
 

1893’DE ALUCRA KAYMAKAMI MEHMET RÜŞDÜ EFENDİNİN 
İCRAATLARI 

 
 Zaman zaman Osmanlı Arşivi’ne gidip belge taraması yapmakda ve 
yöremle ilgili ilgi duyduğum belgeleri almaktayım. Buna son zamanlarda 

kendimce bir kısıtlama getirdim ve Alucra ile sınırlı tutmaktayım. Önceden 
aldığım ve halen okumakta olduğum Gümüşhane ve Giresun’la ilgili belgeler 
bunun istisnasıdır. Gümüşhane tarihine ilişkin belgeleri okumaya ağırlık 

verdim. Ancak sürekli aynı konuda belge okumak insanı sıktığı için zaman 
zaman ara vererek başka konulara ilişkin belgeler de okumaya gayret 

ediyorum. Aslına bakarsanız artık bende sıkıldım arkadaşlarda sıkıldılar. 
Uygun bir zamanda belge okumayı da yazı yazmayı bırakmak istiyorum. Zira 
ben kendi kendime çabalıyorum. Pek okuyan da ilgi gösteren de yok zaten. 

 
 Her neyse geçtiğimiz günlerde arşivde Alucra başlığı altında bulunan 

belgelerin konu özetlerini incelediğimde yeni belgelerin sisteme dahil edilmiş 
olduğunu farkettim ve bu belgelerden ayrı fonlardan birazını aldım. Bu 
yazımızda bu belgelerden Kaymakam Rüştü Bey’in yaptıklarını ve halkın onu 

şikâyet etmesini konu alanlarını inceleyeceğiz. Bu konudaki dosya çok 
kabarıktır ve 100’ün üzerinde belgeyi ihtiva etmektedir. Bu nedenle işin mali 
boyutu da bulunduğundan belgelerin tamamını alamadım. İçinden seçtiği bazı 

belgeleri alabildim. Belgeler Alucra tarihi açısından önemli detay bilgileri 
içermektedir. Arşivde incelediğim belgeler arasında Alucra hükümet 

konağının resmi ile birkaç gözlü kemerli köprü planı dahi bulunmaktadır.  
 
  Öncelikle şunu belirteyim ki daha önce de Osmanlı döneminde 

Alucra’da kaymakamlık yapmış olan şahıslarla ilgili çok sayıda belgeler 
inceledim, bunların çoğunda olumsuz durumlar söz konusuydu. Önümüzdeki 

günlerde kısmet olursa okuyacağım belgelerde öyle. Bunlara bakınca 
Alucra’da çok şanssızmış demek gerekiyor.  
 

Tarih bölümünde okuyan hemşehrilerim varsa onlara tavsiyem bu 
konuda tez hazırlanabilir. Tezin adını da ben vereyim: “ Osmanlı Devrinde 
Anadolu’da Kaza Yönetiminde Kaymakam Faktörü ve Alucra Örneği” Elbette 

bu konunun giriş, gelişme ve sonuç bölümü olacaktır. Giriş bölümünde 
kaymakamlık müessesinin faaliye geçişi, Alucra’ya ilk kaymakam ataması vb. 

konular da incelenecektir. Bunlara ilişkin bilgiler daha önce yayınladığım 
yazılarda bulunmaktadır. 

 

Asıl konumuza gelecek olursak Alucra kaymakamı Hacı Rüşdü Efendi, 
hakkındaki şikâyetlere göre bir devlet memuruna yakışmayacak 
davranışlarda bulunmuş, aldığını vermemiş, alacağını isteyeni dövmüş, 

sövmüş, hapsettirmiştir.  
 

Bu durum karşısında bunalan halk çareyi Karahisar’a giderek Sivas 
valiliğine telgraf çekmekte bulmuştur. Aslında Alucra’da da telgraf merkezi 
bulunmaktadır. Onların Karahisar’a gitmeleri Alucra postahanesindeki 

telgrafçılardan emin olamamaları ve Kaymakamın bunu haber alarak iptal 



etmesi veya telgrafı göndermelerine engel olacağı, hatta kendilerine daha fazla 

zulüm yapacağı korkusundan kaynaklanmaktadır. Zira daha önce zatem 
Şebinkarahisa sancağında bulunan mutasarrıfa bu konuda şikâyetlerini 

ilettikleri ancak kaymakamın korunarak hakkında bir işlem yapılmadığı 
anlaşılmaktadır. 

 

Bunun üzerine Sivas valiliğinin kapısı çalınmış ve iş oradan Dahiliye 
Nezaretine yani İçişleri Bakanlığına intikal etmiştir. Neticede Alucra 
kaymakamı Hacı Rüştü Bey’le ilgili yapılan şikâyetlerin çok olduğu ve pek çok 

kişi tarafından yapıldığı da dikkate alınarak hahkkındaki iddiaların çok ciddi 
emareleri bulunduğu değerlendirilerek acilen görevden alınarak 

yargılanmasına karar verilmiştir. Yerine de asaleten bir başkası kaymakam 
olarak atanmıştır.  

 

Burada her şeye rağmen çok sayıda belge okunmuştur. Bu nedenle 
hepsi tek tek yorumlanmayacaktır. Zaten yoruma da ihtiyaç yoktur. Okuyan 

herkes anlayabilir. Belgelerin dili günümüzde konuşulan Türkçe neyse odur. 
Mlaşılamayacağı düşünülen kelimelerin hemen yanına karşılıkları verilmiştir.  

 

Tekrar etmek gerekirse konunun tüm boyutunu anlayabilmek için 
dosyasında bulunan belgelerin tamamının okunması gerekmektedir. Alınıp 
okunabilenler çok azıdır. 

 
Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Ömer Faruk Gedik, 

Abdullah Ertürk, Mustafa Dönmez, Fırat Çağlayan, Ahmet Aydın, Süleyman 
Köse, Vildan Duman ve Ayşe Kaviloğlu’na çok teşekkür ederim. 
Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 
muratdursuntosun@wordpress.com 

 
BOA Arşiv Fon Kodu: Ş.D. Dosya No: 1793, Gömlek No: 12, Tarihi: 

12 (Z) Zilhicce 1310 (27 Haziran 1893), Konusu: Alucra kaymakamı Hacı 

Rüşdü Efendi hakkında bazı kesan tarafından aleyhine dermeyan olunan 
darb, hapis, itale-i lisan (küfür) ve irtikab gibi su-i hal ve harekâtından 
dolayı işden el çektirilerek icra kılınan tahkikat evrakının gönderildiği. 

(Sivas)  

mailto:muratdursuntosun@wordpress.com


 
 

Hû 

Zun Karyesi Koruculuğuna 
 

Karyemizin Üçyüziki senesi mezruatından hınta (buğday) ve şair (arpa) 

tarlalarıyla çayır ve ormanlarını güzelce muhafaza idüb bir guna telefat 
vuku’una meydan virdirmemesi zinhar ve zinhar hilaf-ı hal ve hareketden 

begayet (son derece) mücanebet etmeniz (sakınmanız) içün işbu buyuruldu 
verildi.  
Fi 20 Temmuz Sene (1)302 (1 Ağustos 1886) 

1.Mühür: Meclis-i Kaza-i Alucra 1298 (1881) 
2.Mühür: Meclis İdare-i Kaza-i Alucra 

 



 
 
Hû 

Zil nahiyesi müdir ve imamve muhtar ve ihtiyar azaları inha olunur ki; 
 

Karyenize ta’yin olunan iki nefer korucudan beledi ta’limatı mucebince 

iki Mecidiye ahz edilmesi (alınması) nizam-ı iktizasından bulunmuş olmağla 
karye-i merkûme akçecisi Osman yedinden meblağ-ı mezbur ahz edilmiş 
(alınmış) olmağla heman vusul-i tezkirede koruculardan iki Mecidiye tahsil 

ederek merkûm Osman’a teslim eylemeniz suret-i kat’iada matlubdur.  
Fi 1 Eylül Sene (1)300 (13 Eylül 1884) Kaim-makam Mehmed Rüşdü  



 
 

Hû 
Yalnız yüzyirmi kuruş / 126 

 
Badi-i ilmühaber oldur ki; 

Zun karyesinin telgraf akçesi olarak ber-muceb-i bila-yek’un 

yüzyirmialtı kuruş Yusuf Efendi yediyle beledi sandığına teslim olduğunu 
mübeyyin işbu ilmühaber yedd-i merkûma verildi.  
Fi 13 Şubat Sene (1)301(25 Şubat 1886) 

Reis-i Beledi-i Kaza-i Alucra  
Mühür: Meclis-i Kaza-i Alucra 1298    

 



 
 

Hû 
Zun muhtarı inha olunur ki; 
 

Beş batman (yaklaşık 40 kilo) revgan-ı sade (tereyağı) karyeniz 
imamında olduğunu idare azası Hasan Ağa söyleyüb heman yapılmağla 
Nisan’ın on beşinci günü merkeze getiresin esmanı her kaç kuruş ise gelüb 

ahz idesin (alasın) birde sac ayağı mübayaa ederek (satın alarak) tarafımıza 
getiresin esmanını gelüb yevm-i mezburda alasın. 

 
Fi 13 Nisan Sene (1)304 (25 Nisan 1888) Kaim-makam 
 

 



 
 
Hû 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Mutasarrıf-ı Ekremiye 
 
Saadetlü Efendim Hazretleri 

 
Alucra kazası kaim-makamını Mehmed Rüşdi Efendi a’şar müzayedesi 

esna-yı halinde Parak karyesine mültezim olduğum içün kaimesini talep 
etdiğim halde a’şar nizamnamesi iktizasınca kaimenin taraf-ı bendegâneme 
irade ve taltif olunacağım bedihi iken şu vazifesinin aksine olarak zam 

geleceğime hiddet edüb şetm-i kelamla (küfürle) bendelerinizi darb ederek 
a’şara zam idemeyüb me’yusen (üzülerek) taşra (dışarı) çıkdım namusumu 

harab ettiği misillü karye-i zun’un a’şarına (1)304 (1887) senesinin iltizama 
alınamadığından karyemiz ahalileri üzerinde kalub muhtar ve azaları 
marifetiyle bedel-i a’şar ahalilerden tahsil kaza mal sandığına teslim 

olunmakda o esnada kendiye lazım gelen beş aded kilim alub bahası a’şar-ı 
mezkûr bedeline maaşından mahsub ettireceğini kelam-ı hilaf zuhur 
etdiğinden mezkûr kilimlerin bahasını taleb etmek içün kaim-makam-ı 

muma-ileyhe ifade-i hal ettiğim halde şetm-i galiz ve namusumu payimal 
ederek darbe kıyam eylediği muhat-ı ilm-i âliyyeleri buyurulduğu halde ihkak-

ı hak buyurulmaklığım babında ve her halde emr ü irade hazret-i men-lehü’l-
emrindir.  
Fi 9 Receb-i Şerif Sene 1309 (8 Şubat 1892) 

Fi 27 Kanun-i-sani Sene (1)307 (8 Şubat 1892)  
(Kara)tutar karyesinden Tatar oğlu karyesinden Hacı Ali 



 

 
 
Hû 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Mutasarrıf-ı Ekremiye 
 
Saadetlü Efendim Hazretleri 

 
Karahisarlı Kırmızıbaşlı oğlu Tatos nam kimesne Alucra kaim-

makamından birkaç pare karyeyi iltizam ederek bendelerinizi kefil irae etmiş 
muahharen (sonradan) taksitden kalan borçları içün bendelerinizi kaim-
makam Mehmed Rüşdü Efendi merkez kazaya celb ile mal-ı acizanemizi haciz 

etdim deyu füruht (sattı) kendimi de cinayetden tul müddet habs etdi. Aman 
efendim mültezim Tatos’un anbarında mevcut zahiresi var iken 

hayvanatlarımı satma deyu rica ve niyazıma i’tibar etmeyüb zahireyi Ermeni 
Tatos’a sarf ve istihlâk ettirüb (boş yere sarfedip) bendelerinizi mağdur ve 
perişan ve haps ile bi-gayri hak mücazat etdi (haksız olarak cezalandırdı). 

Hatta Istarkolu nam kısrak bargirim bin kuruşa bahası var iken yüzotuz 
kuruşa satdık deyu gaib ettiler ve hatta camuzları dahi itlaf etti. Bendeniz 
cinayetle mevkûf olub (tutuklu) haber anlatamadığım ve perişan etmesi a’şar 

bedeline maaşımdan bahasını te’diye (ödeyeceğim) edeceğim deyu dört batman 
yağ alub bahasının mültezimin borcuna eda eylemesini niyaz etdiğimden 

neş’et etmiş olduğu muhat-ı ilm-i âlileri oldukda ihkak-ı hak buyurulmamıza 



merhamet-i âliyyeleri şayan buyurulmak babında emr ü irade hazret-i men-

lehü’l-emrindir.  
Fi 10 Receb Sene 1309 (9 Şubat 1892) 

Fi 27 Kanun-isani Sene (1)307 (9 Şubat 1892) Alucra’nın Mismilon 
karyesinden Morluoğlu Veli  
 

 

 
 

Hû 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Mutasarrıf-ı Ekremiye 
 
Saadetlü Efendim Hazretleri 

 
Alucra kazası kaim-makamından gerek şahsiyete ve gerek umumiyete 

dair çektiğimiz telgraflar ve ol-babda verdiğimiz arzuhaller üzerine mevadd-ı 
müştekanın (şikâyet olunan konuların) tahkiki zımnında liva idare kâtibi 
efendi me’muren i’zam buyurulacağından acizilerinizin de kazaya azimetimiz 

irade buyurulmuş kazanın mâ fevki (üstünde) bulunan livaya geldik ifadeyi 
hal eyledik ve hemde muhakememiz livaya aiddir zannında biz müddei 
(iddiacı) bulunduğumuz cihetle liva hey’et-i idaresinde ifade ve istintâkımız 

alınub muhbir ve şahitlerimizin suret-i resmiyede evvela istima’ kılınması 
(dinlenmesi) lazımeden iken Subhanallah bizim iştikamızın (şikâyetimizin) 

bidayet-i tahkikinin gönderilecek me’muru havale edilmiş ve fukara 



kullarınızın hasmımızın yanına gönderilmesi adeta hey’et-i idarenin bizleri 

kaim-makama ezdirmek ve hukuk-ı şahsiyemiz ve umumiyet cihetleri üzerine 
tuz ekdirmek efkârına mübteni olacağı gün gibi aşikâr olduğundan ve bazı 

mevaddın kaim-makam muma-ileyhden ekid ekid (açık, açık) emir-i hazret-i 
mutasarrıfları isbal kılınmış (yollanmış) iken cevabsız bırakan kaim-
makamdan muhbirlerimizin celbi lüzumunda tahkik me’muru tarafından 

taleb olundukda celbi halinde gönderdiği zabıta ve diğerlerineneler tenbih ve 
nasıl ibare ile şunu bunu utandırub başka şekillere çevireceği delail-i sabıka 
ile bedihi idiğünden kölelerinizik livadan gidemezik iddiamızın livaca tahkikini 

ve esbab-ı tahkikiyesi her ne usule merbut (bağlı) ise icabının icrasını 
(gereğinin yapılmasını) şediden arz ve ifade eyleriz ol-babda emr ü irade 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 15 Receb Sene 1309 (14 Şubat 1892)  Fi 1 Şubat 1307 (14 Şubat 
1892) 

Zun’dan Hacı Ali 
Bende Zıhar’dan Molla Ahmed 

Bende Haculu’dan Kavalcı oğlu Mehmed 
Bende Mismilon’dan Horlu oğlu Veli 
Bende Zun’dan Şeyh oğlu Musa 

 

 

 
 
Hû 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Mutasarrıf-ı Ekremiye 
 

Saadetlü Efendim Hazretleri 
 

Kazamız Alucra kaim-makamı Mehmed Rüşdi Efendi on üç arşun 

Alucra ma’mülatı şal-ı bendegânemi bundan üç sene akdem (önce) alub hâlâ 
esmanını (parasını) vermeyerek bırakdığı misillü mütalebe-i bendegânemde 

(istediğimde) ta’zir ve tekdire (tehdit ve azarlamaya) mübaşeret eylediğinden 



(kalktığından) hakkım ibtal edildiği muhat-ı ilm-i kerimaneleri buyuruldukda 

ihkak-ı hak olmaklığıma (hakkımın alınmasına) müsaade-i âliyyeleri şayan 
buyurulmak babında emr u irade hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 11 Receb Sene 1309 (10 Şubat 1892) 
Fi 29 Kanun-i-sani Sene (1)307 (10 Şubat 1892) Haculu karyesinden 
Kavalcı oğlu Mehmed 

 

 
 

Hû 
İdare azası fütüvvetlü Süleyman Efendiyle Teşdik ve Avarak nahiyeleri 

müdir ve muavin ve havi olduğu bi’l-cümle kura eimme (imamlar) ve 
muhtaran ve idare meclisi inha olunur ki 
 

Karyelerimizin doksanbeş (1295-1878) senesi mültazimi Feykas karyeli 
Zaralı oğlu Halil ve Kefili Hüseyin Ağaların zimmet-i miriyesi tahsil edilmekde 

olduğundan karyelerimizin borçları olduğuna dair ilmühaberi olduğu 
görüldüğünden ilmühaberlerimiz mucebince borçlarımızı tahsil ve 
kabzımallar (aracılar) vasıtasıyla merkûme Halil ve Hüseyin Ağaların 

borçlarına mahsub edilmek üzere kaabzımallar vasıtasıyla mal sandığına 
ulaşdırılub şu bir hafta zarfında kaffe-i borçlerımızı tahsil idüb behemahal 
kabzımallar ve Hüseyin Ağa ile mal sandığına yetişdirmeniz matlub-ı katidir.  

Fi 25 Kanun-i-evvel Sene (1)302 (6 Ocak 1887) Kaim-makam 



 
 
Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığına 
 

Alucra kaim-makamı hakkında Zaralı oğlu Hüseyin ve saire imzalarıyla 
Karahisar’dan keşide kılınan telgrafname sureti ahz u mütala’a ve merkûmun 
celb olunarak saye-i hazret-i padişahide ebvab-ı mahkeme (mahkeme kapıları) 

meftuh (açık) olduğundan iddiaları varsa mahkeme-i aidesine müracaat ve 
yoksa tezviratdan (söze yalan karıştırmaktan) mücanebet eylemelerinin 

(sakınmaları) kendüleriye tefhim olunması (anlatılması) tavsiye olunur. 
 

Numero 1033  

Fi 31 Kanun-i-sani Sene (1)307 (12 Şubat 1892)  
Sivas Vilayet-i Celilesine Fi 1 Şubat Sene (1)307 (13 Şubat 1892) 
Nüshası hey’et-i teftişiye-i muhtereme-i riyaset-i aliyyesine  

Nüshası istinaf müddei-i umumiliğine 



Vali-i Sivas Memduh 

 
Alucra kazası a’şarının müzayede esnasında bir karyeye zam gelende 

kaim-makam Rüşdü Efendi kohub (kovub) resmi yerinde zam geleni darb-ı 
şetim etmiştir (dövüp sövmüştür). Zundan aldığı beş kilimin esmanını 
mütalebede (istemede) makar-ı mukarnasda (makamında) hiddetlenüb darba 

kıyam (vurmaya kalkıp) namussuzu harab itdi. Hazarata telgraflarla arz 
olundu, semere görülemedi. Ekseri kuranın agnam akçelerinden zimmetine 
geçirmiştir. Fukaraya ızrar etmeği (zarar vermeyi) adet etmiştir. Suret-i ızrarını 

(verdiği zararları) beyana mecburuz. İcrasına ferman.  
Ömer / Topal Hacı Ali / Zaralı oğlu Hasan    

 
 
Hû 



Şahid 

Hapu karyesi ahalisinden müddei-i şahıs Kavalcı oğlu Mehmed’e  
 

Kaim-makam Efendi hakkında vuku’u şikâyetinize mebni isticvab 
(cevab almak) ve istiknah-ı madde (konunun araştırılması) zımnında şehr-i 
hal beşinci Çaharşanba günü saat altı raddelerinde merkez kazada ittihaz 

olunan istintak dairesinde mevcud olmanız ihtar olunur.  
 
Fi 4 Şubat Sene (1)307 (16 Şubat 1892) Memur-ı Tahkik Nuri  

 
Bir nüshası tarafımıza tebliğ olunmuşdur. Kavalcı oğlu Es-seyyid 

Mehmed Fi 6 Şubat Sene (1)307 (18 Şubat 1892) 
 

 
 
Hû 



Şahid 

Mismilon karyesi ahalisinden müddei-i şahıs Çorlu  oğlu Veli’ye  
 

Kaim-makam Efendi hakkında vuku’u şikâyetinize mebni isticvab ve 
istiknah-ı madde (konunun araştırılması) zımnında şehr-i hal-i Ruminin  
beşinci Çaharşanba günü saat altı raddelerinde merkez kazada ittihaz olunan 

istintak dairesinde mevcud olmanız ihtar olunur.  
 
Fi 4 Şubat Sene (1)307 (16 Şubat 1892) Memur-ı Tahkik Nuri  

 
Alucra kazası hükümet dairesinden gönderdiğiniz bir kıt’ası yedi 

Temmuz’da teslim olduğu tasdik kılındı. Fi 7 Şubat Sene (1)307 Mismilon 
karyesinden Çorlu oğlu Veli 
 



 
 
Hû 

Şahid 
Zun karyesi ahalisinden müddei-i şahıs Tatar  oğlu Hacı Ali Ağa’ya  
 

Kaim-makam Efendi hakkında vuku’u şikâyetinize mebni isticvab 
(cevap istemek) ve istiknah-ı madde (konunun araştırılması) zımnında şehr-i 

hal beşinci Çaharşanba günü saat beş raddelerinde merkez kazada ittihaz 
olunan istintak dairesinde mevcud olmanız ihtar olunur.  
 

Fi 4 Şubat Sene (1)307 (16 Şubat 1892) Memur-ı Tahkik Nuri  
 

Bir sureti tarafımıza tebliğ olunmuşdur. Fi 6 Şubat Sene (1)307 



Zun karyesinden Tatar oğlu Hacı Ali 

 

 
 

Hû 
Şahid 
Karatudar karyeli Hamid oğlu Emin Ağa tarafına 

 
Kaim-makam Hacı Rüşdü Efendi tarafından Tatar oğlu Hacı Ali Ağa’yı 

darb etmek maddesinden dolayı li-ecliş-şehade şehr-i hal-i Ruminin 

onüçüncü Pençşenbe günü saat altı sularında merkez kazada ittihaz olunan 
istintak dairesinde (sorgu odasında) hazır bulunmanız ihtar olunur.  



 

Fi 11 Şubat Sene (1)307 (23 Şubat 1892) Memur-ı Tahkik Nuri  
 

Bir nüshası tarafımıza tebliğ olunmuşdur. Fi 11 Şubat Sene (1)307 
Hamid-zâde Emin Ağa 
 

 
 
Hû 
Şahid 

 
Zun karyeli Şeyh oğlu Hasan  

 



Habs maddesinden dolayı Şubat’ın onüçüncü Pençşenbe günü merkez 

kazada müttehaz daire-i mahsusa gelmeniz ihtar olunur.  
 

Fi 11 Şubat Sene (1)307 (23 Şubat 1892) Memur-ı Tahkik Nuri  
 
Bir sureti tarafıma tebliğ olundu Şeyh oğlu Hasan  

Parmak kendisinin olduğunu arz ederim. Zun Muhtar-ı Karye 



 
 

Hû 
Şahid 
 



Zıhari karyeli Kabtı oğlu Sadullah efendi tarafına  

 
Kaim-makam Hacı Rüşdü Efendi tarafından Zıhari karyeli Ahmed oğlu 

Molla Ahmed’in darb ve itale-i lisan ve habs olmak maddesinden dolayı li-
ecliş-şehade şehr-i hal-i Ruminin onüçüncü Pençşenbe günü saat altı 
sularında merkez kazada ittihaz olunan oda-i mahsusada hazır bulunmanız 

ihtar olunur.  
 
Fi 11 Şubat Sene (1)307 (23 Şubat 1892) Memur-ı Tahkik Nuri  

 



 
 
Hû 

Şahid 
 
Zıhari karyesi Zülfikar oğlu Hacı Ali Efendi tarafına  

 



Kaim-makam Hacı Rüşdü Efendi tarafından Zıhari karyeli Ahmed oğlu 

Molla Ahmed’in darb ve itale-i lisan ve habs olunmak maddesinden dolayı li-
ecliş-şehade şehr-i hal-i Ruminin onüçüncü Pençşenbe günü saat altı 

sularında merkez kazada ittihaz olunan oda-i mahsusada hazır bulunmanız 
ihtar olunur.  
Fi 11 Şubat Sene (1)307 (23 Şubat 1892) Memur-ı Tahkik  

 

 
 
Hû 

Şahid 
 

Pardu karyesi Muhtarı Hasan Ağa’ya 
 



Emval-i miriyi zimmete geçirmek isnadından dolayı Şubat’ın onüçüncü 

Pençşenbe günü merkez kazada ittihaz olunan oda-i mahsusada hazır 
bulunmanız ihtar olunur.  

Fi 11 Şubat Sene (1)307 (23 Şubat 1892) Memur-ı Tahkik Nuri  
 

 
 
Hû 
Şahid 



 

Zıhari karyeli Çetir oğlu Mustafa Efendi tarafına 
 

Kaim-makam Hacı Rüşdü Efendi tarafından Zıharlı Ahmed oğlu Molla 
Ahmed’in darb ve itale-i lisan ile habs (hapis) olmak maddesinden dolayı li-
ecli’ş-şahade şehr-i hal-i Ruminin onüçüncü Pençşenbe (Perşembe) günü saat 

altı sularında merkez kazada ittihaz olunan istintak (sorgu) dairesinde hazır 
olmanız ihtar olunur.  
Fi 11 Şubat Sene (1)307 (23 Şubat 1892) Memur-ı Tahkik  

 

 
 
Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi 
Dahiliye Nezareti Celilesine (İçişleri Bakanlığına) 
Devletlü Efendim hazretleri 

 
Karahisar-i Şarki sancağında kain Alucra kazası kaim-makamı Hacı 

Rüşdü Efendi aleyhinde kaza-i mezbur ahalisinden malumu’l-esami eşhas 

tarafından dermeyan olunan darb ve habs ve itale-i lisan (küfür) ve irtikab 
(rüşvet) ve sair su-i muamelata (kötü muameleye) dair mahallinden meb’us 

(gönderilen) evrak-ı tahkikiyede bir takımının subutunu mültezim ihbarat ve 



emarat görüldüğü ve muma-ileyh hakkındaki şikâyat tevali etmekde (uzayıp 

gitmekde) bulunduğu gibi muma-ileyhin bekası caiz olmayacağı dahi liva-i 
mezkûr mutasarrıflığından bâ-tahrirat iş’ar olunmasıyla kaim-makam-ı 

muma-ileyhin işden el çektirilmesi lazım gelmiş ve bundan dolayı mahkemesi 
iktiza eylediği halde mahkeme içün irade-i seniyye istihsaliyle icra-yı 
muhakemesi hayli vakite muhtaç bulunmuş olduğundan ve vakt-i hal 

icabınca bir kazanın tul (uzun) müddet vekâletle idaresi mahzurdan salim 
olmayacağından muma-ileyhe heman işden el çektirilerek yerine üçüncü sınıf 
kaim-makamlığa müntehab olub dahil-i vilayetde açılacak kaim-makamlığa 

ta’yini şeref-tevarüd iden 19 Teşrin-i-sani Sene (1)307 (31 Ocak 1892) tarih ve 
ikiyüzbeş numaralı tahrirat-ı âliyye-i cenab-ı nezâret-penahilerinde irade 

buyurulan Hasan Tahsin Efendi’nin bi’t-tayin i’zamı ve muma-ileyh Hacı 
Rüşdü Efendi’nin mevadd-ı mezkûreden dolayı muhakemesi iktiza eylediği 
suretde irade-i seniyyenin istihsali zımnında (padişah onayının alınması 

hakkında) evrak-ı tahkikiye ve müteferrikasının huzur-ı daverilerine arz 
olunması meclis idare-i vilayetde tezekkür ve tensib olunmuş (görüşülerek 

kabul edilmiş) ve ol-vechile muma-ileyh Hacı Rüşdü Efendi işden el 
çektirilerek yerine muma-ileyh Hasan Tahsin Efendi bi’t-tayin mahal-i 
me’muriyetine i’zam olunmuş (yollanmış) ve mezkûr evrak-ı tahkikiye dahi 

fihrist pusulasında murakkam (rakamlı) 133 kıt’a olarak leffen arz ve takdim 
kılınmış olmağla tasdik-i me’muriyeti hususuna müsaade-i celile-i nezâret-
penâhilerinin erzan buyurulması babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir. 
Fi 28 Receb Sene (1)310 ve fi 3 Şubat Sene (1)308 (15 Şubat 1893) 

Bende Vali-i Sivas  
Mühür: Halil İbrahim bin Temür 



 
 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Dahiliye  
 

Karahisar-i Şarki sancağında kain Alucra kazası kaim-makamı Hacı 

Rüşdü Efendi’nin tebdiline (değiştirilmesine) ve muma-ileyhin  aleyhinde 
kaza-i mezbur ahalisinden malumu’l-esami eşhas tarafından dermeyan 

olunan darb ve habs ve itale-i lisan (dil uzatma, küfür) ve irtikab (rüşvet) ve 
sair guna su-i muamelatına (kötü muamelesine) dair mahallinden mürsel 
(gönderilmiş) evrak-ı tahkikiyenin gönderildiğine dair Sivas vilayetinden bi’l-

vürud havale ve tevdi’i buyurulan 3 Şubat Sene (1)308 tarih ve ikiyüzaltı 
numaralı tahrirat mütala’a olundu. 

 
Suret-i iş’ara nazaran muma-ileyh Hacı Rüşdü Efendi’nin kaza-i 

mezkûrda devam-ı me’muriyeti caiz görülememesiyle vilayetçe eli işden el 

çektirildiği gibi mevadd-ı mezkûreden bir takımının subutunu müstelzim 
(gerekli) ihbarat ve emarat bulunmasından dolayı li-ecli’l-muhakeme irade-i 
seniyye-i hazret-i padişahinin istihsaline lüzum gösterilmekde bulunmuş 

olduğuna ve ahval-i mezkûreden dolayı muma-ileyhin azliyle yerine açılacak 
bir kaim-makamlığa bir an evvel ta’yini mukteza-i irade-i aliyyeden ve 

neticesinden bulunan mektûbî-i sadr-ı âli hulefasından izzetlü İhsan Bey’in 
ta’yini bâ-mazbata 25 Şubat Sene (1)308 (9 Mart 1893) tarihinde arz ve beyan 



kılınmış ise de evrak-ı iştika’iyenin (şikâyet evraklarının) tedkikiyle 

mahkemesinin icab idüb etmeyeceğinin ta’yini Şûrâ-yı Devlet’e aid 
bulunduğuna binaen yüzotuzüç (133) kıt’adan ibaret evrak-ı tahkikiye leffen 

takdim edilmiş olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  
Fi 21 Şaban Sene (1)310 ve fi 25 Şubat Sene (1)310 (9 Mart 1893) 
Mühür: Memurin-i Mülkiye İntihab Komisyonu        


