 BOA. C. BH. 195/9142
20 BOA. C. BH. 87/4177
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Kocaeli ve çevresinden Tophane'ye de ah~ap malzemeler gönderilmekteydi. Top arabalar~~ için kullan~lan, kundak tahtas~, tekerlek tahtas~,
metris tahtas~ , vürdinar, dingil, ok (araba oku), ok kolu, ipsid (tekerlek
çemberinin parçalar~), özek (araban~n iki dingilini birbirine ba~layan parça), yasd~k (ön dingilin üzerine yerle~tirilen ve dingil döndü~ünde yükün
sabit kalmas~n~~a~layan parça), el manivelas~~(kald~raç) ve gülek (a~aç kap,
muhtemelen ya~danl~k) say~labilir. Sözü edilen top arabas~~ malzemeleri,
gürgen ve karaa~açtan yap~lmaktayd~." 8 ~ubat 1786 tarihli bir belgede
Kocaeli bölgesindeki kazalardan Tophane'de yap~ lacak olan top kundaklar~~
için a~aç gönderilmesi isteniyordu.'
Kocaeli civar~nda ormanl~k bölgede ya~ayan halk, ayn~~ zamanda kereste ticareti de yapmakta ve elde ettikleri keresteyi ~zmit ~skelesi'ne götürüp
satmakta idiler. Ancak devlet, memleket haricine ve tüccara kereste sat~lmas~n~~yasaklam~~t~ . Bunun neticesi olarak kereste kaçakç~l~~~~ortaya ç~kt~.
~zmit ve Sapanca ormanlar~n~n iç k~s~mlar~nda yerle~en kereste kaçakç~lar~~
kanunsuz a~aç keserek sat~yorlard~." Kocaeli bölgesinin orman zenginli~i
yabanc~~tüccarlar~n da dikkatini çekmi~ti. ~zmit Sanca~~'na ba~l~~olan Adapazar~' nda vapur vas~tas~ yla tahta biçmek için bir fabrika kurmak isteyen ~ngiliz
tüccar Rafael'in takdim etmi~~oldu~u arzuhal üzerine haz~rlanan mazbata
Meclis-i Vala'ya gönderilerek tercüme ettirilmi~ti. Bu tercümeye göre ~ngiliz
Tüccar~~Rafael'in Adapazar~' nda in~a edece~i fabrika alt~~bargir (beygir) kuvvetinde bir makine ile bir errehaneden (b~çk~~yeri, h~zar) ibaretti."
Gemi fenerlerinin içine konulup yak~ lan ve gemilerin ayd~nlat~lmas~nda kullan~lan balmumunun (~em-i asel) temin edildi~i birkaç yerden biri
Karasu'ydu. Ayr~ca hassa (saraya mahsus) kay~k ve sandallar ile hammal
kay~klar~n~n yenilenmesi ve tamiri için de Kocaeli civar~ ndaki ormanlardan
yararlamlmakta ve bölgedeki kazalardan, sat~ n alma yoluyla kereste temin
edilmekteydi.' 1840 y~l~nda ~stanbul Hükümeti, Baruthane'de ~ ngiliz usulü barut yap~lmas~~için Kocaeli'nde bulunan Adapazar~, Akyaz~~gibi kazalardan sö~üt dallar~~kesilerek baruthanelere gönderilmesi isteniyordu.'

Bilgin, a.g.m., s. 311.
BOA. C. AS. 977/42555
23 Celal Dinçer- Ekrem Kaymaz ve Di~erleri, Cumhuriyetimizin 75. Tihnda Sakarya, Sakarya, 1998, s. 26 (Bu
eser takip eden tekrarlannda "Sakarya" olarak lusalulacakur).
24 BOA. t. MMS. 29/ 1240
25 Sakarya, s. 24-25.
26 BOA. C. AS. 378/15660
21
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Kocaeli yöresindeki nehir ve ~rmaklar~n üzerindeki köprülerin ço~u,
ba~ka bir malzeme gerekmeden ormanlardan temin edilen kereste ile ah~ap olarak yap~l~ yor ve tamire muhtaç olanlar ise gerekli hammadde sa~lanabildi~inden daha süratli bir ~ekilde onanhyorduY
Kefken Tersanesi
Kefken Tersanesi bir fermanla ihdas edilmi~~ve tamiri için, "avar~z-~~
divaniyyeden muaf olmak" kar~~l~~~ nda o yöreden sekiz ki~i, kendi istekleriyle görevlendirilmi~ti. 1515 tarihinde Bender-Ere~li (Karadeniz Ere~lisi)
~skelesi'nin y~ll~k liman geliri 5.484 akça idi. Bu yeküna, Akça~ehir (Akçakoca) ve Sakarya (Leb-i Sakarya= Sakarya A~z~ ) da dâhildi. Nakledilen
kereste miktanndan ve in~a edilen gemi adedinden, Kefken Tersanesi'nde
büyük bir faaliyet oldu~u anla~~lmaktad~r."
~nebahn facias~~ (1571) dolay~s~yla Osmanl~~ Donanmas~'n~n büyük kay~plar vermesi üzerine Osmanl~~Devleti 1571 k~~~nda be~~ay zarfinda daha
önceki donanmas~ndan belki de daha muazzam bir donanma yapm~~t~r.
Bunun için bir ba~tarda (kad~rga cinsinden büyük sava~~gemisi) ve dört kad~rga Kefken'de in~a edilmi~ti." Bunlar için gemi yap~m~nda kullan~lacak
kalafatç~~ve neccar ustalar~n~n ~zmit ve civar~ndan yeter say~da bulunup getirilmesi ve çal~~t~nlmas~~buyrulmu~tu. Ayr~ca bin adet kaluça denilen kürek
yap~m~~ve on kad~rga da istenmekteydi. Konu ile ilgili hüküm ~öyle idi:
Kand~ra Kad~s~na hüküm ki
Mektup gönderip taht-~~ kazan~n Kefken iskelesinde binas~~ferman
olunan bir k~t'a ba~tarde ve dört k~t'a kad~rgan~n ikisinin kalafat~na müba~eret olunup bi-inayetillahi teâlâ itmama karip ve maadas~~dahi yeti~tirilmek üzere olup anlardan maada dokuz kad~l~ k yerin reayas~~
mu'avenetiyle on k~t'a kad~rga ferman olunma~~n anlar~n dahi ba~~ve k~ç'
dolup kafes oldu~un ve anlardan gayri hâlâ bin adet kaluçe kestirmesi
emr olunup reayan~n tahammülü olmad~~~n bildirmi~sin. ~mdi kürekler
hususu mevsimine tehir olunup itmama karip olan gemiler mu'accelen
yeti~dirilip Tersane-i Âmireme gönderilmesin emr idüp buyurdum ki vusul bulmakta bu babda gere~i gibi mukayyed olup arz etti~ün itmama karip olan gemileri deryaya ç~kmad~n Tersane-i Âmireye irsal ve isal eyleyüp dahi baki kalan gemilerin dahi itmam~na sa'y ve ihtimam üzere olup
Hüdai ~entürk, "Osmanl~lar Döneminde Sakarya", Sakan~a ~li Tarihi Cilt:1, Slkarya, 2005, s. 185-186.
Sakarya, s. 25.
29 ~smail Hakk~~Uzunçar~~h,
Osmanl~~Devleti Merkez ve Bahriye Te~kilat~, Ankara, 1988, s. 145-146.
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ve ferman olunan bin adet kaluçe küreklerini dahi mevsimi geldikte kesdirüp ihzar eyleyüp talep olundukta irsal eyleyesin. Husus-u mezbur
ehem umurdand~r. ihlal ve müsaheleden hazer eyleyesin. Fi 8 Za 97930

Karadeniz k~y~s~nda bulunan Kefken'in kom~u köyü olan Kerpe'de de
1703 y~l~nda iki firkate in~a edilmi~tir. Kereste, ormanlardan iskelelere
câmüs arabalar~yla nakledilmekteydi. Bunun için yollar~n düzenlenmesi ve
gerekli yerlerde köprülerin sa~lamla~t~r~lmas~~ yoluna gidiliyordu.' 1720
tarihinde yap~lacak donanma kalyonlar~~için Kocaeli Sanca~~'na ba~l~~kazalardan kesilecek olan a~açlar~n hilaf~na hareket edenler hakk~nda muamele
yap~laca~~~öngörülüyordu."
Orman Kaçakç~l~~~~
Kocaeli ormanlar~~ k~z~lçam, sar~çam, karaçam, di~budak, kay~n, gürgen, köknar, defne, ard~ç, me~e, ceviz, ~hlamur vb. a~açlarlyla yüzy~llarca
hem gemi kerestesi hem de di~er sanayi ürünleri imalat~~ yan~nda, Istanbul'un yakacak ihtiyac~n~~ da kar~~lamak için a~~r~~~ekilde kullan~ld~. K~y~lara
yak~ n ormanlar tükenince, daha içlere gidildi. Sakarya nehri yoluyla balta
girmemi§ k~s~mlara ula~mak ve gemi malzemesine uygun keresteleri bulmak için projeler geli~tirildi. Gemi kerestesine duyulan ihtiyac~n devaml~~
olmas~~sebebiyle "ocakl~k" tayin edilen ormanlarda a~açlar~n rastgele kesilmemesi için devlet, bölgeye korucular göndererek ve bir tak~m tedbirlerle
ormanlar~~ korumaya çal~~m~~t~r. Devletin talepleriyle halk~n ihtiyaçlar~n~n
çat~~mas~, baz~~ durumlarda yasa d~~~~ a~aç kesimlerine ve kaçakç~l~~a yol
açm~~t~r.
XIX. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Izmit ve Sapanca ormanlar~n~n derinliklerinde, ço~u Rumeli'den yeni göçmü~~olan ve yoldan geçenleri soyarak
geçimlerini sa~layan yasad~~~~baltac~~ topluluklar~~ya~ard~. Kaçakç~lar, tersane için devlet taraf~ndan a~aç kesmekle görevlendirilen baltac~lara da sald~r~rlard~." Örne~in, 1840 y~l~nda Adapazar~~ Kad~s~~ Mehmet Ethem'in tahrirat~na göre, Adapazar~'nda bulunan Hanl~~ Köyü'nde tersane için kesilip
haz~rlanan kerestelerin sevki ve arabalar~n da~lardan kereste getirmeleri
için hareket ettikleri esnada Delilba~~~Mehmet A~a, Hanl~~Köyü'nü basm~~-

BOA. MD. 16/283. Hüküm: 538
' Sakarya, s. 25.
32 BOA. C. BH. 183/ 8622
33 ~entürk, a.g.m., s. 186; Sakarya, s. 26.
3
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t~. Çat~~malar ba~lad~~~~için ahali bölgeden kaçm~~~ve asayi~~bozulmu~tu."
Bu durumda tersane için gerekli olan kerestenin nakli sekteye u~ram~~t~.
Kerestelerin nakilleri esnas~nda ya~anan olumsuzluklardan bir di~eri
de 1888 y~l~nda vuku bulmu~tu. Kand~ra Kazas~'nda Ali ve Mustafa ad~ndaki iki görevli Tophane-i Amire için bölge ormanlar~ ndan ald~klar~~ keresteleri Istanbul'a nakilleri esnas~nda bölge e~k~yalar~ndan birkaç ki~i önlerine
ç~karak bu ki~ilere i~kence yap~p mallar~ n~~gasp edip firar etmi~lerdi."
Kocaeli Sanca~~'nda odun kesme i~i kimi zaman davalara neden olmaktayd~. Kocaeli Sanca~~'na ba~l~~Karasu Kazas~'nda Ayan Mustafa Bey ile
yöre ahalisi aras~nda odun kesme masraf~~ nedeniyle Bursa'da bir dava
aç~lm~~t~. 8 Aral~k 1814 tarihli olan ve Bursa Naibi Abdülhamit imzas~n~~
ta~~yan bir vesikadan anla~~ld~~~ na göre, odun kesmekle görevli olan Karasu Kazas~~ ahalisi odunun çekisini 10 paraya iskeleye teslim etmekteydiler.
Bu paran~n i~in kar~~l~~~~için yetersiz oldu~unu savunan yöre halk~n~n 20
para talebine raz~~ olan Karasu Ayan~~ Mustafa Bey ile yöre halk~~ aras~nda
anla~ma sa~lanm~~t~.36
Osmanl~~ Devleti yöneticileri zaman içerisinde a~~r~~ ve kaçak kesimin
önüne geçmeye çal~~m~~lard~r. 4 Ocak 1847 tarihli bir emirden anla~~ld~~~na göre, ormanlardan kaçak kereste kesimine mani olunmas~~ ile Bolu ve
Kocaeli sancaklar~ndaki ormanlardan a~aç kesimine ruhsat verilmemesi
konusu sancak idarecilerine bildiriliyordu.37
Seyyahlarm Gözüyle Kocaeli Ormanlar~~
Ormanlar~n bol miktarda bulundu~u Kocaeli bölgesi orman varl~~~~ile
Osmanl~~Devleti döneminde oldukça ünlü idi. Bu ormanlar bölge nüfusunun
ço~almas~yla yer yer azalm~~t~ r. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde, Geyve'den
sonra gezisine devam ederken Kocaeli ormanlar~n~~~öyle anlat~r:
Oradan (Izmit) kuzey tarafa köprüyü geçerek, Sakarya Nehri
boyunca «A~aç Denizi» denilen ormandan geçtik. Buras~~ bir ormand~r ki,
içinde gölgenin yabanc~s~~ olan nice garipler kaybolarak vah~i hayvanlara
yem olmu~tur. Defne, ard~ç, çam, ~hlamur a~açlar~n~n çiçeklerinin
kokusundan insan~n dama~~~kokulan~r. Güne~~içine asla tesir edemez. Bu
BOA. C. ZB. 39/1904
BOA. Y. PRK. ASK. 56/ 27, Le61
36 BOA. HAT. 752/ 35526-A
37 BOA. A. DVN. 21/43
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a~açl~k içinde binlerce tahta biçecek b~çk~~ de~irmenleri vard~r. Izmit
Gölcü~ünün bitti~i yerde. Gemi keresteleri keserler. Bu da~lar, dört
sancak s~n~rlar~~ içinde olup, hakikaten a~aç denizidir. Bir taraf~~Bursa, bir
tarafi Izmit, bir taraf~~ da Bolu ve Kocaeli sancaklar~d~r. Etrafi ancak bir
ayda dola~~labilir. Ama seçme yerleri, bu Geyve yolu üzerinde olan
k~sm~d~r."
Tarihte birçok kez gündeme gelip bir türlü gerçekle~tirilememi~~olan
Marmara ve Karadeniz'i birle~tirilmesi projesi, Sakarya Nehri'nin ak~~~n~,
Sapanca Gölü üzerinden ~zmit Körfezi'ne ba~lama tasar~s~d~r ki, bu gerçekle~ti~i takdirde, Kocaeli topraklar~n~n orman ürünleri ba~ta olmak üzere,
çe~itli mallar, gemilerle bu suyolu vas~tas~yla ~zmit Körfezi'ne kolay ve masrafs~z nakledilebilecekti. Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde Marmara ve
Karadeniz'in birle~tirilmesi projesinden söz eder. Bu projenin gerçekle~tirilmesi halinde "Bolu nehri iskeleye yakla~~p, ~stanbul gemileri ta Bolu'ya
yeti~ir ve Istanbul'da bir tahta üç akçeye, bir kantar odun be~~akçeye olup,
büyük hay~r olurdu.' demi~ti. Evliya Çelebi'nin fiyatland~rma yaparken
sadece orman ürünlerinden örnekler vermesi oldukça manidard~r.
1804 y~l~nda ~zmit'i ziyaret eden ünlü Osmanl~~tarihçisi Hammer, kentin k~y~s~n~~ ~u sözleri ile anlatm~~t~r: "Körfez'in sular~~ çok alçak, tekneler
kente pek yakla~am~yorlar. Çok say~da tahta iskele, gemilerden yük indirmek ya da bindirmek için denize do~ru uzanm~~, kimisinin uzunlu~u 150
ad~m uzunlukta."1812 y~l~nda kenti ziyaret eden William Ouseley de "~zmit
Körfezi'nde çok say~da tekne bulunuyor ve bunlar ço~unlukla Rumlarla
donat~lm~~. Kimi büyük tekneler, kente yak~n demirli bekliyorlar ama tümüyle enkaz olmu~~görülmüyorlar. Oldukça büyük bir tanesi k~y~ya çekilmi~~ve birçok ki~i taraf~ndan tamir edilmeye çal~~~yordu. Bunlar aras~nda
da Rumlar, Türklerden ço~unlukta idi. ~zmit'in gemi enkazlar~~ ile dolu
oldu~u söyleniyor.'
1862 y~l~nda Sakarya dolaylar~nda bir gezinti yapan Frans~z Kontu A.
De. Moustier, o zamanki Kocaeli Sanca~~'na ba~l~~olan Adapazar~~ ormanlar~n~~~öyle anlat~r:
Sak~z a~açlar~~ toplulu~u aras~ndan k~vr~larak geçen yola koyulmak
üzere saat 2'de hareket ediyoruz. Bir süre sonra, güzel küçük bir vadinin
ötesinde Adapazar~' n~n minareleri görünüyor. Adapazar~, Sakarya Neh38
39

Evliya Çelebi Somhalnanmsi, Cild:2, ~stanbul, 1993, s. 741-742.
Zuhuri Dan~~man, Evliya Çelebi Seyahalnamesi, ~stanbul, 1969, s. 171.

Ulugiin,

s. 43.
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ri'nin sol k~y~s~nda kurulmu~~on bin nüfuslu bir ~ehir... Bu bölgedeki ceviz a~açlar~~pek çok, hem de pek iri a~açlar. Etraf ormanl~k ne yaz~k ki,
bu zenginli~i gelecek nesillere haz~rlay~p b~rakanlar~~ takip edenler yok.
Çünkü kesilenlerin yerine yenisi dikilmiyor. Bir tek genç a~aca rastlamad~m. Bu gidi~le Adapazar~~ ormans~z kalacak.'
A. De. Moustier'in de bahsetti~i üzere Adapazar~' nda tüfek kabzas~~
imalathanesi mevcuttu. Bu mevcudiyet, bölgede bolca yeti~en ceviz ve benzeri a~aç türlerinin bulunmas~ndan kaynaklan~r. Zaman içerisinde kesilen
a~açlar~n yerlerine yenilerinin dikilmemesi Adapazar~'n~n eski a~aç zenginli~inden yoksun kalmas~na neden olmu~tur. Günümüzde bu zenginli~in
eski önemini koruyamamas~n~n nedeni de bu olsa gerek.
Sonuç
~nsanl~k tarihi boyunca önemi hiç eksilmeyen ormanlar bugün oldu~u
gibi geçmi~te de oldukça önemli bir yere sahipti. Hayat~n pek çok kesitinde
ihtiyaç duyulan orman varl~klar~~ sadece meyve üretiminde ve yakacak
olarak kullan~lm~yordu. Günümüz teknolojisinden çok uzak olan Osmanl~~
Devleti döneminde gemi yap~m~ndan top arabalar~na; silah kabzas~ndan
tekerle~e kadar pek çok alanda ormanlardan elde edilen keresteler
kullan~lmakta idi.
Kocaeli'nin önemli bir özelli~i bugün de süregeldi~i üzere s~n~rs~z
ula~~m olanaklar~~ile çok önemli stratejik bir co~rafi konuma sahip olmas~~
idi. Özellikle Istanbul'un fethedilip ba~kent olmas~ndan sonra Kocaeli'nin
stratejik önemi bir kat daha artm~~~ve Kocaeli, Anadolu'nun Ba~kent'e
aç~lan bir kap~s~~ haline gelmi~tir. ~stanbul'un yiyecek ve erzaklar~n~n
yan~nda yakacak odun ve kereste gereksiniminin büyük k~sm~n~n Kocaeli
bölgesinden sa~lanmas~~ nedeniyle devlet bu bölgeye özel bir önem
vermekteydi. Osmanl~~ Devleti'nin ba~kenti olan ~stanbul'un yak~n~nda
Kocaeli ormanlar~~ gibi zengin bir orman varl~~~n~n olmas~~ bölgenin
önemini bir kat daha artt~rmaktayd~. Devlet, Kocaeli bölgesindeki özellikle
orman varl~klar~n~n korunmas~~için önlemler almakta idi.
Kocaeli bölgesindeki orman varl~~~~sahibi oldu~u iklim gere~i gür bir
özelli~e sahiptir. Günümüze k~yasla Osmanl~~ Devleti döneminde yerle~im
daha azd~. Buna mukabil orman alanlar~~da daha geni~ti. Hammaddeye
'I Atilla Çetin, "Tarihin Sayfalar~ndan Yabanc~~ Bir Gezginin, Kont A. De Moustier'nin Gözüyle 1862'de
Sakarya Bölgesi-1", Sakarya Ekonomi Dergisi, Y11:3, Say~:15, Ocak-~ubat 2001, s. 29-32.
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yak~n olmas~~ hasebiyle Izmit ve Kefken tersaneleri Kocaeli bölgesinde
kurulmu~tu.
Zamanla Kocaeli bölgesindeki nüfus artt~ . Özellikle de gelen göçmenlerin bu bölgeye yerle~tirilmesiyle konut yap~m~~ için ve tar~m alanlar~~ için
ormanlar kesildi. A~açlar~n kesilerek ormanlar~n yok edilmesi ve yerlerine
yeni a~açlar~ n dikilmemesiyle Kocaeli bölgesinde orman varl~~~~Osmanl~~
dönemine k~yasla oldukça azalm~~t~r.
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