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ÇEKİŞMESİNİN SONUÇLARI 
 

 
 

Kaymakamlık Osmanlı’da aynı zamanda bir askeri unvan olarak 
kullanılmış olub yarbay’a eşdeğer bir rütbedir aynı zamanda. Tanzimat 
döneminin ilk yıllarında faaliyet gösteren muhassıl-ı emvâllik sisteminin yerini 

1842 yılı başlarından itibaren kaymakamlık aldı. Kaymakamlar Dahiliye 
Nezâretine (İçişleri Bakanlığına) bağlıydı ve tayinleri bu nezâretçe 
yapılmaktaydı. Kendi idarî biriminde önemli kararlar alabilen kaymakamın ilk 

sorumlu olduğu merci bağlı bulunduğu valilikti. Taşra teşkilâtının 
vazgeçilmez görevlisi olan kaymakam önceleri sancak beyinin yerini alarak 

sancak mülkî âmiri olmuş ve bu sıfatla küçük meclis denilen. 1849'dan 
itibaren ise sancak meclisi adıyla anılan bir kurula başkanlık etmiştir.  

 

Eyalet meclisi tarzında teşkilâtlanmış olan sancak meclisi mal müdürü, 
hâkim, tahrirat ve mal başkâtiplerime müslüman ve gayri müslim 

toplulukların seçtiği kişilerden oluşurdu. Haftanın belli günlerinde toplanan 
meclisin başlıca görevleri sancağın maliye, belediye ve eğitim öğretim işleriyle 
ilgili kararlar almaktı. Güvenliğin sağlanması konusu da meclisin ve 

kaymakamın sorumluluğundaydı. Sancak meclisi sancağa bağlı kaza 
müdürlerinin ve halkın başvurularını da görüşüp karara bağlar, ancak büyük 
ve önemli meseleler kaymakam tarafından vali ve eyalet meclisine bildirilirdi. 

Valilikçe malî, İdarî ve bayındırlıkla ilgili olarak hazırlanıp gönderilen tüzük 
ve yönetmelikler aynen uygulanır, vali ve eyalet meclisinin aldığı kararlara da 

uyulurdu. 
 



Tanzimat döneminde zaman zaman görevlerini kötüye kullanan 

kaymakamlar istenilenden fazla vergi toplamamaları vb. yolsuzluklar 
hususunda uyarılmışlardır. Tanzimat'ın ilk yirmi yılında bazı vali ve 

kaymakamlar eski alışkanlıklarını sürdürmüşler, vergi yolsuzluklarının yanı 
sıra hediye alma usulünden de vazgeçmemişlerdir. Ancak Tanzimat 
döneminde bu tür hareketlere başvuran kaymakamlar halk tarafından şikâyet 

edilmiş, suçlu görülenler görevinden alınmış ve yerlerine yeni kaymakamlar 
gönderilmiştir. 
 

 Buna rağmen Alucra örneğinde olduğu gibi olumsuzluklar da 

yaşanmıştır. Hele bu olumsuzluklar Kaymakamın ilk mülki amiri olan 

sancakda da düzensizlik varsa daha da etkili olmuştur. Maa-t-tessüf olayın 

yaşandığı 1894-1895 yıllarında Şebinkarahisar’In durumu da vakim 

olduğundan bunun olumsuz etkisi Alucra’da daha çok hissedilmiştir. 

Alucra kazası 3. sınıf bir kaymakamlıkdır. Yani kazalar arasında 

önemine göre yapılan bir sınıflandırmada 3.sıradadır. Aslında Alucra o 

tarihlerde nüfus olarak çok kalabalık bir yer olsa da sosyo-politik ve ekonomik 

önemi çok ileri seviyede olmadığından bu derecede görülmüştür. Bu durum 

elbette görevlendirilen kaymakamların tecrübe ve liyakatlarını da etkilemiştir.  

Alucra ile ilgili bu kapsamdaki belgeleri incelediğimizde Alucra’nın çok 

şanssız bir kaza olduğu görülmektedir. Osmanlı döneminde Alucra’da görev 

alan kaymakamların yaşadığı ve yaşattığı olumsuzluklar kitap olacak 

seviyededir. Geçen bir yazımda da belirttiğim gibi tez konusu olabilecek 

durumdadır. Bu çalışmada incelediğim belgelerin haricinde 2 dosyada 200’e 

yakın belge daha bulunmaktadır. Henüz bu olaylarla onların bağlantısı olup 

olmadığını bilememekle birlikte onlarda kısmet olursa okunarak ayrıca 

yayınlanacaktır. 

Bu yazımızda incelediğimiz belgelere göre Kaymakamla naibinin yani 

yardımcısının tavla oynarken kavgaya tutuşmaları ve birbirlerini dövmeleri ve 

küfretmeleriyle başlamıştır. Ancak kaymakamın rapor almak için 

Şebinkarahisar mutasarrıfından belediye doktorunu göndermesini istemiş 

olması onun dövüldüğünü ortaya koymaktadır. Mutasarrıf doktor 

yollamayarak naibin tarafında yer almıştır. Neticede her ikisi de birbirinden 

şikâyetçi olmuşlardır.  

Sivas valiliği oradan, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Şura-yı Devlet 

yani Danıştaş konudan haberdar olmuş, müfettişler yollanmış olay 

soruşturulmuş ve her ikisinin acilen görevden uzaklaştırılması kararı 

alınmıştır. 

Bu arada iş bununla da sınırlı kalmamış kaymakamı döven naib 

kendine yakın adamlardan kurduğu ekiple başka kanallardan da kaymakamı 

suçlayarak daha büyük bir soruşturmanın yürütülmesine neden olmuşlardır. 

Soruşturmanın bir ayağı, Münük’de, bir ayağı Kaledere’de, bir ayağı 

Eşküne’de, bir ayağı Zil’de, bir ayağı Zıhar’da diğer Feygas’dadır. Suçlamaların 

ve ağır ithamların bini bir paradır. 



Olayın günümüz açısından tek faydası dönemin simalarına ilişkin ve 

Alucra’nın genel yapısına ilişkin bilgiler edinmemizi sağlıyor olmasıdır. Buna 

göre kaymakam Feygaslı Molla İbrahim’İ rüşvet vermedi diye bir hatfa 

müddele hapse atmakla, Münük’de meydana gelen öldürme, yaralama ve gasp 

olayını soruşturmak için keza rüşvet istemekle, Bazı köylerde vuku’lan kız ve 

kadın kaçırma olaylarını soruşturmamakla, kasabada ev yapan bir Rum’un 

taşçı ustalarıyla arasında ortaya çıkan anlaşmazlığı çözmek için rüşvet 

istemekle, birisini askerden kurtarmak için kimsesiz mazbatası vermek için 

rüşvet istemekle ve dişi hayvan kesilmesi yasak iken buna göz yummakla 

suçlanmıştır. 

Bunun üzerine çok sayıda olayla ilgili veya şahit olarak görülen kişilerin 

ifadeleri alınarak olay soruşturulmuştur.   

Yeni nesil âşarın ne olduğunu bilmez, daha doğrusu kelime anlamı 
olarak bilse de âşarlı günleri yaşamamıştır. Onun için kısaca bir izahatta 

bulunmakta fayda vardır. Şöyle ki: Âşar toprak mahsullerinden alınan yüzde 
onluk vergiyi ifade etmektedir. Ancak bu yüzde onluk verginin toplanmasında 
sıkıntılar bulunmaktadır. Bu vergi köylüyü çok yormuştur. Sen toprağını 

ekmişsin ekememişsin o sene kurak gitmiş ürün olmamış, hasat 
yapamamışsın buna pek itibar edilmeden önceden sana tahakkuk ettirilen 

vergiyi vermek durumundaydın. Üstelik bu verginin toplanması işi de daha 
önceden ihale ile mültezimlere (üstlenicilere) ihale edildiğinden daha da büyük 
problemler yaşanmasına neden olmaktaydı.  

 
Sistemin işleyişi ise şu şekilde olmaktadır. Devlet’in her türlü ticari, zirai 

ve sınaî gelirleri açık artırma yoluyla ihaleye çıkarılır, böylece bu gelirlerin 

toplanma işi özel kişilere devredilirdi. Özelleştirilen bu gelir 
kaynaklarına “Mukataa”, bunların tahsil işini devlet adına 

üstlenenlere “Mültezim”, bu sisteme de “İltizam” usulü denmekteydi. Saray, 
bilhassa merkeze uzak eyaletlerde oradaki görevlilerin maaşlarını ve sair 
masraflarını bu toplanan vergiler ile öder kalanı saraya gönderilirdi. Vergi 

toplama işi genelde ayanlar (yörenin ileri gelenleri) vasıtasıyla yapılırdı. 
 

Âşar diğer bilinen adıyla öşürün tahsili nakit olduğu kadar ürün olarak 
da alınmıştır. Hicri 1256’da (1841) yılından itibaren iltizam usulünün 
kaldırılması ile muhassıllar aracılığıyla doğrudan doğruya devlet hazinesine 

nakdi gelir olarak tahsil edilmeye çalışıldı ise de başarılı olunamadığından 
Hicri 1248’de (1843) tekrar iltizam usulüne dönüldü. Mültezimler âşar gelirini 
artırma usulünü (ihale) ile üzerlerine aldıkdan sonra, bazı bölgeleri başka 

mültezimlere (taşaron) verdikleri de olmuştur. Bu da çeşitli olumsuzlukları 
beraberinde getirmiştir. Üstelik bu oranların farklı bölgelerde değişik 

oranlarda tahsil edildiği de görülmüştür. 
 
Bu sistemde üreticinin yükü artarken devletin kaybı da artmaya 

başlamıştır. Özellikle mültezimlerin kendi insiyatifleri ile halka yeni vergiler 
çıkartmaları da şikâyetlerin artmasına neden olmuştur. Kendilerine çıkarılan 

vergiyi ödeyemeyenlerin de mallarına el konularak verginin tahsiline 
çalışılmıştır. Bu yüzden yerini yurdunu terkederek başka yerlere göçederek 



ırgatlık yapanların sayısı da az değildir. Tarihte yaşanan Celâli İsyanlarının 

arka planında da bu yüzden yerini yurdunu terkederek büyük şehirlere 
göçeden işsizlerin olduğu bir gerçektir.1 

 
Kanun-ı Esâsi 1876’da ilk Anayasa olarak yürürlüğe girmiş, 1878’de II. 

Abdülhamid tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908’de baskılar sonucu 

II. Abdülhamid tarafından yeniden yürürlüğe konulmuş ve 20 Temmuz 1924’e 
kadar da yürürlükte kalmıştır. 
 

Kanun-i Esâsi’de malî güce göre vergi ilkesi’nin  bulunmasıyla ilgili olsa 
gerektir. Kanun’u Esasînin 20’nci maddesinde vergilerin “herkesin kudreti 

nispetinde tarh ve tevzi” olunacağı ilân edilmiş, kamu yararı gerektirmedikçe 
ve bedelinin peşin ödenmedikçe bir kişinin tasarrufunda bulunan mülkün 
alınamayacağı belirtilmiştir.  

 
İşte bu maddeyi ihlalden dolayı suçlanan kaymakam evet ben 

Zaralıoğlunu hapse attım ama ödemesi gereken borcunu zamanında 
ödemediği için bunu yaptım ve zabtiye gözetiminde tuttum demiştir. 
Dolayısıyla bu maddeden dolayı suçlanması mesnetsiz kalmıştır. 

 
Diğer kaçırma ve dağa kaldırma olaylarından dolayı da kaymakam 

peşlerinden gittim ama olaydan haberdar olup gidene kadar onlar kaçmışlar 

bir şey yapamadım dediğinden bundan da berat etmiştir.  
 

Münüklülerden rüşvet isteği maddesi de köyden herkesin biz para 
vermedik zaten Refahiyeliler bizi soydular neyimiz kaldı nereden vereceğiz 
dedikleri için bu dava da düşmüştür.  

 
Bikes mazbatası olayının da mesnetsiz bir iddiadan ibaret olduğu 

anlaşılmıştır. Ha keza Alucra’ya Kürtün’den göç ettiğini ve bina yaptırdığını 
belirten Yorgi ne rüşveti kaymakam benden bir şey talep etmedi sadece taşçı 
ustalarıyla aramı bulmak için çalıştı demesiyle burada iddiada bulunan Yani 

Ağa yalancı ve iftiracı konumuna düşmüştür. 
 
 Kaymakamın suçlu görüldüğü tek husus padişahın emriyle dişi hayvan 

yani inek, koyun ve keçi kesimi yasaklanmış olmasına karşın kasap Arşak’ın 
(Ermeni) bu hayvanları kesmesine ses çıkarmadığı, göz yumduğu için suçlu 

bulunmuştur.  
 
Burada dikkat çeken husus bir Ermeni vatandaşın Alucra’da kasap 

olmasıdır. Karahisar’dan geldiğini belirten Arşak’ın İslami usule göre hayvan 
kesmesi mümkün olamayacağına göre Alucralı nasıl beslenmiş böyle manidar. 

 

Yine Feygaslı birinin kasabada bakkallık yaptığını belirtmesi de 
merkezde ticaretin varlığını ortaya koymaktadır. En önemli detaylardan birisi 

de Alucra’nın Mesudiye Mahallesinde kuruluşunda önemli katkısı olduğu 

                                                           
1 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/kuyucu-murad-pasa-alucradan-

gecti/ 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/kuyucu-murad-pasa-alucradan-gecti/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/kuyucu-murad-pasa-alucradan-gecti/


kabul edilen ve Tabur İmamı olarak da bilinen Eşki (Ekşi) oplu Osman Ağa ile 

ilgili doğum ve göreviyle ilgili bilgilerin verilmiş olmasıdır. 
 

Alucra’nın neden bu durumları yaşadığı sorusunun cevabı o tarihde 
Şebinkarahisar’ın ne durumda olduğuyla ilgilidir.  Bu konuda daha 
yayınladığımız ve aşağıda linkleri verilen yazılarda incelediğimiz belgelerde 

görüleceği ve anlaşılacağı gibi durum orada bizden daha beterdir. Faizcilik 
almış yürümüş, ahlaksızlık diz boyu olmuştur. Üstelik bu konuda suçlanılan 
kişiler sancak idarecileridir. Akla ziyan iddialar vardır. Tarihini öğrenmek 

isteyen zaman ayırıp okusun.  
 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/19/sebinkarahisarin-
illigi-alinarak-neden-giresun-il-yapilmis-olabilir-1895-tarihli-belge-isiginda-
analiz/ 

 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/18/1895de-

sebinkarahisar-halkinin-dustugu-durum/ 
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(S) Safer 1312 (1 Eylül 1894), Konusu: Karahisar-i Şarki Sancağına bağlı 
Alucra kazası kaymakamı Ömer Asaf Efendi’nin kanuna mugayir bazı 

hareketlerinden dolayı tahkikat-ı evveliye evrakının takdim olunduğu. 
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Hû 

Bâb-ı Âli Daire-i Umur-ı Dahiliye 

Huzur-ı âli-i Hazret-i Sadâret-penâhiye Mektûbî Kalemi 

Mâ’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Karahisar-i Şarki sancağına tabi Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf 

Efendi’nin mugayir-i kanun bazı harekâtından dolayı azli hakkında Sivas 

vilayetinden vaki olan iş’ar üzerine mezkûr kaim-makamlığa Sason kaim-

makamı Süleyman Rakim Efendi’nin ta’yini hakkında intihab-ı me’murin 

(memur seçim) komisyonundan ita olunan mazbata 16 Mayıs Sene (1)311 (28 

Mayıs 1895) tarihli tezkere-i acizi ile makam-ı sami-i sadâret-penâhilerine 

takdim kılınmışdı. Vilayet-i müşarün-ileyhadan ahiren gönderilen evrak 

mealine nazaran muma-ileyh Ömer Asaf Efendi’nin mucib-i muhakeme ahvali 

görüldüğü cihetle keyfiyetin Şûrâ-yı Devlet’çe tadkiki lüzumuna dair bu kere 

de mezkûr komisyondan veriilen müzekkere evrak-ı müteferria ile maan 

takdim kılınmağla iktizasının ifası merhun-ı müsaade-i celile-i cenâb-ı 

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

Fi 20 Zilhicce Sene (1)312 ve fi 1 Haziran Sene (1)311 (14 Haziran 1895) 



Nazır Umur-ı Dahiliye Bende 

 

Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi  

Dahiliye Nezareti Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Karahisar-i Şarki sancağına tabi Alucra kazası kaim-makamı olub 

mesâvi-i ahvalinden (kötü hallerinden) dolayı azliyle yerine diğerinin  ta’yini fi 

29 Kanun-i-sani Sene (1)310 (10 Şubat 1895) tarih ve iki yüz doksan numaralı 

mazbata-i cevabiye ile arz ve iş’ar kılınan Ömer Asaf Efendi’nin bu kere dahi 

kaza-i mezkûr mültezimlerinden bazısını hapis ile ahiren (sonradan) tahliye 

ve taksit-i bedelatını te’cil ve mazbata tanzim ederek askerden kutarmak içün 

mültezim ve reji kolcularından para taleb etmesi vesaire ki, müsavi-i ahval 

(kötü hallerinden) ve muamelatdan (yaptıklarından) bahisle muma-ileyhin 

hâlâ ve maslahaten kaza-i mezkûrda bekası caiz olamayacağına dair liva-i 

mezkûr mutasarrıflığından bu kere dahi tevarüd eden tahriratla melfufu 

evrak-ı tahkikiye meclis idare-i vilayet ifadesiyle leffen takdim kılınmış olmağla 

arz ve iş’ar-ı sabık vechile kaim-makam-ı muma-ileyhin azliyle yerine 

müntehabından Raşid Efendi’nin bir an evvel ta’yini hususuna müsaade-i 

celile-i cenâb-ı nezâret-penâhilerinin erzan buyurulması babında emr u 

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



Fi 16 Şevval Sene (1)312 ve fi 30 Mart Sene (1)311 (11 Nisan 1895) 

Ed-dai-i Vekil-i Vali-i Sivas Es-seyyid Hasan Sadık 

 

Hû 

Bâb-ı Âli …. 

Sivas vilayetinin evvelce vuku’bulan iş’ar ve Şûrâ-yı Devlet’in tebliğ 

buyurulan kararı vechile Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra kazası 

kaim-makamı Ömer Asaf Efendi’nin azliyle yerine Sason kaim-makamı 

Süleyman Rakım Efendi’nin intihab olunduğu (seçildiği) 4 Mayıs Sene (1)311 

(16 Mayıs 1895) tarih ve yüz elli altı numaralı mazbata ile arz olunmuşidi. 

Kaim-makamın kaza-i mezkûr mültezimlerinden bazısını hapis ile 

ahiren (sonradan) tahliye ve taksit bedelini te’cil eylediği (ertelediği) mültezimle 

reji kolcusu ve saireden para talep ettiği Sivas vilayetinden bi’l-vürud ahiren 

havale buyurulan 30 Mart Sene (1)311 (11 Nisan 1895) tarih ve on dört 

numaralı tahriratla melfufu evrak-ı tahkikiyeden anlaşılmasına ve siyak-ı iş’ar 

şayan-ı tedkik ve mucib-i muhakeme ahvalden (yargılanması gerektiği) 

görülmesine binaen evrak-ı mahbuse berâ-yı tedkik Şûrâ-yı Devlet’e tevdi 

buyurulmak üzere takımıyla nezâret-i celile-i fehâmet-penahilerine takdimi 

kararlaştırılmış ve ol-vechile leffen arz ve takdim kılınmış olmağla ol-babda 

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



Fi 6 Zilhicce Sene (1)312 ve fi 18 Mayıs Sene (1)311 (30 Mayıs 1895)  

Şûrâ-yı Devlet Me’murin-i Mülkiye Komisyonu 

 

Hû 

Alucra Kazası Malmüdürü Hayri Efendi’ye 

Fütüvvetlü Efendim 

Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi tarafından 

mülteziminden Feygaslı Zaralıoğlu Molla İbrahim’in haps edildiği ve 

merkûmun iltizam eylediği (topladığı) âşar (ondalık) taksiti verdiğinden bahisle 

sebilinin tahliyesi (salıverilmesi) taraf-ı valalarından kaim-makam-ı muma-

ileyhe rica ve iltimas olunduğu halde iltizam-ı âşardan (toplanan ondalıkdan) 

yüz lira intifâ eylediği (menfaatlandığı) cevaben söylenildiği ve yine kaim-

makam-ı muma-ileyh tarafından reji kolcusu halliyle onbeşlira verirse bikes 

(kimsesiz) mazbatasını yapacağını olmadığı halde askere gitmesini beyan 

eylediği ve sizinde malumatınız olduğu ihbar olunuyor, keyfiyet vaki ise 

derece-i malumat ve mesmuâtlarının (işittiklerinin) zeylen (ek olarak) beyan 

buyurulması babında irade efendimindir.  



Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895)  

Me’mur-ı Tahkik Zühdi 

İşbu istifsar buyurulan (sorulan) hususatdan asla malumat ve mesmuâtım 

(işittiğim) olmadığını arz eylerim. Ol-babda irade efendim hazretlerinindir. Fi 

22 Minh.  

Alucra Mal Müdürü Bende Mehmed Hayri bin Arif  

 

Hû 

Alucra kazası malmüdiri Hayri Efendi’ye 

Fütüvvetlü Efendim, 



Sene-i haliye mültezimi Zaralıoğlu İbrahim kaç kuruşluk âşar iltizam 

eylemiştir ve bedel-i âşara mahsuben kaç kuruş vermiş ise tarih-i teslimi 

nedir? Zeylen beyan buyurulması mercu’dur.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 

Memur-ı Tahkik Zühdi 

İltizamı      Teslimatı 

79.400      23.567.20 

Zaralıoğlu Molla İbrahim’im deruhde ve iltizam eylediği (topladığı) kura 

(köy) bedelatının mikdarıyla teslimatı balada (yukarıda) arz olunan 

mebaliğden (meblağdan) ibaret olmağla ol-babda irade efendim 

hazretlerinindir.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 

Müdir-i Mal Alucra Bende Mehmed Hayri bin Arif 

 

Hû 



Alucra kazası Redif Yüzbaşısı Şerafeddin Efendi’ye 

Devletlü Efendim, 

Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi tarafından 

mülteziminden Feygaslı Zaralıoğlu Molla İbrahim’in haps edildiği ve 

merkûmun iltizam eylediği (topladığı) âşar (toprak mahsulünün ondalık) 

taksitini vermediğinden bahisle sebilinin tahliyesi taraf-ı valalarından kaim-

makam-ı muma-ileyhe rica ve iltimas olunduğu halde iltizam-ı âşardan yüz 

lira intifa’ eylediği (menfaatlendiği) cevaben söylenildiği ihbar olunduğundan 

keyfiyet vaki ise derece-i malumat (ne derecede malumat) ve mesmu’atlarının 

(işittiklerinin) zeylen beyan buyurulması babında irade efendimindir.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 

Memur-ı Tahkik Zühdi 

Mülteziminden Zaralıoğlu Molla İbrahim âşar taksitini vermediği içün 

taraf-ı kaim-makamiden bir hafta kadar haps olundu ve merkûm İbrahim’in 

tahliyesini iltimas etmedim. Yalnız kaim-makam tarafından Molla İbrahim’e 

iltizam ettiğiniz âşardan ikiyüz lira ticaretiniz var imiş bana da yirmibeş lira 

veriniz dediğini Molla İbrahim tahliye olunduğu gün çarşıda bendenize 

söyledi. Daha başka malumatım olmadığı arz olunur. Ol-babda irade efendim 

hazretlerinindir.    

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 

Redif Yüzbaşı 

 



Hû 

Alucra Zabıta Memuru Mehmed Çavuş’a 

Alucra’nın Feygas karyesi ahalisinden Zaralı oğlu İbrahim kaim-makam 

efendi tarafından habs ettirilmiş midir? Ettirildi ise esbab-ı nedir? Ve kangi 

(hangi) tarihde habs ettirilerek sebil-i tahliye kılınmıştır? Şuralarının zeylen 

(ek olarak) beyan kılınması tavsiye olunur.  

Fi 24 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (5 Ocak 1895)  

Memur-ı Tahkik Zühdi 

Zaralıoğlu İbrahim’in haps ettirilmesi âşar parasından olub ve habs 

tarihi tahminen Teşrin-i-saninin onbeşinci gününde olduğu Zincirci Feruz ile 

Süleyman onbaşıdan alınan tahkikatdan anlaşılmış olmağla ferman. Fi 24 

minh. 

 

Hû 

Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Velâyet-penâhiye 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi hakkında tahkik 

me’muru ma’rifetiyle tahkikat-i mukteziye bi’l-ifa (gerekli tahkikat yapılarak) 

mu’ti evrak-ı tahkikiye ve mütferria takımıyla (hazırlanan tahkikat evrakı 

ekleriyle) beraber matviyyen (sarılı olarak) takdim ve ısra kılınmış (yollanmış) 

olmağın ol-babda ve her halde emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 19 Şaban Sene (1)312 ve fi 2  Şubat Sene (1)310 (14 Şubat 1895) 

Karahisar Mutasarrıfı Bende Mustafa Nuri 



 

Hû 

Alucra Kazası Zabıt Memuru Mehmed Efendi’ye 

Alucra kazasının Zıhar karyesinden Paçaoğlu Mehmed Mustafa 

Efendi’nin geçen Cumaertesi gece celb olunduğu istihbar olunuyor böyle 

geceleyin bunun celbindeki ehemmiyetin ve kimlerin emriyle celb edildiğinin 

zeylen beyanı tavsiye kılınır.  

Fi 20 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (1 Ocak 1895) 

Me’mur-ı Tahkik  Zühdi   

Cânib-i kaim-makam bey efendi tarafından gönderilen tezkiresiyle sözü 

bulunmadığından Piyade Hacı ile gönderdim. Ve tezkire dahi merbuten takdim 

kılındığı ma’ruzdur ferman. Fi 20 minh. 



 

Hû 



Alucra Kazası Kaim-makamı Canib-i Vâlasına 

Re’fetlü Efendim Hazretleri 

Alucra kazası kurasından Haculu karyeli Mahmud kalfanın gelini Dudu 

ve Zil karyeli Seyyidhanoğlu Mehmed’in menkuhası (nikâhlısı) Turunç ile 

Eşküne karyeli Kara Mehmed oğlu Mustafa menkuhasının (nikâhlısının) ve 

yine Haculu karyesinden bir avratın kandırma tarikiyle ve Zıhar karyeli 

asakir-i şahaneden Uzun oğlu (bazı yerde Zunluoğlu olarak yazılmış) Veli’nin 

nişanlısı Penbe’nin cebir ve zor ile kaldırıldıkları ihbar olunuyor. Vaki midir? 

Vaki ise bu gibi medar-ı şeni’a ve fecaiye’nin (kötülük ve çirkinliğe) ikaına 

sebeb verenlerle bilfiil cüret edenler haklarında ne gibi icraat edilmiştir? Yani 

fail ve muinleri (yardımcıları) tevdi’ edilmiş olması lazım gelen muhakeme-i 

kazaca haklarında muamele-i kanun ifa kılınmıştır. Ve bilakis derdest 

edilmemişler ise derdestleri uğrunda (yakalanmaları için) ne misillü tas’biat 

(zorluk) ve müşkilata tesadüf olarak ales’sabah bırakılmıştır. Ve geçen 

Cumaertesi gecesi Zıharlı Paçaoğlu Mustafa Efendi’nin celbindeki hikmet 

nedir? Şuralarının mevzuhan ve zeylen beyan buyurulması babında irade 

efendim hazretlerinindir.  

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Ocak 1895) 

Bende Me’mur-ı Tahkik Zühdi 

Balada beyan olunan mevad hakkında kimler tarafından istid’a 

verilmiştir? Ve ne gibi muamele yapılmıştır? Kuyud-ı zabıtaya (zabıta 

kayıtlarına) bi’l-müracaa hakikat-i halin ve bu babda yapılan muamele ile 

mezkûr istid’aların leffen beyanı zımnında zabıta me’murluğuna… Fi 21 minh.  

Havale buyurulan işbu evrakı mütalaa eyledim. Selef-i acizi Ali Onbaşı 

tarafından bu maddeler hakkında bir guna evrak devr alınamadığım cihetle 

keyfiyeti Süleyman onbaşı ile Piyade Zincirci Feruz’dan su’al eyledim. Hacılı 

karyeli Dudu’nun zevcesi tarafından yirmibeş gün akdem mahkemeye vuku’-

bulan istid’a üzerine mezbure Dudu ile mezbureyi kaçıran adamın derdestine 

selef-i acizi Ali Onbaşı ile Süvari Murad gitmiş ve takib ve taharri eylemişler 

(aramışlar) ise de merkûme ile mezbure Canik tarafına savuştukları içün elde 

edilemedikleri ve Zil karyesinden Seyyidhanoğlu Mehmed’in menkuhası 

Turuncu kaçıran Zil karyesinden Hasan Bey oğlu Beşir hakkında merkûm 

Mehmed tarafından geçen sene mahkemeye vuku’-bulan istid’a üzerine yine 

sabık zabıta me’muru Ali Onbaşı ile Zabıta Şerif gidüb mezbure ile merkûm 

Beşir’i derdest edip mahkemeye teslim ve mahkemece kırkbeş gün kadar tevkif 

edildikden sonra yine mahkeme tarafından tahliye edildiği ve Eşküneli Kara 

Mehmed oğlu Mustafa’nın menkuhasını kaçıran hakkında mahkemeye vuku’-

bulan istid’a üzerine Eşküneli Mustafa Çavuş derdest olunarak mahkemeye 

teslim edilip yirmi günden beri taht-ı tevkifde olduğunu ifade eylediler ve 

Zıhari karyeli Uzunoğlu Veli’nin nişanlısı Penbe’nin(yi) cebren kaldıranlar 

hakkında(ki) mezburenin validesi tarafından taraf-ı âlilerine takdim kılınıp 

havale buyurulan istid’a mucebince (dilekçe üzerine) merkûmların derdestine 



heman akabinde iki nefer süvari yani Seferoğlu Ali ile muhacir Murad 

gönderilmiş ise de elde edemedikleri cihetle tekrar taharri ve derdestleri 

zımnında mikdarı kâfi zabıta ile Zıhari ve Feygas karyelerine azimet etdim ise 

de merkûman firar edip elde edemediğim cihetle lazım gelenlerden tahkikat-ı 

evveliye bi’l-icra evrak-ı tahkikiyeyi mahkeme müstantik muavini Mustafa 

Efendi’ye teslim etmiş olduğumdan ve hakikat-i hal dahi bundan ibaret 

bulunmuş olmağla ol-babda ferman. 

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Ocak 1895)      

 

Hû 

Re’fetlü Efendim Hazretleri 

Kazada vuku’u ihbar olunub işbu müzekkere ile istifsar buyurulan 

(sorulan) mevaddın hakikati zabıta me’murunun baladaki derkenarından 

anlaşılacağı ve Zıhari karyesinden Paçaoğlu Mustafa Efendi’nin celbi 

hakkındaki hakikat ise naib-i kaza Hopalı Ali Rıza Efendi birbuçuk aydan beri 

ulya-i çakeranemde bir takım azviyat (yalan) ve müfteriyat (iftira) isnadıyla 

bazı ahali ve mültezimleri aleyhimde şikâyete teşvik ve tahrik etmekde 

olduğunu ve merkûm ahaliyi ve mültezimleri hampası olan sabık zabıta 

me’muru Laz Ali Onbaşı vasıtasıyla muhakemeye celb ettirip Müstantik Hacı 

Osman Efendi muavenetiyle tertip ve tasni eyledikleri (uydurdukları) mazbata 

ve evrak-ı istintakiyeyi temhir ettirmekde (mühürletmekde) olduklarını Sivaslı 

Zabtiye Hacı vasıtasıyla merkûm Paçaoğlu Mustafa acizilerine ihbar 

eylediğinden bu babda merkûmdan izahat almak içün bâ-tezkere merkûm 

Mustafa Efendi’yi celb eylemiştim. Hakikat-i hal bundan ibaret bulunduğu 

ma’ruzdur. Ol-babda irade efendim hazretlerinindir.  



Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Ocak 1895) 

Kaim-makam-ı Kaza Alucra Bende Ömer Asaf 

 

Hû 



Alucra Niyabet-i Şer’iyesi Cânib-i Valasına 

Mükerremetlü Efendi 

Alucra kazası Kaim-makamı Ömer Asaf Efendi tarafından 

mülteziminden Feygaslı Zaralıoğlu Molla İbrahim’in haps edildiği ve 

merkûmun iltizam eylediği âşar taksitini verdiğinden bahisle sebil-i tahliyesi 

taraf-ı valalarından kaim-makam-ı muma-ileyhe rica ve iltimas olunduğu 

halde iltizam eylediği âşardan yüz lira intifa’ eylediği cevaben söylenildiği ihbar 

olunuyor keyfiyet vaki ise derece-i malumat ve mesmu’atlarının (işittiklerinin) 

zeylen beyan verilmesi babında irade efendim hazretlerinindir.  

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Kasım 1894)   

Bende Me’mur-ı Tahkik Zühdi 

Kaim-makam-ı muma-ileyh Ömer Asaf Efendi mültezim-i merkûm 

İbrahim’i zabıta ile celb idüb altı gün haps ve tevkif eylediği vakidir (doğrudur). 

Yedinci günü ale’s-sabah uşağı Arifi hapishaneye gönderip hanesine celb ile 

yirmibeş lira talep eylediği ve üç gün kadar paraları getirmek üzere ruhsat ita 

olunduğu (izin verildiği) ve tayin olunan günde paraları göndermeyince 

merkûm İbrahim’in hapsi içün zabıta me’muru gönderildiğini cümle 

mesmu’atdandır (bütün işittiklerimdendir). Mültezim-i merkûmun vuku’ 

muracaatı üzerine âşar tekasitini ita eylediği sırada sebilinin tahliyesi içün 

kaim-makam-ı muma-ileyh söylediğinden bunlara yüz veermeyiniz cevabını 

vermiştir. Mültezimin âşardan yüz lita intifa’ eylediği idare azasından Hüseyin 

Efendi tahrirat kâtibi Kasım Efendi’ye söylediğini ve bundan iki mah 

mukaddem Münük karyesi ahalisinden ve Ekrad taifesinden Recepoğlu 

Mustafa ve Süleymanoğlu Molla Ahmed imzalarıyla makam-ı kaim-makamiye 

ita olunan arzuhalde Erzincan Sancağına tabi Refahiye kazası ahalisinden 

Kumyaroğlu Ahmed Ağa’nın maiyyetinde bir mikdar süvarı zabtiyesi ve kırk 

kadar başı bozuk olduğu sırada Münük karyesine gelerek birkaç haneye 

cebren duhul para ve eşyalarını ahz u gasb ve Timur’un oğlu Aziz’i katl ve 

Rceboğlu Mustafa’nın oğulları Timur ve Talib’i cerh ile Refahiye kazasına 

götürdükleri beyan ve ifade kılınması üzerine kaim-makam-ı muma-ileyh 

müstantik muavini Mustafa Efendi ile süvarı zabtiyelerinden Şerif’i ve Hacı’yı 

yanına alub Kal’adere karyesine gitmiş ve oradan ve bura idare azası 

Süleyman ve nahiye müdiri Ali Efendileri dahi alub Münük karyesine varub 

tahkikatı icradan sonra isimleri zikr olunan Timur ve Talib’i getürdeceğini ve 

işlerinin tervici (görülmesi) içün her tarafa telgraf keşide edeceğini söyleyüb 

sekiz lira ahaliden aldığını muma-ileyh Süleyman ve Ali Efendilerle zabıta-i 

merkûmenin ve müstantik muavini Mustafa Efendi’nin malumatı olduğu 

misillü bunlar içün Refahiye kaim-makamıyla makam-ı mutasarrıfiye telgraf 

keşide eylediğini ve bura reji kolcularından Halil asker olub mahremine 

(sırrına) dayanmalarına muayyen (belirli) olub, olmadığı ba-mazbata 

bildirilmesi makam-ı mutasarrafiden vuku’-bulan… 



 

… istilam (soru) üzerine onbeş lira verir ise mazbata yapacağını olmadığı halde 

asakire gitmesini beyan eylediğini mal müdiri Hayri ve tahrirat kâtibi Kasım 

Efendilerle mahkeme azasından Yani Ağa’nın malumatı olduğunu ve 

kasabada mağaza inşa iden Rum milletinden Tekeroğlunun taşçı ustalarla 

uyamadığı (anlaşamadığı) bir maddeden dolayı kaim-makam-ı muma-ileyh 

vuku’-bulan müracaatı üzerine onbeş lira talep eylediğini keza Yani Ağa’nın 

malumatı olduğu cümle-i mesmu’attır (herkesin işittiğidir). Bunları ilave 

etmekden maksadım kaim-makam-ı muma-ileyh buraya geldiği günün 

haftasında celb-i cem-i akçeye (para toplamaya) başlaması umumun efkârını 

(düşüncesini) heyecana bırakmış olduğuna mebnidir. Baki irade efendim 

hazretlerinindir.  

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Ocak 1895)   

Naib ve Reis-i Mahkeme-i Bidayet-i Kaza-i Alucra Es-Seyyid Ali Rıza 



 



Hû 

Alucra Kazası Niyabet-i Şer’iyyesi Canib-i Vâlâsına 

Mekremetlü Efendim, 

Alucra kazası kurasından Hacılı karyeli Mahmud kalfanın gelini Dudu 

ve Zil karyeli Seyyidhanoğlu Mehmed’in menkuhası Turunç ile Eşküne karyeli 

Kara Mehmed oğlu Mustafa menkuhasının ve yine Hacılı’dan bir avratın 

kandırma tarikiyle (yoluyla) ve Zıhar karyeli asâkir-i şahâneden Zunluoğlu 

Veli’nin nişanlısı Penbe’nin cebr u zor ile (zor kullanılarak) kaldırıldıkları ihbar 

olunuyor, vaki midir? Vaki ise bu gibi mevadd-ı şeni’a ve fecainin ika’ına 

sebebiyet verenlerle bi’l-fiil cür’et edenler haklarında ne yolda muamele ve 

kanuniyye ifa kılınmıştır. Yani mahkemece cihet-i muamele neden ibaretdir. 

Şuralarının mevzuhan ve zeylen beyan buyurulması babında irade efendim 

hazretlerinindir.  

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Ocak 1895) 

Bende Me’mur-ı Tahkik Zühdi    

Cereyan-ı muamele beyan olunmak üzere müstantik (savcı) efendiye…  

Fi 21 minh (minhü). 

Kuyuda lede’l-müraca’a Zihari karyesinden ve asakir-i şahane 

efradından Zunluoğlu Veli’nin menkuhası Penbe nam mezbureyi karye-i 

mezkûreden Zunluoğlu Mustafa ile Paçaoğulları Kadir ve Şerif ve Sulakoğlu 

Mustafa taraflarından cebren kaldırıldığına dair mezburenin pederi tarafından 

makam-ı kaim-makamiye fi 11 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (23 Aralık 1894) 

tarihinde verilen arzuhal zabıtaya lede’l-havale mütecasirlerin elde edilemediği 

olunan derkenarından anlaşılmağla usulen haklarında celb ve ihzar 

müzekkereleri verilmiş ise de henüz derdestle getirilmediği gibi Eşküne karyeli 

Kara Mehmed oğlu Ahmed’in menkuhası Senem nam mezbureyi dahi 

Eşgünoğlu Mustafa tarafından kaçırıldığı vuku’-bulan müracaat üzerine 

tahkikati derdest-i icra bulunduğu ve bundan çend gün mukaddem dahi 

Hacılı karyesinden Mehmed’in gelini karyeden Küçük Hüseyinoğlu Memiş ve 

yine Hacılı karyesinden Mahmud kalfanın yeğeni Dudu’yu Zil karyesinden 

Seyyidhanoğlu Mehmed taraflarından cebren firar ettirildiği rivayet olunuyor 

ise de istintak dairesine müracaat vuku’-bulmadığı gibi mütecasirleri 

derdestle muhakemeye tevdi’ edilmediği ve cereyan eden muamele bundan 

ibaret bulunduğu anlaşılmağla ol-babda.  

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Ocak 1895)  

Müstantik Efendi’nin bâlâsı derkenardan keyfiyet malum-ı âlileri 

buyurulacağından ifa-yı muktezası zımnında takdim olunur.  

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Ocak 1895)  

Naib ve Reis-i Mahkeme-i Bidâyet Kaza-i Alucra Es-Seyyid Ali Rıza 



 

 

Hû 

Huzur-ı Meal-i Mevfur Hazret-i Mutasarrıf-ı Ekremiye 

Ma’ruz-i çakerileridir ki 

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Ocak 1895) tarihli telgrafname-i 

çakerileriyle arz olunan evrak-ı tahkikiye üç sahifeden ve teferruatı dört 

kıt’adan ibaret olduğu halde matviyyen huzur-u lâ ma annûri asıfânelerine 

arz ve takdim kılınmış ve ihbar-ı vakı’anın derece-i ehemmiyet ve mahiyeti 

evrak-ı ma’ruza mündericatından malum-ı mekârim-i melzum-ı asâfileri 

buyurulacağı bedihi bulunmuş olmağın ol-babda ve her halde emr ü ferman 

hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895)  

Me’mur-ı Tahkik Bende Zühdi   

 



 

Hû 

Alucra Kazası Mal Müdiriyet-i Behiyyesine 

Fütüvvetlü Efendim 

Zebhi memnu’ olan dişi davarı zehb ederken kasab Arşak’ı zebhden bi’l-

müşahade (boğazlarken gören) kaim-makam Ömer Asaf Efendi’nin men’ 

eylemediği zat-ı vâlâlarının da müşahade eylediği (gördüğü) ihbar olunuyor. 

Bu yolda malumat ve müşahadeniz ne yolda ise zeylen beyan edilmesi 

mercudur.  

Fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (7 Ocak 1895)  

Me’mur-ı Tahkik Bende Nuri   

İstilam buyurulan (sorulan) madde meşhurdan olduğunu arz eylerim. 

Ol-babda irade efendim hazretlerinindir.  Fi 26 minh. (minhü) 

Malmüdiri Bende Mehmed Hayri bin Arif 



 

Hû 

Alucra Yüzbaşı Şerafeddin Efendi’ye 

Fütüvvetlü Efendim 

Zebhi memnu’ olan dişi davarı kasab Arşak zebh ederken  (keserken) 

kaim-makam-ı kaza Ömer Asaf Efendi müşahade eylediği (gördüğü) halde 

sükütle men’e mübaşeret etmemiş olduğunu gördüğünüz ihbar olunuyor vaki 

ise zeylen beyan edilmesi mercudur, efendim.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

Me’mur-ı Tahkik Bende Nuri   

Davar kesilirken kaim-makamın geçdiğini gördüm süküt ettiğini 

veyahud etmediğini bilmiyorum, efendim. Fi 27 minh. (minhü) 

Yüzbaşı….Şerafeddin 

 



 

Hû 



Alucra Kazası Kaim-makamlığı Cânib-i Vâlâsına 

Re’fetlü Efendim Hazretleri 

Mülteziminden Alucra’nın Feygas karyesinden Zaralıoğlu İbrahim’in 

yedi gün haps ettirildiği ve muahharen (sonradan) sebil-i tahliye birle 

(salıverildiği) âşar taksitinin te’cili (ertelenmesi) ve iltizam eylediği (topladığı) 

kura bedelat-ı nakdiyesinin cibayetine muavenet olunması içün merkûm 

İbrahim’den onbeş lira talep olunması ve askerden kurtarmak üzere bikes 

mazbatasının tanzim ve itası zımnında reji kolcusu Halil’den onbeş lira ve 

merkezde ebniye inşa ettiren Tekeroğlu Yorgi’nin taşçı ustalarıyla ikale-i 

konturatoya kıyam eylemelerinden dolayı mezkûr ebniyenin seksen lira ile 

keşfi içün kezalik onbeş lira istenilmesi ve Münük karyesinde vuku’-bulan katl 

ve cerh ve gasb maddelerinin tahkikatı emrinde mahall-i vak’aya gidilerek 

işlerine li-ecli’l-muavenet (yardım etmek için) sekiz lira alınması dördüncüsü 

ve bâ-iarde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi memnu olan dişi hayvanatın 

zebhine (kesilmesine) emr verilmesi keyfiyyatı vaki midir, vaki ise ahval-i 

mebsutaya cür’et ne gibi salahiyet-i kanuniye ve emriyeye müsteniddir? 

Mufassalan ve muvazzahan bu gün zeylen beyan buyurulması hususuna sarf-

ı himmet olunması babında irade efendim hazretlerinindir.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (9 Aralık 1894)  

Tahkik-i Me’mur Zühdi 

Refetlü Efendim Hazretleri 

Alucra’nın Feygas karyesinden Zaralıoğlu Hüseyin Ağa’nın doksanbeş 

senesi âşarından doksanbeşbin kuruş zimmeti olduğu halde bu sene muma-

ileyhe nam-ı müstearla (değişik isimle) ve akrabasından müflis İbrahim 

namına muhalif-i kanun olarak seksenbeşbin kuruşluk âşar verilmiş 

olduğunu ve mülteziminden ekserisine deruhde eyledikleri âşara teminat 

namıyla mugayir-i kanun i’tibar-i mali (kanuna aykırı mali değer) verilerek bin 

kuruşluk emlaka üçdörtbin kuruş kıymet verildiğini ve âşardan müterakim 

zehairi (biriken zahrayı) Bayburd ve saireye tamamen sevk olunduğu buraya 

muvasalatımda maa’t-teessüf mesmu’ ve meşhudum olduğundan (işitip 

gördüğümden) ve takibat Eylülden itibar olunmuşiken Tesrin-i-sani 

nihayetine kadar daha birinci taksiti tahsil ve istifa olunmadığı ve bir guna 

muhakemeye müracaat bile vuku’bulmadığı mal kaleminden alınan 

bakayadan anlaşıldığı cihetle emval-i emiriyenin bu gibi müflis ve medyunlar 

zimmetinde na-tahsil kalmasına vicdanım kail olmadığından hasbe’l-vazife 

âşardan taksitlerini ifa etmeyen mültezimi ara sıra celb ile zabıta nezaretinde 

bulundurularak tekasitin tahsiline say ve gayretden geru durmadığımdan 

muvasalatımda dahi yüzbin kuruşa karib tahsilata muvaffak olmuşidim. 

Muahharen gerek Zaralı oğullarıyla ve gerek bazı kura (köyler) âşarına şirket-

i hafiyesi (şirketin gizli hırsızlığı) olan kaza naibi Hopalı Rıza Efendi’nin teşvik 

ve tahrikiyle ve kendi tertib ve tasni’-i olmak üzere şürekasını (işbirlikçilerini) 

aleyh-i acizanemde bir takım müfteriyat ve azviyata kıyam ve naib-i muma-



ileyhin hempası bulunan edebsizlik ve habasetde kendisinden aşağı kalmayan 

sabık(önceki) zabıta me’muru Laz Ali Onbaşı vasıtasıyla muhakeme 

müstantiği Hacı Osman ve Rum milletinden el-yevm mahkeme azası Kamışlı 

karyeli Yani Ağa marifetleriyle mülteziminden şürekasını ve ahaliden sadedil 

(temiz kalpli, saf) ve bazı cahil kimseleri mahkemeye celb ile müfteriyat (iftira) 

ve şikâyete teşvik eylediğinden bu vechile hakkımda vuku’-bulan ihbarat ve 

isnadat (iddialar) sırf müfteriyatdan (iftiradan) ibaret bulunduğu ba’dehu 

tezahür edeceği şüphesizdir. Bunlar hep naib-i kaza ile bazı zevat tarafından 

aleyhi çakeranemde tasmim ve tasavvur olunarak (önceden tasarlanarak) 

araz-ı şahsiyeden münbais (ileri gelen) tertib ve tasni’ olunan (uydurulan) bir 

takım müfteriyat (iftira) ve azviyatdan (yalandan) ibaret olduğu ve sümme’t-

tedarük nihayet mevki’-i fi’ile vaz’ olunan bir fikr-i bi-adalet bulunduğu cihetle 

müfteriyat-ı vakıayı asla ve kat’a kabul etmedikden başka müsebbiblerinin 

pençe-i kanuna tevdi’ini istirham eylerim.  

Kaim-makam Ömer Asaf   

 

Reji kolcusu Halili askerden kurtarmak içün makam-ı mutasarrıfiden 

getirmiş olduğu emr mucebince mazbatası bi’t-tanzim merkûma ita kılınmış 



ve merkûmdan böyle bir talep vuku’una hak ve selahiyet olmadığı cihetle bu 

da sırf müfteriyatdan ibaret olduğu, Tekeroğlu Yorgi ile taşçı ustasının 

makam-ı aciziye resmen bir guna müracaatları vuku’u bulmadığından bu da 

sırf müfteritdan ibaret olduğu ve Münük karyesine li-ecli’t-tahkikat gidilmişti. 

Yapılan tahkikati havi evrak muhakemeye tevdi’ olunduğu gibi makam-ı 

mutasarrifiye dahi arz olunmuş ve Münüklülerden bir guna para talep 

olunmadığından ve hiçbir para alılınmadığından bu da müfteriyatdan ibaret 

olduğu ve dişi hayvanın zebhi memnu’ olduğu tevarüd eden emir-nameden 

müsteban ise de böyle bir memnu’ hayvanatın zebhine taraf-ı aciziden emir 

verilmediği gibi bu cihete me’mur olan kaza beledi reisi tarafından dahi böyle 

bir memnu’ ahvale cür’etlerinden dolayı te’dib ve terbiyeleri zımnında bir guna 

müzekkere verilmediği cihetle bu cihetde mechuldür. Hakkımda tahkikat 

icrasıçün buraya teşrif buyurulduğu gün yani şehr-i hal-i Ramazan’ın 

onbeşinci Cumaertesi gecesi müstantik Hacı Osman ile Redif Mülazımı Hasan 

Efendi gece saat üçde hane-i aciziye gelüb naib-i kazanın namusuma ve 

haysiyet-i çakerâneme yaptığı cinayat vakıasını setr içün aleyhimde bir takım 

tezviyatda bulunduğunu beyan ve bu geçe barışıldığı halde müştekilere tahvil-

i lisan ettireceklerini (sözlerini değiştirttireceklerini) vesair tehdit amiz (tehdid 

içeren) naibin ifadelerini acizilerine tebliğ ve tefhime (bildirmeye) me’mur 

olduklarını dermeyan eylediklerinden naib-i kaza ile müstantik Hacı Osman 

ve azadan Yani ve sabık (eski) zabıta memuru kazada şimdiye kadar teferrüd 

ederek (tek kalarak) envai habasete cür’et eyledikleri ve zaman-ı idare-i 

acizanemde böyle bir menfaat-i na-meşrunun icrasına fırsat 

bulamayacaklarını anladıkları içün aleyhimde müfteriyata kıyam 

eylediklerinden ve kazada bir komite şeklinde envai habasete cür’etlerini 

mesavi-i ahvallerini (kötü durumlarını) ayruca ve teshilatla ican eden mahalle 

ve makam-ı mahsusuna arz ve takdim olunduğu ma’ruzdur. Ol-babda emr u 

irade efendim hazretlerinindir.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Şubat 1895) 

Kaim-makam-ı Kaza Alucra Ömer Asaf    



 

Hû 

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

Ma’ruz-i acizidir 

Dişi ve gebe hayvan zebh olunmaması iradat-ı seniyye ahkâmından 

olduğu hakkında kaim-makamlığıa yazılan 15 Teşrin-i-sani Sene (1)310 (27 

Kasım 1894) tarihiyle telgrafname-i âli-i hazret-i mutasarrıfi tarafıma tarafıma 

tevdi olunmuş idi. Bir günde kasab otuz kadar dişi hayvan zebh ederken men’ 

ettiğimden kasab kaim-makamlığa müracaatla üç günde kendüsü alub 

diğerlerin zebhine alenen ruhsat ita etmiş ve etmektedir. Buna me’muriye ve 

azanın malumatı vardır. Reis verdiği emrin icrasında muhalefet etmektedir. 

Binaen-aleyh dişi hayvan zebhinde tevellüd edecek mes’uliyetden vareste 

(uzak) olmaklığım içün arz-ı keyfiyete mücaseret kılındı. Ol-babda emr u 

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

Fi 28 Teşrin-i-sani Sene (1)310 (10 Aralık 1894) 



Bende Alucra Kazası Zabıta Me’muru  

 

Hû 

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

Şahidan 

Feygas karyesinden Ebil (Deveci) oğlu Mustafa 

Mezburdan Kütükçü oğlu Ali  

Mezburdan Abdi oğlu Mustafa  



Mezburdan Çolak oğlu Ali 

Saadetlü Efendim Hazretleri 

Bir şahsın hapsi ve tevkifi bir kanuna müstenid olacak (dayanacak) iken 

Alucra kazası kaim-makamı Asaf Efendi beni yedi gün cinayet koğuşunda 

haps ve tevkif etmiştir. Hapse sebeb de bu sene bir çokça âşar iltizam 

eylediğim cihetle kaim-makam-ı muma ileyhin taleb-i gayr-i meşrusuna 

muvafakat gösterilmediğinden ileri gelmiştir. Hatta sekizinci günü kuşluk 

vaktinde uşağı Arif’i hapishaneye gönderüb beni hanesine isteyüb yirmibeş 

lira talep edüb virdiğim halde rusumat paralarının tahsilinde muavenet ve 

taksitlere de müsaade ideceğini söyleyüb rıza göstermediğim içün beni tekrar 

götürecek iken mücerred elinden halas olmak (kurtulmak) içün paranın 

getürüleceğini beyanla üç gün ruhsat alub oradan karyemize gitmiş idim. 

Liraları götürüb verdiğimden dördüncü günü Ali Onbaşı’yı karyemize 

gönderüb ve bende köyde bulunduğumdan Ali Onbaşı’yı amucam Hüseyin 

Ağa’ya tenbih edüb avdet idüb (geri dünüp) kaim-makam-ı muma-ileyh Ali 

Onbaşı’ya hani ya gördün mü deyince, köyde bulamadım emmisine tenbih 

ettim yarın gelecek cevabı virmiş ise de Ali Onbaşı’ya bir çok me’murin ve 

ahaliden hazır oldukları halde tekdir ve tevbih etmiş (azarlamış) ve tekrar celbe 

emir virdiğinden doğru huzur-ı âlilerine gelüb istid’a ve istirham etmiş idim. 

Keyfiyet kaim-makam-ı muma-ileyhe yazıldığından bana husumet peyda 

ederek yine tasaddiden hali durmuyor livadan götürdüğüm emr üzerine 

tefevvühat-ı lisanda (münasebetsiz sözlerde) bulunmuşdur. Taksit virmediğim 

farz olunsa bile malıma veya kefilimin emvaline müracaatla haczen ve usulen 

tahsil olunmak lazım gelür iken taksiti virmiş olduğum halde istifade-i 

zatiyyesiçün beni ol-suretle bi-gayr-i hak haps ve tazyik etmiş. Mugayir-i 

adalet ve kanun bulunduğundan rüşvet talebiyle itale-i lisanı (kötü sözleri) 

bâlâda muharrer (yukarıda yazılı) şehadet ifadesi ve cereyan-ı tahkikat ve 

ifade-i acizanemden ve delail ve emare-i saire (delil ve belirtilerden) irae 

edeceğinden (anlaşılacağından) ol-vechile iddiam sabit olduğu halde hakkında 

muamele-i kanuniyenin icrasını istirham ve istid’a iderim. Ol-babda emr u 

ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fi 8 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (20 Aralık 1894)      

Alucra kazasının Feygas karyesinden Zaralıoğlu İbrahim   



 



Telgraf Karahisar 

Suret 

İradat-ı seniyye ve evamir-i âliyye hilafına olarak kısır namıyla dişi 

ekserisi gebe hayvanat zebh ettirilmekde olduğu Tokad’da müşahade olunmuş 

ve mevsim dahi kışlık bastırma ve sucuk imali zamanı olduğundan işbu 

memnu’iyet hilafında oralarca dahi bu nevi’ hayvanatın zebh edileceği melhuz-

ı kavi bulunmuş olmağla ba’dema (bundan sonra) belediye ve zabıta ve polis 

me’muru tarafından takayyudat-ı ciddiye ve mütehaddiye ve mutasarrıflarla 

kaim-makamlar cânibinde nezâret-i kâmile icrasıyla gerek selh-hanelerin 

(mezbahanelerin) ve gerek olarda (oralarda) hangi neviden olur ise olsun dişi 

hayvan zebhine asla meydan verilmemesi ve ihda etmeyenler hakkında iktiza-

yı nizamın şediden ifasıyla ecnas-ı hayvanatın teflilden vikâyesi esbabının 

istikmaline çalışılması ehemmiyetle ta’mimen te’kid olunur. 

Alucra Kaim-makamlığına 

Sureti bâlâda muharrer fi 10 Teşrin-i-sani Sene (1)310 (22 Aralık 1894) 

telgraf-nâme-i velâyet-penâhi mucebince oraca da memnu’ olunması tevsiye 

olunur.  

Fi 15 Teşrin-i-sani Sene (1)310 (27 Aralık 1894) 

Mutasarrıf Mustafa 



 

Hû 

Müdde-i Şahıs 

Alucra kazasının Feygas karyesinden Zaralıoğlu İbrahim’in ber-vech-i zir 

alınan ifadesidir. Fi 3 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (15 Aralık 1894)  



-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi hakkında bir takım şikâyeti 

havi zat-ı sami-i mutasarrıfiye verdiğin istid’a mündericatı neden ibaret ise 

söyleyiniz. 

Ben Alucra kazası kurasından seksenbin öşürlük kadar sene-i haliyede 

âşar iltizam etmişdi(m). Kura (köy) âşarının nısfını (yarısını) taksir (noksan) 

etmeksizin birinci taksiti yatırmıştım ikinci taksiti hululüne (gelmesine) oniki 

gün kalarak ma’ahu beni götürüb haps eyledi. Sekizinci gün uşağı Arif’i 

göndererek beni cinayet dairesinden çıkartarak hanesine götürdü. Yine 

hitaben böyle hapisde yatmakla olmaz bana yirmibeş lira verirsen hem seni 

hapisden çıkarır ve hem de taksitlerine müsaade ederim ve işlerine muavenet 

(yardım) eylerim deyince, bende muvafakat eyledim. Sonra yine hapse 

attıracağı hissederek pek âlâ üç güne kadar yirmibeş liranın verileceği zaruri 

müsaadatım köye gitdim. Oradan da Zıhar karyesine gitmişdim. Birde 

dördüncü gün Ali onbaşı’yı göndermiş. O da gelerek beni bulamayarak avdet 

eylemiş (geriye dönmüş). Ve tekrar celbe emir vermiş bir gün sonra zabtiye 

Kadıoğlu’nun oğlu kapuya geldi. Bende görünmedim,  kaçdım, livaya geldim. 

Mutasarrıf paşa’ya arzuhal verdim. Keyfiyet mahalline yazıldı. Emirnameyi 

Çolakoğlu Ali ile Abdioğlu Mustafa ile kaim-makam bey’e gönderdim. 

Merkûmana hitaben ben iki gün kadar anın yine avzunu (ağzını) sökerim 

demiş. Sonra ben yine buraya kaçdım, geldim. Arzuhal verdim. Muma-ileyhin 

garezi anlamalıdır (olmalıdır) ki daha hulul eylemeyen iki taksitin tahsiline 

emir vermiş. Ben kanuna razıyım diğer mültezimine niçin bu muamele icra 

olunmuyor. İbrahim    

-Senden yirmibeş lirayı ister iken yanınızda kimler var idi? 

Benden parayı talep eder iken kapuda pencerenin önünde Feygaslı Ebiloğlu 

Mustafa ile Kütükçüoğlu var idi. Orada odun keseyorlar idi. Diğerlerinide 

sonra söylerim.  

-Bunlar odun keserken nasıl o sözü işitirler yalan söyleme. 

Zaten bana garaz biledikleri içün içeri girdikde seslerini keserek dinliyorlar 

idi.  



 

Hû 

-İbrahim doğrusunu söyle belki başka bir maddeden dolayı seni haps 

ettirmiştir, öyle mi? 

Hayır efendim benim başka işim yoktur. 

-İfade ettiğin gibi seni hapsettirdiğini isbat edebiliyor musun? 

Zabıtaların ve zabıt me’murunun ve ahalinin cümlesi biliyor inkâr edemez. 

-İşbu ifadelerini okudum. ve gelerek tasdikan temhir eder (mühürler) misin?  

Evet temhir ve tasdik ederim (mühürlerim).  

Fi 3 Kanun-i evvel Sene (1)310 (15 Aralık 1894) 

Zaralıoğlu İbrahim  

 



 

Bihi 

Memur-ı Tahkik Zühdi 

Sahife 1 



Alucra’nın Feygas karyesinden Derviş oğlu Halil’in ber-vech-i zir alınan 

ifadesidir. Fi 20 Kanun-i evvel Sene (1)310 (1 Ocak 1895) 

Sıfat ve san’atın, isim ve şöhretin nedir? Mevlid (doğduğun yer) ve ikâmetgahın 

neresidir? Pederin ismi nedir? Yaşın kaçtır?  

Devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. San’atım dükkâncılıktır. Feygas’da 

doğdum, orada duruyorum. Pederimin ismi İbrahim’dir. Yaşım elli vardır. 

İşde okuduğum telgrafı dinledin bu telgraf zirindeki imza senin midir? 

Evet, benim imzamdır. 

Bu telgrafı kimin hakkında çekdin? 

Kaim-makam hakkında çekdim. 

Maksadın nedir? Birer birer söyleyiniz. 

Efendim umumiyeti ihbar ettim. Bu kadar kızlar kaçırılıyor da kaim-makam 

efendi bakmıyor. 

Burda kaçırıldı diye ihbar ettiğin karılar kimlerin karılarıdır ve isimleri nedir? 

Birisi Haculu karyesinden Mahmud Kalfa’nın gelini Dudu, birisi Eşküne 

karyeli Kara Mehmed oğlu Mustafa’nın karısı olub ismini bilemiyorum. 

Mahkemede kızı vardır. Birisi Zil karyesinden Seyyidhanoğlu Mehmed’in 

avratı Turunç, birisi Zıhar karyesinden uzunoğlu Veli’nin nişanlısı Penbe’dir. 

Daha yokdur.   

Telgrafın mündericatına nazaran beş nefer kadın olması lazımdır, birisi 

kimdir? 

Birisi da yine Haculu’dan olub onun mahkemede arzuhali ve kaydı vardır. 

-Asakir-i şahaneden Veli’nin nişanlısını kaldıranların biri malum iken 

derdestlerine say olunmadığını (çalışılmadığını) söylüyorsun, bunların yerleri 

neresidir? Kaçıranlar kimlerdir ve da’va edilmiş midir? Derdestlerine say 

etmeyen kimlerdir? 

Efendim, mahalli Zıhar karyesinde evindedir. Ve kaçıran dahi Veli’nin 

karındaşı Mustafa’dır. Kızın validesi kaim-makamlığa arzuhal verdi. Kaim-

makam bey’de bir zabtiye gönderdi. Zabtiye boş geldi. Ve keyfiyeti mahkeme 

jurnal eyledi (haber verdi). Mahkeme zabtiye me’muru Mehmed Efendi’yi 

sıkıştıdı. Yanına bir zabıta aldı. Zabtiye me’muru tekrar gitti yine boş geldi. O 

ahşam yani geçen Cumaertesi ahşamı zabtiye Hacı Zıharlı Paçaoğlu Mustafa 

Efendi’nin yanına gitmiş, onda bulamamış, Çakmanus’a gitti demişler. Sonra 

oraya varmış. Orada azası Hüseyin Efendiyle Paçaoğlu yatıyorlar imiş gece 

saat üç imiş zabıta Hacı oradan almış Paçaoğlu’nu sabaha üç saat kalarak 

götürmüş. Merkezdeki cami-i şerifin önünde Paçaoğlu ile zabtiyeyi Divriğli 

Hacı Yakub Ağa görmüşdür. Derdestine çalışmayan kaim-makam beğdir.   

-Ben sana Paçaoğlu’nu sormadım, bundan maksadın nedir? 



Me’mur-ı Tahkik Zühdi 

Bu kızı kaçırmaya yardım edenler Paçaoğlu’nun oğulları Kader ve Şerif Zıharlı 

Solakoğlu Hasan ügey (üvey) oğlu Mustafa’dır. Paçaoğlu geldi işi kapattı, öyle 

kaldı.   

 



Hû 

Memur-ı Tahkik Zühdi  

Sahife 2 

-Öbür karıları kaçıranlar kimlerdir ve onlar hükümete müracaat ettiler mi? 

Haculu karyesinden Dudu’yu kaçıran karye-i merkûmeden Hamurcuoğlu 

Muhsin ve Eşküneli Mustafa’nın karısını kaçıran burada hapisdir, ismini 

bilemiyorum. Zil’den Turunç hatunu kaçıran Zil’den Hasan Bey oğlu Beşir’dir. 

Bunlarda hükümete düşen şeyler, mahkemeden belli olur. 

-Birer adam bir kadını cebren kaçıramaz elbette bunların maiyetleri? vardır 

değil mi? 

Efendim, herifin nikâhlı avratının gönlünü kandırıyor, götürüyor maiyetlerini 

bilemiyorum, seni alırım diyor. 

-Bu vukuatlar kangi (hangi) tarihde oldu? 

Efendim, yalnız Zil karyesinden kaçırılan avrat bir sene oldu, fakat küsurları 

bir ay içinde oldu. 

-Demek ki bunların hepsi cebr-i zor ile kaçırılmış öyle mi? 

Efendim, yalnız Zıharlı nişanlı kız cebren kaçırılmış ve küsurları cebren değil 

seni alırım diye kandırmışlar, götürmüşler. 

-Pekala şu halde bu telgrafının mündericatından senin tamamıyla malumatın 

yokdur, çünki telgrafda cebren menkühaların kaçırıldığını söylüyor, yoksa bu 

telgrafı sana bilmeyerek mi mühürlettiler? Menkühadan muradın nedir? 

Efendim, telgrafda yalnız Zıharlı içün cebren demiş idim küsurlarıçün cebren 

dememiş idim, böyle yanlış yazılmışdır. Menkühadan muradım nikâhlıdır.  

-Telgrafı kimlere yazdırdın? 

Mahkeme kâtibi Asım Efendi yazmışdı, bende mühürledim. 

-Kaim-makam Efendi’nin mahkemeye jurnal verdiğini bakkallık iden bir adam 

bilemez bunu nereden haber aldın? 

Kaim-makam efendi kızın validesi İpek hatuna söylemiş o da bana söyledi. 

-Mahkeme tarafından ne yolda muamele edildi? 

Efendim, ne mahkemede soruyor ve ne de kaim-makam efendi soruyor.  

-Bu avratları kaçıranlardan gerek mülkiye ve gerek adliye tarafından bir şeyler 

alındı mı? 

Orasını işitemiyorum (işitmedim) bilemem. 



-Zabtiye Hacı’nın Paçaoğlu Mustafa Efendi’yi geceleyin götürdü demekden 

maksadın nedir, yani andan bir şey mi alındı ve kim celb ettirdi? Doğrusunu 

söyle. 

Bir şey alındığını bilemem fakat anın oğulların işin içinde olduğu için üzerini 

kapattılar. Zabtiyeye kimin celb ettirdiğini bilemem, efendim. 

-Bu avratlarla kızın koca ve nişanlısı burada mevcud mudurlar? 

Eşküne ile Zıharlının kocaları askerdedir. Küsurları burada köylerindedirler. 

-İşte ifadelerini okudum dinledin, doğru ise tasdik eder misin? 

Me’mur-ı Tahkik Zühdi 

Hay hay benim ifadelerimdir efendim, tasdik ettim, ederim. Halil 

Fi 20 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (1 Ocak 1895) 

 

Hû 

Sahife 3 

Me’mur-ı Tahkik Zühdi 



Karslı Timur’un oğlu Hacı Mehmed Ali’nin ber-vech-i zir alınan ifadesidir. 

Fi 20 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (1 Ocak 1895) 

-Sıfat ve san’atın, isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın nerededir? 

Pederin ismi nedir? Yaşın kaçdır? 

Devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. İsmim Hacı Mehmed Ali’dir. 

Şöhretimize Karslıoğlu dirler. Sivas’ın Osman Paşa Mahallesinde doğdum. 

Şimdi merkezde ikâmet ediyorum. Yaşım yirmisekiz yirmidokuz var. 

Pederimin ismi Timur’dur. San’atım piyade zabtiyeliğidir. 

-Geçen Cumaertesi gecesi Zıhar karyesine ne içün gittin ve kim gönderdi? 

Kaim-makam Bey zabtiye me’muruna pusula göndermiş. Süvari zabtiyesinde 

yok idi, kendü atına bindirdi, Paçaoğlu Mustafa Efendi içün gönderdi, bende 

gittim. Köyünde bulamadım cami önünde olduğunu haber aldım. Oraya 

gittim. Sabah namazdan evvelce beraber aldım getirdim. Ben emir kuluyum.  

-Acaba ne için getiridi? 

Hayır bilemiyorum. 

-Buraya geldikde Paçaoğlu ile cami-i şerifin önünde ne konuşdunuz? 

Hayır ne konuşacağız. 

-İşbu ifadelerini dinledin, tasdik eder misin? 

Memur-ı Tahkik Zühdi 

Evet benim ifadelerimdir, tasdik ederim. Mühür Hacı Ali 

Fi 20 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (1 Ocak 1895) 



 

Hû 

Sahife Numru 1 

Mevcud bulunan müddei şahıs Alucra kazasının Feygas karyesinden 

Zaralıoğlu İbrahim’in ber-vech-i zir alınan ifadesidir. 

Fi 16 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (28 Aralık 1894) Yevm-i Cumaertesi 



-Sıfat ve san’atın nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın neresidir? İsmin ve pederinin 

ismi nedir? Ve yaşın kaçdır? Şöhretinize ne derler? 

Devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. San’atım âşar almaktır. Feygas 

karyesinde doğdum ve Feygas’da eğleşiyorum. İsmim İbrahim pederimin ismi 

Hasan’dır. Şöhretimize Zaralıoğlu derler. Yaşım otuz kadar vardır. 

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi hakkındaki cenâb-ı âli-i 

mutasarrafiye takdim ettiğin istid’adan maksadın ne ise birde şifahen şöyle 

bakalım. 

İstid’adan makdadım hukukumu dava ediyorum. 

-Hukukunuz ne gibi şeyden ibaret ise doğruca söyleyiniz. 

Kanunda yoğiken beni götürdü yedi gün cinayet koğuşuna hapsetti.  

-Boş yere kimse hapsolunmaz, besbelli bir şey vardır değil mi? 

Ben bu sene yetmişbin kuruşluk kadar âşar aldım ve taksit-i evveli verdim. 

Köylerin nısfını daha evvelce vermiş idim. Götürdü beni bi-gayr-i hak yedi gün 

hapsettirdi. Sekizinci günü uşağı Arif’i gönderdi. Beni cinayet koğuşundan 

kendü selamlık odasına celb ettirdi, benden yirmibeş lira istedi. Bende razı 

olmadım, vermedim. Tekrar beni haps edeceğini söylediği içün üç güne kadar 

getiririm deyu ruhsat aldım. Evime gittim gelemediğim içün dördüncü günü 

yeni başdan zabtiye me’muru Ali Onbaşı’yı göndermiş. Bende evde 

bulunamadım. Gelmiş bulamadım demiş. O kadar me’murin ve ahali yanında 

ne içün getirmedin diye çok söz söylemiş ve itale-i lisan eylemiş (kötü sözler 

söylemiş). Tekrar bir zabtiye daha göndermişler idi bende livaya (Karahisar’a) 

gittim istid’a eyledim. Livadan emir-nâme getirdim gönderdim. Korkdum 

yanına varamadım. Feygaslı Çolakoğlu Ali ile yine Feygaslı Abdioğlu Mustafa 

ile emir-nâmeyi  gönderdim. Bana o adamların yanlarında söğmüş, siğmiş 

(küfretmiş) parayı istediği vakit dahi iki şahidim vardır. 

-Evvelki taksiti kangi ayda ve kangi günde mal sandığına verdin? Kaç kuruş 

idi? 

İbtidaki (ilk) taksiti o ara ayın ya ikisinde veya üçünde verdim ve oniki bin 

kuruş idi. 

-Sen ne vakit hapsolundun? 

Tarihi hatırıma gelmiyor. Parayı yatırdıkdan iki üç gün sonra olmalıdır. Ve 

beni iki taksit içün hapsettirdi. Kanunda böyle şey var mıdır?  

Sahife Numru 2 

-Livadan aldığın emrin mündericatı neden ibaret idi? 

Emri açarak bakmadım, mündericatını bilemem. 

-Bu emirname ne içün alındı, belli bir arzuhal üzerine değil mi? 



Evet arzuhal verdim. 

-Arzuhal neden ibaret idi? 

Taksiti vermiş iken bi-gayr-i hakkın beni hapsetti diye vermiş idim. Ve beni 

yirmibeş gündür boş bırakdı. İşim gücüm kaldı, bana zarar ettirdi diye 

yazdırmış idim.  

-Pekala emir-nâmeyi bir adam götüremiyor mu idi ki iki adam vasıtasıyla 

gönderdin? Bundaki hikmet nedir? 

Ben şehirden merkeze gelmiş idim, onlar da köye gidiyorlar idi. Anın eline 

verdim. Öbürüde beraber idiler gitmişler konağın selamlık kapusunda 

vermişler bana söğmüş, siğmiş (küfretmiş) hangi kanunda nizamda kaim-

makamın böyle muamelesi vardır.  

-Sen ne içün götürmedin madem ki merkezde imişsin? 

Ben kendim korkdum gitmedim. Bu kadar hetk-i namus eyledi (namusumu 

rezil etti) daha gidebilür miyim. 

-Senden yirmibeş lira ne içün istedi? Ve şahidlerim var diye verdiğin adamlar 

kimler ve nerelidirler? 

Eşküne rusumatı içün ve Tarrahat karyesi rusumatı içün ve Zıhar’dan Ahmed 

oğlu Molla Ahmed ruhsatsız harman çıkardığı içün üç istid’a virdim. Hiç 

birisine bakmadı. Senin rusumatını taayün (çıkarmak) içün muavenet 

(yardım) ederim ve taksitlerine müsaade ederim. Bana yirmi beş lira verir isen 

deyu istedi. Bende razı olmadım ve parayı benden ister iken pencerenin 

önünde Feygaslı Kütükçüoğlu Ali ve yine Feygaslı İbiloğlu Mustafa ve 

gayruhüm (diğerleri) işittiler. Onlar odun kırıyorlardı.   

-Odun kıranlar Ali ve Mustafa mı idi? 

Evet Efendim onlar idi. 

-Ve gayruhüm (diğerleri) diye söylediğin ibareden ben bir şey anlayamadım. 

Ne demekdir? 

Yani daha bilen vardır demek istiyorum. 

-Onlar kimlerdir ve nerelidirler? 

Efendim ben hapisde iken bu taksitini verdi bunu çıkar diye idare azası 

Hüseyin Efendi ve Hacı Bozbaş Şerafeddin Efendi ve Hakim Efendi ve 

Malmüdürü Hayri Efendi ve Müstantik Hacı Osman Efendi rica ettiler. 

Cevaben onlara demiş ki acaba bunun yüz lira ticareti var mıdır demiş. 

Hüseyin Efendi de zararı var demiş. İşte bunlar da şahidler. Daha başka 

şahidim yokdur. Bunlar yetmez mi? Sonra beni çıkardı. Onlardan su’al buyur. 



 

Hû 

Sahife Numru 3 

-Parayı senden odasının içinde mi istedi? 

Odanın kapısı açık idi bende içeri girdim, heman küsuruna kadar çabucak 

parayı istedi. 

-Yalan söyleme dışarda odun kıranlar içerdeki sözü nasıl işitir? 



Efendim, konağı biliriz pencereler pek yere yakındır, benim hapis olduğumu 

bildikleri içün ben içeriye girdiğimde dinlemişler ve kaim-makam bana hiddetli 

olarak, yakın söyledi. Elbette işitirler. 

-Uşağı Arif seni hapishaneden çağırdığı vakit ne diye söyledi? 

Bey efendi seni çağırıyor haydi gidelim dedi. 

-O vakit yanınızda kimler var idi? 

 Zabtiye koğuşunda Zabtiye Firuz hasta yatıyor idi. Bende yanında idim. 

Başka kimse yoğidi.   

-Dimek parayı ister iken hakim efendi ve malmüdiri ve Hüseyin ve Hacı 

Şerafeddin ve Hacı Osman Efendiler orada mı idiler? 

Hayır onlar yoğidi. Onlar yanlarında ağrına mı düşmüş benim ticaretimi 

sorması büyük emaredir. O bir kaim-makamdır, benim ticaretimin telaşesi 

ona mı düştü. 

-Emirnâmeyi verdiklerinde Ali ile Mustafa’ya ne demiş? Söğmüş siğmiş diye 

söylediğin ne demektir? 

Anın (onun) avradını siğdim, yine iki güne kadar siğerim demiş.(küfür var) 

-Ali onbaşı ne söylemiş? 

Ben Ali onbaşıya soramadım bilmiyorum. 

-İşde ifadelerini birer birer okudum, sende dinledin, doğru ise tasdik eder 

misin? 

Evet dinledim doğrudur. Benim ifadelerimdir, tasdik ederim.  

Zaralıoğlu Fi 16 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (28 Aralık 1894) 

 

Feygas karyesinden Kütükçüoğlu Galib’in bade’t-tahlif (yeminle) alınan 

ifadesidir.  

Fi 19 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (31 Aralık 1894) Yevm-i Pazarertesi 

-İsm ve şöhretin nedir? Sıfat ve san’atın nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir ve pederinin ismi nedir? Yaşın kaçdır? 

İsmim Galib’dir. Şöhretimize Kütükçüoğlu derler. San’atım rençberlikdir. 

Teba’-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. Feygas karyesinde doğdum ve 

orada eğleşiyorum. Pederimin ismi Osman’dır. Yaşım yirmibeş vardır. 

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle kasabanızdan Zaralıoğlu 

İbrahim karabet (yakınlığın) ve hısımlığın var mıdır? İşine yemin eyledin 

bunlarla diğer soracağım şeylere doğruca cevab verilmeli. 



Hayır efendim ne kaim-makam efendiye ve ne de İbrahime hizmet-kârlığım ve 

hısımlığım yokdur. Yemin ettiğim içün bildiğim ne ise doğrusunu söylerim. 

Hû 

Sahife Numru 4 

-Sen kaim-makam efendinin odununu kırarken kaim-makam efendi 

Zaralıoğlu İbrahime ne söyledi ve ne anladın? Söyle bakalım. 

Efendim Zaralıoğlu İbrahim hapis idi. Uşağı Arif yanına götürdü ona söyledi 

ki evvela İbrahim, ne bu yatma ile ne edeceksin dedi. İbrahim’de efendim sen 

bilirsin dedi. Sonra dedi ki: Yirmibeş altun getir taksitlerine müsaade ederim. 

Ve alacaklarını bitirür dedi. O da benim zararım vardır veremem dedi. Kaim-

makam beyde zabtiye çağırır seni mahbus ettiririm dedi. Molla İbrahim’de üç 

gün ruhsat istedi. O da verdi gitti. Ben bu kadar bilirüm, fazlasını bilemem.      

-Bu iş ne vakit oldu. Yani kangi (hangi) ayda kangi günde oldu? 

Efendim biz köylü adamık ay günü bilemek. 

-Kaim-makam efendi İbrahim’den yirmibeş lira nerede istedi? 

Konağında istedi. 

-Konağın içerisinde mi istedi? 

Evet efendim. 

-Ali yalan söyleme zira yemin eyledin, günahdır sende demekki içerüde idin 

öyle mi? 

Efendim, içeride değildim. Pencerenin önünde idim. 

-Dışaruda odun kıran bir adam içerideki sözü nasıl işidür ve anlar, bunda bir 

iş var. Doğru söyle. 

Efendim kulak virdim, dinledim. 

-Pencere açık mı idi? 

Pencere açık idi. 

-Kaim-makam efendinin konağı içerisindeki sözü dinlemeye mecburiyetin ne 

idi? Yoksa dinle deyu sana tenbih mi oldu?  

Molla İbrahim komşumuz olduğu içün bakalım ne yapacak deyu dinledim. 

-Bu sözü söylerken orada kimler var idi? 

İbiloğlu Mustafa ile ikimiz var idik, daha başkası yoğidi.  

-Sonra yirmibeş lira İbrahim virdi mi? 

Hayır virib virmediği, orası malum değil. 

-O vakit Arif nerede idi? 



Kaim-makam Bey İbrahim’den liraları ister iken Arif’de yanında idi. 

-O da işitti mi? 

Arif hizmetcisi yanında idi. Elbette işitmez mi, itti. 

-İşde ifadenizi birer birer okudum, dinledin tasdik ve temhir eder misin? 

Efendim, benim ifadelerimdir, mührüm yokdur, tasdike parmak basarım. 

Fi 19 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (31 Aralık 1894) 

Kütükçüoğlu Ali 



 

Hû 

Sahife Numru 5 

Alucra’nın Feygas karyesinden İbiloğlu Mustafa’nın ba’de’t-tahlif 

(yeminle) alınan ifadesidir.  

Fi 19 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (31 Aralık 1894) Yevm-i Pazarertesi 

-Sıfat ve san’atın, isim ve şöhretin nedir? Yaşın kaçdır? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Pederinin ismi nedir? Söyle. 



Teba’-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. San’atım rençberlikdir. İsmim 

Mustafa. Şöhretimize İbiloğlu derler. Yaşım otuzbeş var. Feygas’da doğdum, 

orada eğleşiyorum. Pederimin ismi İbrahim’dir. 

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi ile Feygaslı Zaralıoğlu 

İbrahim’e hısımlık ve hidmet-kârlığın var mıdır? Yemin eyledin bana ve daha 

soracağım şeylere doğruca cevab verilmelidir. 

Hayır ikisine de hısımlık ve husumetkârlığım yokdur. Yemin ettim, yalan 

söyleyemem. 

-Kaim-makam Ömer Asaf Efendi Zaralıoğlu İbrahim’e bir şey söylemiş sen de 

işitmişsin öyle mi? 

Şöyle mi pencerenin önünde odun doğruyor idim kaim-makam efendi Molla 

İbrahim’e para getür taksitlerini verdi? O da yokdur param şimdi dedi. Kaim-

makam da dedi ki seni dama korum. O da üç gün müddet ver taksitimi 

getiririm deyince kaim-makam beğde senden on altun isterim dedi. Ben bunu 

işittim.  

-Kaim-makam efendi on lira ne için istedi, taksite mahsuben mi?       

Efendim, ayru eylemedi? gün virmedim on altunda bana etür dedi. 

-Mustafa doğrusunu söyle günahdır hem ayru eylemedi diyorsun hem de on 

altun getir dediğini söylüyorsun bunun hangisi doğrudur? 

Efendim taksitlerinle gün viririm?on altunda bana getir dedi. 

-Molla İbrahim ne söyledi? 

Molla İbrahim’de üç güne kadar para getiririm dedi. 

-Sen odun kestiğin vakit Molla İbrahim oradamıydı? 

Ben keser iken Arif’le beraber geldi, girdi. 

-Bu söz odanın içerisinde midir? 

Evet odanın içerisinde idi. Molla İbrahim haps olduğu için azıcık kulak verdik. 

-Odanın pencereleri kapalı idi öyle mi? 

Evet açık değil kapalı idi. 

-Mustafa yalan söyleme odun kıran adam içerideki sözü işitemez. 

Yakın kulak verdim, dinledim efendim. 

-Bu sözü kaim-makam efendi İbrahim’e söylerken kimler vardı? 

Yanımda Kütükçüoğlu Ali var idi. 

-O da seninle beraber mi dinledi? 

Odun kırmayı bırakdık beraber pencere dinledik. 



-Arif nerede idi? 

Arif’de Molla İbrahimle beraber içeride idi. 

-İşde ifadelerini yazdım, okudum dinledin doğru olduğunu tasdiken mühürler 

misin? 

Evet efendim okudun, dinledim, doğrudur. Tasdiken mühürlerim.     

Fi 19 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (31 Aralık 1894)  

Ebiloğlu Mustafa 

 

Hû 

Sahife Numru 6 

Ebiloğlu Mustafa’nın tekrar alınan ifadesidir.  

Fi 19 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (31 Aralık 1894)  

-Mustafa pederinin ismi İbrahim diye söyledin idi şimdi virerek basılan 

mühürde Mustafa bin Ali yazılı olduğu muahharen (sonradan) anlaşılıyor. 

Demek ki sende iki mühür vardır. Bu da hilaf-ı irtikabdır senin olmayan 

mührü ne içün benim diye verdin söyle? 

Efendim benim okuyup yazmam yokdur mührümü bilmemiş vermişim. Benim 

pederimin ismi İbrahim ve benim mührümde yalnız Mustafa’dır. Hata eyledim 

bilmedim. İşte mührüm. 

 

Feygaslı Çolakoğlu Ali’nin bade’t-tahlif (yeminle) alınan ifadesidir.   

Fi 19 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (31 Aralık 1894)  

-Sıfat ve san’atın ve şöhretin ve ismin nedir? Pederinin ismi nedir? Yaşın 

kaçtır? Mevlid ve ikâmetgâhın neresidir?  

Teba’-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. San’atım rençberliktir. 

Şöhretimize Çolakoğlu dirler. İsmim Ali’dir. Yaşım var otuz. Pederimin ismi 

Mustafa’dır. Feygas’da doğdum, orada duruyorum. 

-Kaim-makam Ömer Asaf Efendiyle Feygaslı Zaralıoğlu İbrahim’e hasımlık ve 

hizmet-kârlığın var mıdır? 

Hayır hasımlık ve hizmet-kârlığım yoktur. 

-Zaralıoğlu İbrahim seninle kaim-makam bey’e bir şey gönderdi mi? Gönderdi 

ise ne idi? Ve kaim-makam efendi ne dedi? 

Efendim, bir ikindi vakti merkezde idim, Molla İbrahim livadan bir kâğıt 

getirmiş, ben kaim-makam bey’den korkuyorum şu kâğıdı sen götür vir dedi, 

bende virdim. Konağın divanhanesinde idi. Avratını siğerim. O dürzi, 



kerhaneci iki güne kadar yine siğerim varın böylece söyleyin dedi. Bunu 

biliyorum. 

-Bu ne vakit oldu? Yani hangi ayda ve günde oldu? 

Bilemiyorum. 

-O söz hatırından çıkmadı da ay ve gün nasıl bilinmiyor? 

Evet oraları akılca biz hesab etmedik ki bilemiyorum. 

-Sen kâğıdı yalnız götürdün virdin öyle mi? 

Feygaslı Abdi oğlu Mustafa ile gittik kâğıdı ben virdim. 

-Bir kâğıdı iki adam niçin götürsün, bunun sebebi var. 

Efendim biz köyümüze gidiyor idikoradan beraber geçerek?ben verdim. 

-Kaim-makam efendi bu sözü söyler iken daha başkası var mıydı? 

Yoğudu efendim daha başkasını görmedim. 

-Acaba ne içün bu fena sözleri İbrahim içün söyledi? 

Bilemiyorum ben yemin ettim, bunu biliyorum efendim. 

-İşte ifadelerini okudum, dinledin, doğru olduğunu tasdik eder misin? 

Evet benim ifadelerim dinledim, mühürüm yokdur, parmak basarım. 

Fi 19 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (31 Aralık 1894)  

Çolakoğlu Ali 



 

Hû 

Sahife Numru 7 

Alucra’nın feygas karyesinden Abdioğlu Mustafa’nın bade’t-tahlif alınan 

ifadesidir. 

Fi 19 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (31 Aralık 1894) Yevm-i Pazarertesi 

-Sıfat ve san’atın ve şöhretin ve ismin nedir? Yaşın kaçdır? Mevlid ve 

ikâmetgâhın neresidir? Pederin ismi nedir? 



Teba-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. Rençberlik ediyorum. 

Şöhretimize Abdioğlı dirler. Altmış yaşındayım. İsmim Mustafa’dır. Feygas 

karyesinde doğdum, orada duruyorum. Daha neremiz var. 

-Alucra kaim-makamı Ömer Asaf Efendi ile Feygaslı Zaralıoğlu İbrahim 

hısımlık ve hizmet-kârlığın var mıdır? Yemin eyledin söyle. 

Yokdur hayır, bir hısımlığımız ve hizmet-kârlığım yokdur, efendim. 

-Zaralıoğlu İbrahim seninle kaim-makam efendi(ye) bir kâğıdı mı göndermiş, 

öyle mi? 

Efendim öyle. Bir ikindi vakti İbrahim ben biliyorum Çolakoğlu Ali ile şu kâğıdı 

varın iletin dedi virdi. Bizde ne olduğunu bilmiyoruz. Kâğıdı çekti yırttı, o 

kaçmayla kurtulamaz varın söyleyin ben onun avradını bilmem ne ederim 

dedi. 

-Kâğıdı sen mi verdin yoksa Ali mi? 

Hayır Ali virdi. Ben beraber idim efendim. Bu sulara varacağını bilseydim 

gitmez idim. 

-Bir kâğıdı iki adam niçin götürsün? 

Hani yalnız gitmediği içün bende gidelim dedim, gittik. 

-O sözü söylediği vakit daha başkaları var mı idi? 

Aklımda bu kadar vardır. Az çok bilemiyorum artık.  

-Acaba bu sözü ne için söyledi, beyinlerinde vaz geçtiği?var mı idi? 

Belli var imiş, orasını bilemiyorum. 

-İşbu ifadelerini okudum, dinledin doğru olduğunu tasdik eder misin? 

Evet efendim mührüm yokdur, benim ifadelerimdir, parmak basarak tasdik 

ederim.  

Abdioğlu 

 

Hû 

Mevcud bulunan Feygas karyeli Karabekirzâde Hüseyin Efendi’nin bade’t-

tahlif (yeminle) alınan ifadesidir. 

-Sıfat ve san’atın, isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın neresidir? 

Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? 

Teba’-i devlet-i aliyyenin İslam milletindenim. San’atım azalık ediyorum. İsmin 

Hüseyin’dir. Şöhretimize Karabekirzâde derler. Mevlid ve ikâmetgâhım Feygas 

karyesidir. Elli yaşındayım. Pederimin ismi Bekir’dir. Mühür Hüseyin Avni 

Hû 



Sahife Numarası 8 

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle Feygaslı Zaralıoğlu 

İbrahim’e Karabet (yakınlık) ve hizmetin var mıdır? 

Hayır ikisine de yoktur. 

-Merkûm İbrahim’i kaim-makam efendi hapsetmiş vâkı’mıdır yemin ettin. 

Bunda ve sair soracağım mevadde ki malumatlarınızı doğruca söyleyiniz. 

İbrahim’in âşar bedeli içün kaim-makam bey tarafından hapsedildiği mesmu’ 

olmuştur (işitilmiştir). 

-Hapisten çıkartılması içün kaim-makam bey’e rica ve iltimas edildi mi? 

Hayır ben gidip rica eylemedim. Malumatım yoktur. 

-Kaim-makam efendi İbrahim’in âşardan mikdar-ı taksitini sormuş öyle mi? 

Efendim bir gün meclisde idim Süleyman Efendi ve daha birkaç arkadaş var 

idi. Bir münasebetle Zaralıoğlu’nun bir ikiyüz lira kârı var mıdır diye sorunca 

bende bedelini verebilirse kâr odur dedim. 

-Arkadaşlar diye söylediğin kimlerdir? 

Hatırıma gelmiyor doğrusu. 

-O vakit İbrahim Hüseyin mi idi? 

Hayır Hüseyin çıkmış idi, bir müddet sonradır. Başka bir şey bilemiyorum. 

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Evet benim ifadelerim, elbette tasdik ederim.  

Fi 20 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (1 Ocak 1895) 

 

Alucra kazası Bidayet Mahkemesi Müstantiği Hacı Osman Efendi’nin 

bade’t-tahlif (yeminle) alınan ifadesidir.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 

-Sıfat ve san’atın, mevlid ve ikâmetgâhın neredir? Yaşın kaçdır? İsmin ve 

pederin ismi nedir? Şöhretinize ne derler? 

Teba’-i devlet-i aliyyenin İslam milletindenim. San’atım azalıkdır. Mevlidim 

(doğumum) Zıhar karyesidir. İkâmetgâhım Mesudiye kasabasıdır. Yaşım 

ellibeş vardır. İsmim Hacı Osman, pederimin ismi Ali Efendidir. Şöhretimize 

Ekşizâde Osman Efendi derler.  

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle Feygaslı Zaralıoğlu Molla 

İbrahim’e karabet ve hizmetin var mıdır? 

Hayır ikisine de yoktur. 



-Kaim-makam Ömer Asaf Efendi Zaralıoğlu İbrahimi hapsetmiş ve sende bu 

İbrahim taksitini vermiştir, sebilini tahliye eyle diye iltimas ettikde bunun yüz 

lira intifa’-ı (menfaati) olduğunu cevaben söylemiş, öyle mi? Yemin ettin 

doğrusunu söyleyiniz.  

 

Hû 

Sahife 9 

Âşar taksiti içün merkûm İbrahim’i haps  eylediğini biliyorum. Fakat ben ne 

tahliyesini rica ettim ve ne öyle bir söz işitdim haberim yokdur. 



-İcbaren kaç gün hapsetti? 

Altı yedi gün olmalıdır. 

-Hangi ay ve günde idi, hatırlıyabiliyor musun? 

Der-hatır idemiyor(um). 

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Hay hay tasdik ederim.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 

Ekşizâde Osman Nuri 

 

Reji Kolcusu Ali Çavuş’un oğlu Halil’in ber-vech-i zir alınan ifadesidir.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895)…. 

-Sıfat, sanatın nedir? Şöhretin ve ismin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederinin ismi nedir?    

Teba-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. San’atım kolculuktur. 

Şöhretimize Deliktaşlıoğlu derler. İsmim Halil’dir. Sivas’ın Sayid Paşa 

Mahallesi’nde doğdum. Şimdi burada kolcu isem de Karahisar’ın Kızılca 

Mahallesinde iskân ediyorum. Yaşım otuzdur. Pederimin ismi Ali’dir. 

-Sen askerden kurtulmak içün Alucra meclis idaresinden bi-kes (kimsesiz) 

mazbatası aldın mı? 

Evet Karahisar’dan emir-nâme gönderdim. Buradan kaim-makam bey 

mazbata verdi. Karahisar’a götürdüm. 

-Kaim-makam Ömer Asaf Efendi mezkûr mazbata içün senden onbeş lira 

istedi mi? 

Hayır efendim ben dinimi karalayamam beş para istemedi, ben virmedim, 

iftiradır. 

-Halil doğru söyle, eğer istedi ve sende virdin ise gerü alarak sana iadesi 

çaresine bakarız ne dersin? 

Hayır bugün dünya yarın ahiretdir, kaim-makam bey benden para talep 

eylemedi. Yalandır bilemem. 

-İşbu ifadelerini okudum, dinledin doğru ise tasdik ider misin? 

Evet benim ifadelerimdir, tasdik ve mühür eylerim.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 

 

Hû 



Sahife 10 

Alucra müstantik muavini Mustafa Efendi’nin ber-vech-i zir tahlifen 

(yemin ettirilerek) alınan ifadesidir. 

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 

-Sıfat ve san’atın, isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? 

Teba-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. İsmim Mustafa, şöhretimize 

Pamukçuoğlu dirler. Sivas’ın Kal’a Ardı Mahallesinde doğdum. Şimdi 

ikâmetgâhım Alucra merkezidir.  Yaşım kırkdır. Pederimin ismi İbrahim’dir.  

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi’ye karabet ve hidmetin var 

mıdır? 

Hayır yokdur.  

-Mindeval nahiyesinin Münük karyesi ahalisinden Receboğlu Mustafa ve 

Süleyman oğlu Molla Ahmed’in istid’ası üzerine ahz u gasb ve Timur’un oğlu 

Aziz’i katl ve Receboğlu Mustafa’nın oğulları Timur ve Talib’i cerh 

maddelerinin tahkikine gidildi mi? 

Evet gidildi ve gitdim. 

-Kimlerle gittiniz ve evvelcesinde nerelere uğrayarak Münük’e vardınız? 

Merkûmanın istid’ası üzerine kaim-makam bey zabtiye Hacı ve Şerif buradan 

hareketle Kal’a Deresine vardık. Orada İdare Azası Süleyman Efendi ve Teştik 

Müdürü Ali Efendiler birlikde Münük karyesine varıldı ve usulen tahkikata 

bi’l-icra avdet edildi. 

-Merkûman Timur ile Talib’i getirdürüm ve işlerinizin tervici içün her tarafa 

telgraf çekerim diye kaim-makam efendi ahaliden sekiz lira aldı mı? Aldı ise 

kimlerden aldı? Yakın şahıs idiniz. 

Münük karyesinde İmam Molla İsmail’in odasında kaim-makam bey’le 

bendeniz beraber idim. Süleyman Efendi ile Ali Efendi de Kürd Mustafa’nın 

odasında idiler. Sabahleyin Süleyman ve Ali Efendiler yanımıza geldiler, 

oturdular kahve içdikden sonra kaim-makam bey’in karşusunda gizlice 

Süleyman ve Ali Efendiler birbirleriyle fısıldaştılar. Kaim-makam bey de ne 

konuşuyorsunuz dedi. Onlar da efendimize Kürdlerin vireceği ücreti 

konuşuyoruz dediler. Anın üzerine çıkdılar gittiler. Kürdlerle ücreti 

konuşmuşlar ki Kürd Mustafa yarım saat sonra kaim-makam bey’in önüne 

dört lira koydu. İki Mecidiye de benim önüme koydu. Kaim-makam almadı 

geru virdi. Bende virdim. Paraları aldı gitti.   



 

Hû 

Sahife 11 

-Acaba kaim-makam bey ne içün girü verdi yoksa sonra yine aldı mı? 

Kürdün, benim yanımda getürdüği içün çekindi mi yoksa azdiye mi almadı 

bilemem. Sonra aldıysa da benim yanımda almadı. Benden gizli almışdır. 

-Kimlerin yanlarında almışdır ve ne mikdardır? Söyle. 



Benden işi sakladılar aldıysa Molla İsmail ve Mustafa ve Süleyman ve Müdir 

Ali Efendi, Zabtiye Şerif ve Hacı ve Mekkâreci (yük hayvanı kiralayan, katırcı) 

Karabörklü Ömer’in malumatları vardır.  

-Mustafa Efendi böyle şek üzerine cevab olmaz, yemin etdin doğrusunu söyle 

senden sakladılar da diğerlerinden nasıl saklanmadı ve zabtiye ve katırcının 

malumatı ne merkezdedir? Söyleyiniz. 

Benim yanımda para almadı. Ben işle meşgul idim. Kaim-makam ve bunların 

kaffesi dışaruda idiler alub almadığından onların malumatı vardır. Benden 

sakladılar sebebini bilemem.  

-Sana kaç kuruş verdiler? 

Bana iki Mecidiye verdiler idi, gerü aldılar daha para vermediler. 

Vazife-i tahkik içün bu gibi vukuatın tahkikine giden me’murların kanunen 

ücreti var mıdır? 

Vardır. 

-Madem ki kanunen ücrete müstehaktınız şu halde elbetde ücretinizi aldınız 

değil mi? 

Bana virmediler. 

-Virdikleri parayı niçin iade itdin, az diye mi? 

Hayır kaim-makam bey iade itti diye bende virdim. 

-Kaim-makam bey’e verilen paranın mikdarını biliyor musun? 

Hayır bilemiyorum. Ben meşgul idim. 

-Mustafa Efendi doğru söyle madem ki ücret almanız icab idiyor idi iki 

Mecidiye’nin gerü virilmesinde bir hikmet vardır, söyle 

Kaim-makam bey bunlardan ücret almayalım dimesiyle iade etdim. 

-Buradan gitmezden evvel mahkeme-i kazadan sana ücret takdir edildi mi? 

Erken kazadan çıkdık avdet ettikde (dönünce) ücretini mahkemece takdir 

ideriz diye naib efendi sölemişdi. Orada da bana ücret vermediler.  

-Avdetinizde mahkemece ücretin takdir edilmedi mi? 

Para virmediler ki buraca mahkeme takdir idsin (etsin)? 

 

Hû 

Sahife 12 

-Mustafa Efendi ifadelerinize nazaran dimek ki ücretiniz Kürdlerden alacağın 

mikdara göre takdir olunacak idi. Öyle mi? 



Saat hesabıyla takdir olunacak idi. 

-Bu vukuat tarihi ne idi? 

Hatırıma gelmiyor ki, Teşrin-i-sâni içinde idi. 

-Kanunun virdiği bir hakkı yani ücreti şimdiye kadar takdir ettirmeyişde bir 

mesele olmalıdır değil mi? 

Kürdlerden ücret alamadım ki buraca mahkeme de ücretim takdir olsun. 

-Kaim-makam efendi Kürd Mustafa ile Süleymanoğlu Molla Ahmed’e işlerini 

tervic edeceğine (önem verip bakacağına) dair hiç laf açdı mı? 

Kürdler sızılandılar o da vazife ve kanun dahilinde işlerine bakacağını söyledi. 

-Dört lirayı iade ederken kaim-makam efendi ne söyledi? 

Biz ücret alamayız dedi, kabul eylemedi. 

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Evet, hay hay tasdik ederim.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (3 Ocak 1895) 

 

Tahrirat Kâtibi Kasım Efendi’nin bade’t-tahlif alınan ifadesidir.  

Fi 23 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (4 Ocak 1895) 

-San’at ve sınıfın isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın neresidir? 

Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyleyiniz. 

Teba-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. İsmin Kasım Efendi. Şöhretime 

Şeyhzade derler. Mevlidim (doğumum) Karahisar’ın Bülbül Mahallesi’dir. 

İkâmetgâhim şimdilik Alucra merkezidir. Yaşım yirmiiki, pederimin ismi 

Hüseyin’dir. 

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle Reji Kolcusu Halil’e karabet 

(yakınlık) ve hidmetin var mıdır? 

Hayır yokdur. 

-Merkûm Halil içün bikes (kimsesiz) mazbatası yapıldı mı? 

Evet yapıldı. 

-Bu mazbatanın tanzim imlasıçün kaim-makam efendi tarafından Halil’den 

bir şey talep edildi mi? 

Hayır bilemiyorum. 

-Kaim-makam efendi tarafından Halil’e onbeş lira verirsen mazbata virilür 

yoksa askere gidiniz diye söylenmiş öyle mi? 



Hayır malumatım yokdur işitmedim.  

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Hay hay tasdik ederim.  

Fi 23 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (4 Ocak 1895) 

 

Hû 

Sahife Numru 13 



Süvari zabtiye şerifinin ber-vech-i zir bade’t-tahlif alınan ifadesidir.  

Fi 24 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (5 Ocak 1895) 

-San’at ve sınıfın isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın nerededir? 

Pederin ismi nedir? Yaşın kaçtır? 

Teba’-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. Zabtiyelik ediyorum. İsmim 

Şerif, şöhretimize Ahıshalıoğlu dirler. Karahisar’ın Bülbül Mahallesinde 

doğdum. Şimdi burada duruyorum. Pederimin ismi Süleyman’dır. Yaşım 

yirmibeş vardır.     

-Alucra kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle Münük Kürdleriyle karabet ve 

hizmetin var mıdır?  

Hayır yoktur. 

-Refahiyeli Koçaroğlu Ahmed Ağa ile Münük karyesi ahalisi beynindeki katl 

(öldürme) ve cerh (yaralama) ve gasb maddelerinin tahkikine kaim-makam 

efnediyle gidenler kimler idi ve doğruca nereye gidildi? Ve köyde ya’ni 

Menük’de (Münük’de) kimlerin evlerinde beytuted olundu (gecelendi), ve ne 

nakit buradan hareket ve avdet edildi? 

Birisi ben idim. Ve Timur’un oğlu süvari zabtiyesi Hacı ve müstantik muavini 

Mustafa Efendi kaim-makam bey’in maiyetinde gitdik. Doğruca Kal’a-deresine 

ve Müdir Ali Efendi’nin odasına vardık. İdare Azası Süleyman Efendi orada idi. 

Müdir Ağa Efendi’yi beraberimize aldık. Oradan Münük’e gitdik. Orada 

istintak (sorgu) kâtibi ve ben ve zabtiye hacı ve kaim-makam bey üçümüz 

Molla……..yani imamın hanesinde yattık. Süleyman ve Ali Efendiler de Kirli 

Hüseyin’in evinde yattılar. Tarihi hatırıma iyice gelmiyor da zannederim bir 

buçuk iki ay kadar evveldi. Orada bir gice kaldık, avdet eyledik. 

-Üçünüz bir odada mı yattınız? Yoksa ayru ayru mu kaldınız? Söyle. 

Bir kapu içerüsinde bir kahve ocağı ve birde odası var idi. Kahve ocağında 

pencereleri açık bir yanı yıkık olduğu içün orada oturduk. Ahşam kaim-

makam bey’in yanında hepimiz beraber yatdık idi. 

-kaim-makam efendi Münük karyesi ahalisinden bir mikdar para almış 

olduğu ve senin malumatın bulunduğu ihbar olunuyor öyle mi? Yemin ettin 

doğruca söyleyiniz. 

Hû 

Sahife 14 

Efendim madem ki yemin eyledim, doğrusunu elbette söylerim. Biz zabtiye 

Hacı ile kahve ocağında idik kaim-makam efendi kademhaneye (ayak yoluna) 

çıkdılar. Kademhaneden avdetinde Kürd Mustafa, kaim-makam efendiye 

yakardı, ricaya başladı. Benimle Hacı yakın pencereden bakdık dinledik. Birde 

Mustafa Kürd kaim-makam efendinin eline beş veya yedi lira ile iki Mecidiye 

virdi. Kaim-makam efendi de alarak pantalonu cebine koydu. İçerü odaya 



girdü. Ve sonra bu Kürd ile İmam Molla’ya hayvanların kirasını viriniz diye 

söyledi. Onlarda iki Mecidiye hayvan kirası başkaca virdiler. Bunu gördüm 

biliyorum.  

Mühür: Mehmed Şerif      

-Bu para vardığınız ahşamı mı virildi yoksa sabahleyin mi verildi? 

Geleceğimiz günü sabahleyin saat beş altı sıralarında idi. 

-Hacı dahi seninle beraber kaim-makam efendi ile bu paraları alurken gördü 

değil mi? 

Evet gördü. Benimle beraber bakdık dinledik gördük.  

-Ricası neden ibaretdi? Söyleyiniz. 

Orasını anlayamadım. 

-Kaim-makam bey’in parayı aldığı mahal neresidir? 

Dışaruda divarın dibinde idi, kahve ocağının. 

-Divardan nasıl sesi gelür ve nasıl görülür? Doğrusunu söyle. 

Efendim cam mam yok, pencereler açık idi. Onlarda pencerenin altında 

divarın dibinde idiler. Efendim zaten açık görerek çünki biz yoksak da onlar 

açıkda idiler. Elbette görülür. 

-Aranız ne kadar uzak idi? 

Aramız yokdur. Bir üç dört arşun uzaklığı var yoğudu.  

-Onlar da sizin gözlediklerinizi gördüler mi? 

Farkında değilim. 

-Bu işden Süleyman ve Ali Efendilerin dahi malumatı var mıdır? 

Onlar odasında idiler, bilemem, iftira edemem. 

   

 



 

Hû 

Sahife 15 

-Şerif doğrusunu söyle liranın mikdar-ı sahihi neden ibaretdir? 

Mikdarı arz eylediğim gibidir. Eline saydı, ama ya beş ya yedi lira olmalıdır. 

-Bu lira ve Mecidiye’yi ne nam ile virdi ve alındı? 

Oranın farkında olamadım. 



-Madem ki eline saydığını ve Mecidiye’nin mikdarını söylüyorsun, elbette 

liranın mikdarını bilmeniz lazımdır değil mi?  

Mecidiyeleri liranın üzerine koydu. Efendim yemin eyledim doğrusu budur. 

-Para alınır ve verilir iken müstantik muavini nerede idi? 

O, o vakit odada Kürdlerin ifadesini alıyor idi. 

-Dimek ki bu paraları Kürd Mustafa virdi ve o sırada zabtiye Hacı ve sen ve 

Mustafa ve Kürd’den başkası  yoğudu, öyle mi? 

Yoğudu bilemem, malumatım yokdur. 

-Müstantik kâtibine ne verildi? 

Bilemiyorum. 

-Kira ücreti olarak iki Mecidiye kimlerin hayvanlarının kirası idi? 

Kaim-makam bey’le müstantik muavininin hayvanları içün idi. 

-İşbu ifadelerini okudum dinledin, doğru olduğunu tasdik eder misin? 

Efendim benim ifadelerimdir, niçün tasdik idemeyim efendim.  

Fi 24 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (5 Ocak 1895) 

 

Hû 

Sahife 16 

Tekeroğlu Yor’ın ber-vech-i zir alınan ifadesidir. 

Fi 24 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (5 Ocak 1895) 

-San’at ve sınıfın, isim ve şöretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın neresidir? 

Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyle. 

Devlet-i âliyye teba’sının Rum milletindenim İsmin Yor, san’atım alış-verişdir. 

Şöhretimize Tekeroğlu dirler. Kürtün’de doğdum. Şimdi Alucra merkezinde 

duruyorum. Yaşım yirmi sekiz’dir. Pederimin ismi Panayod’dur. 

-Sen merkezde mağaza yaptırıyor muşsun? 

Evet yaptırıyorum. 

-Taşçı ustalarıyla beyninizde (aranızda) uyuşamamak gibi şeyler oldu mu? 

Taşçı ustalarına evvelce kontratoya virmiş idim. Sonra zarar etdik diye biraz 

söylendiler ben de on lira daha virdim, beynimizde (aramıza) uyuşduk. 

-Taşçı ustalarıyla beyninizi (aranızı) kimler buldu. 

Bir kimesne karışmadı, kendi beynimizde uyuşduk (anlaştık).   



-Bu madde içün kaim-makam Ömer Asaf Efendi senden para istedi mi? 

Hayır benden para istemedi. Yalnız ustanın savuşacağını ve mevsimin kış 

olduğunu ve ustanın ibkasını (devamını) rica eyledim o da kontrato senediniz 

(mukaveleniz) var mı getür dedi ben de yokdur ama bilenler vardır dedim. Di 

var git işine dedi. Bende çıkdım gittim.  

-Senden onbeş lira talep ettiğini bilenler var, istemiş öyle mi? 

Kaim-makam efendi haşa benden değil onbeş lira bir para talep eylemedi, 

virmedim yalnız Yani Ağa’ya söylemiş ki onbeş lira virirse ustasına divarını 

yaptırırım. Yani Ağa da ya usta kaçarsa demiş. Kaim-makam bey’de …..çeker 

götürürüm demiş. Fakat benden para istemedi bunu mahkeme azası Yani Ağa 

söyledi.  

-Kaim-makam efendiye virilmek üzere Yani Ağa’ya para virdin mi? 

Hayır ana (ona) da bir para virmedim. 

-İşbu ifadelerini tasdik ider misin? 

Mühür yokdur imza ile tasdik ederim.    

Fi 24 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (5 Ocak 1895)   



 

Hû 

Sahife 17 

Mahkeme azası Yani Ağa’nın bade’t-tahlif alınan ifadesidir.  

Fi 24 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (5 Ocak 1895) 

-Sıfat ve san’atın isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın neresidir? 

Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyleyiniz. 



Teba’-i devlet-i âliyyenin Rum milletindenim. San’atım azalıkdır. Şöhretimize 

Koçosaroğlu dirler. Kamuşlı karyesinde doğdum, orada iskân ediyorum. 

Yaşım kırk iki’dir. Pederimin ismi Kostantin. 

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi ile reji kolcusu Halil ve 

Tekeroğlu Yorgi’ye münasebet ve hidmetin ve merkûm Yorgi’ye karabetin 

(yakınlığın) var mıdır? 

Hayır hiç birisine münasebet ve karabet ve hidmetim yokdur. 

-Tekeroğlu Yorgi merkeze bir ebniye inşa ettirmekde iken taşçı ustalarıyla 

biraz münazaa (ağız kavgası) eylemesi üzerine merkûmun ustasını alıkoyarak 

divarını yapdırmak içün Yorgi’den kaim-makam efendi onbeş ve bi-kes 

mazbatasını tanzim ittirmek içün merkûm Halil’den kezalik onbeş lira taleb 

eylemiş sizin de haber ve malumatınız var imiş öyle mi? İşine yemin eyledin 

doğrusunu söyle.  

Halil bana geldi ki Yani Ağa siz kaim-makam efendiyle güzelce 

görüşüyorsunuz Karahisar’dan benim içün bir isti’lam (bilgi isteği) geldi evli 

olub almadığıma dair mazbatanın virilmesi içün kaim-makam efendiye 

söyledim ise de bana cevap vermedi. Rica ederim sen söylesen belki virir. 

Bunun üzerine merkûm Halilli beraber kaim-makam efendinin yanına 

götürdüm. Ve rica eyledim ki bey efendi bu Halil bi-kes (kimsesiz) ve fukaradır 

mazbatasını himmet buyurunuz zira yedi sekiz külfeti (çoluk, çocuğu) vardır, 

olmaz cevabını alan Halil gitdi. Yine bendeniz acıyarak kaim-makam efendiye 

güzelce rica eyledim ise de askere gitmek mi iyu veyahud elli lira virmek mi, 

yoksa bana onbeş lira virüb kurtulmak mı deyince bunun hiç tutarı yokdur, 

fukaradır beş para bulamaz dedim ise de beni red eyledi. Varsun asker olsun 

didi (dedi). Bende dışarda Halil’e aman bir para virme seni kanun-i padişahı 

kurtarır dedim.  

Yorgi bahsine gelince, Yorgi taşçı ustalarıyla beyinlerinde biraz kıyl u kal 

olmuş. Yani aldandım diye usta işi tatil eyledi. Yorgi kaim-makam bey’e gitti. 

Bey efendi usta işimi tatil eyledi dimesiyle kontrato senediniz var mı demiş. O 

da didi yokdur. Anın (onun) üzerine merkûm kovmuş. Yorgi geldi bana söyledi. 

Kaim-makam telgrafhane salonunun üzerinde idi. Söz biter bitmez kaim-

makam beni istedi bende gittim anın üzerine…       

Hû 

Sahife 18 

…şu ebniyenin ustası yapmakdan caymış. Sahibi Yorgi bana geldi söyledi, bu 

ebniyeyi yapan ustaya söyle yapsun. Bana onbeş lira virsün, ben seksen liraya 

keşf ideyim deyu söylemesiyle bende güzel olur dedim, aşağıya indim. İki 

taraflarını buldum işe sokdum. Tekrar kaim-makam beğle görüşmeğe 

çalışıyorlar tekrar bendenize sordu ki bu nasıl oldu. Bende bunların işlerine 

karar olmaz. Bildiğim işittiğim budur. 



-Kaim-makam efendi her ikisinden onbeşer lira ister iken yani sana söyler 

iken kimler vardı? 

Kimse yoğidi. Yalnız idi. 

-Acaba sonra bunların onbeşer lirasını alabildi mi? 

Hayır orasını bilemem, işitmedim. 

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Evet tasdik ederim. 

Fi 24 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (5 Ocak 1895) 

 

Karslı Timur oğlu Süvari Zabtiye Hacı Mehmed’in bade’t-tahlif (yeminle) 

ber-vech- zir alınan ifadesidir.  

Fi 25 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (6 Ocak 1895) 

-San’at ve sıfatın nedir? İsim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyle. 

Teba-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. Zabtiyelik ideyorum. 

Şöhretimize Karslıoğlu ve….Hasan oğlu dirler. Sivas’ın Osman Paşa 

Mahallesinde tevellüd eyledim (doğdum). Şimdi burada eğleşiyorum. (Yaşım) 

yirmidokuz ve otuz vardır. Pederim Timur’dur.  

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi ile Menok karyeli Receb oğlu 

Mustafa ile Süleyman oğlu Molla Ahmed’e cihet-i karabet ve hidmetin var 

mıdır? 

Hayır üçüne de karabet (yakınlık) ve hidmetim yokdur. 

-Münük karyeli Aziz’in katl, Timur ve Talib’in cerh ve gasb maddelerinin 

tahkikine kaim-makam efendi gitdi mi?  

Gitti, evet efendim. 

-Kimlerle gidildi ve doğruca nereye varıldı ve nerede yatıldı? 

Efendim kaim-makam bey müstantik muavini Mustafa efendi ve bendeniz ve 

zabtiye süvarı Şerif birde Münüklü Kürd Mustafa ile bir parça?Kal’a-dereli 

müdir Ali Efendinin evine vardık. İdare azası Süleyman Efendi de orada idi. 

Bir kahve içdikden sonra hepimiz birlikde Münük karyesine vardık. Fakat Ali 

Efendi ile Süleyman Efendi bir odada kaim-makam bey’le  Mustafa Efendi bir 

odada bende Şerif’le dışarda ayru kahve ocağında yatdık. Oda sahiplerini 

bilemiyorum. Çünki daha o köye hiç gitmemiş idim, garibim.   



 

Hû 

Sahife 19  

-Kaim-makam efendi tarafından Münüklü Mustafa’dan bir mikdar para 

alınmış öyle mi? 

Hayır görmedim ve işitmedim. 

-Kürd Mustafa parayı sayarak kaim-makam efendiye virirken senin dahi 

gördüğünü söylüyorlar, yemin eyledin ketm-i hakikat eyleme doğrusunu 

söyle. 



Estağfurullah, vallahi görmedim efendim. Yemin eyledim görsem kaim-

makam bey içün yalan söylemem. 

-Sen Şerifle beraber oturduğunuz ve yattığınız odanın pencereleri nereye 

nazırdır ve kaim-makam efendinin yattığı odaya ne kadar uzakdır?   

Lahana bağçesine ve dağlara karşıdır. Arasında bir sofa vardır.  

-Sofaya karşu yani havlıya (avluya) pencere var mıdır? 

Efendim yalnız havlıya kapusı vardır, başka penceresi yokdur. Hatta 

pencerelere kilim mıkladıkda (çaktıkda) yatdık penceresi virandır. 

-Kürd Mustafa kaim-makam efendi ile konuşurken görmedin mi? 

Ayru konuşduklarını görmedim fakat aleni (açık) suretle cümle ahaliyle 

konuşulur idi, iş üzerine. 

-Kaim-makam kademhaneden avdet ederek odasına girmeksizin Kürd 

Mustafa yakalamış ve para virmiş sende görmüşsün öyle mi? 

Hayır görmedim. 

-Müstantik muavinine para virildi mi?  

Anıda (onuda) görmedim bilemem. 

-Hayvan kirası içün Kürdlerden para alındı mı? 

Zabtiye Şerif bir Mecidiye Mustafa Kürdün hayvan kirası içün aldı. Hayvanın 

sahibi de Karabörklü idi. Bilemem ana (ona) virdi mi yoksa virmedi mi orasını 

bilemem. 

-Kaç gice yatıldı? 

Bir gice yatıldı. Ertesi gün gelindi. 

-Bu maddeyi seninle görenler ve söyleyenler vardır, doğrusunu söyleyiniz. 

Hayır görmedim bilemem. Gördü diyenler var ise cezama razıyım. 

-İşbu ifadeleri okudum, dinledin, tasdik ider misin? 

Evet benim ifadelerimdir, doğrudur tasdik ve temhir iderim. 

Fi 25 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (6 Ocak 1895) 

 

Hû 

Sahife 20 

Muhbir Ali Onbaşının ber-vech-i zir alınan ifadesidir. 

Fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (7 Ocak 1895) Yevm-i Pazarertesi 



-San’at ve sınıfın, isim ve şöhretin, Mevlid ve ikâmetgâhın nedir ve 

neresidir? Pederin ismi nedir ve yaşın kaçdır? 

Teba’-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. Alucra’da zabıta me’murluğu 

itmekde idim. Şimdi livada eyleşiyorum. Şöhretimize Gürcüoğlu dirler. 

Trabzon’un Şarlu (Şarlı-Beşikdüzü) nahiyesinin Kızılüzüm bağı karyesinde 

doğdum. Şimdi Karahisar’da icra-yı vazife idiyorum. Kırk yaşındayım. 

Pederimin ismi Hasan’dır.   

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendi hakkında Alucra kazası 

zabtiye me’murluğu imza ve mühriyle cânib-i âli-i mutasarrifiye takdim idüb 

şimdi irae eylediğim takrir hakkındaki izahat-ı şifahiye dahi ita ediniz yani 

ihbarınız neyse birer birer söyleyiniz. 

Efendim ihbaratımı cânib-i mutasarrifiye takdim eyledim. Şimdi göstermiş 

olduğun takririmde münderiç olduğu gibi işte deavi ve ihbarım şu takdim 

eylediğim telgraf-nâmeye müsteniddir (dayanmaktadır). Her nevi dişi 

hayvanın kesdirilmemesi irade-i seniyye-i hazret-i padişahi iktiza-yı celilinden 

olduğundan dişi davarın kesdirilmemesine dikkat olunmak üzere kaim-

makam efendi telgrafnameyi bendenize havale buyurmuşidi. Bendenizde dişi 

hayvan zebhini külliyen men’ eylemişdim. Muahharen (sonradan) takrir-i 

acizanemin ikinci günü yani Teşrin-i-sâninin otuzuncu günü olmalıdır. Öyle 

hatırıma geliyor. Bakdım ki Kasab Arşak dükkânı önüne otuz kadar dişi 

koyun ve keçi getirmiş birisini kesmiş ve diğeri kesmeğe hazırlanmış iken 

bendeniz hasbe’l-vazife (vazifem icabı) dişi hayvanatın kesilmemesine irade-i 

seniyye-i hazret-i padişahi vardır ve bendeniz de yemin eylemişim, kisemezsin 

diye men’ itmeğe kalkışınca kaim-makam bey bana emir virdi cevabı 

söylenince, bende merkûm kasabı alarak elan kaim-makam bey’in konağına 

gittik. Kaim-makam bey’i sesledik. En dışaruya  nerdüban (merdiven) başına 

çıkdı keyfiyeti arz eyledim. Anın (onun) üzerine kasaba hitaben sana emir 

eyledim var dişi hayvanatı kesde üç davar yani bir koyun ve iki keçi gövdesi 

de bize getür diye söyledi. Bendenize ben senin amirin değilim sende zabıta 

me’muru değilsin daha yanıma gelme deyu cevab virdi bendenize. Hasbe’l-

vazife kendimi mes’uliyetden kurtarmak içün livaya arz ve ihbar etmişdim. 

-Telgrafname zabıtaya kaim-makam bey tarafından fi 16 Teşrin-i-sâni Sene 

(1)310 (28 Kasım 1894) tarihinde havale olunmuş, o tarihden otuz Teşrin-i-

sâniye kadar dişi hayvan kesilmedi mi?   

Efendim, kaim-makam bey o telgrafnameyi havale buyurdukdan sonra 

hasbe’l-vazife men’ eyledim. Kesmeye asla meydan virmedim. Çünki bendeniz 

o vakit zabıta me’muru idim, efendim.   



 

Hû 

Sahife 21 

-O söylediğin gün kasab Arşak otuz re’s davarı hep kesdi öyle mi? 

Evet efendim aleni otuzunu da kesdi. Öyle tahmin ediyorum. 

-Üç gövdeyi kaim-makam efendi, kasab Arşak’dan parasız mı aldı? 

Orasını bilemiyorum. 



-Kasab Arşak’a dişi hayvanatı kes diye emir eylediği vakit yanınızda kimse var 

mı idi, var ise kimler idi? 

Telgraf kavvası Mustafa Ağa telgraf getirmişidi, o var idi. Yanımızda başka 

yoğidi. Kasab Arşak da inkâr eylemez. 

-İşbu takririn okundu sende dinledin, mündericatı senin ifadelerin midir 

yoksa yazdırdığın kâtib kim ise fazla veya yanlış bir şey yazmış mıdır? 

Hayır ağızdan ben söyledim, kâtib yazdı. Cümlesi benim ihbaratımdan 

ibaretdir. Fazla noksan yokdur. Ve zirinde mühür de benim mührümdür. 

-Pekala şimdiki ifadenizde kasab Arşak’ı beraberinize alarak kaim-makam 

bey’e götürdüğü söylüyorsun ihbarnamenizde ise kasabın kaim-makam bey’e 

müracaatla üç gövde kendisi alub diğerlerinin zebhine alenen ruhsat verdiğini 

beyan ediyorsun. Bu ifadeler yek-diğerine mübayin ve muhalifdir. Bunun 

hakikati ne ise doğrusunu söyleyiniz.  

Benim ifademin doğrusu şimdi arz eylediğim gibidir ve bende mutasarrıflığa 

takdim eylediğim arizamı o yolda takrir eylemiş isem de kâtib belli 

anlayamayarak yanlış yazmışdır. Kasab yalan değildir aleni kesdi.  

-Bu takriri kimlere yazdırdın ve yazdırdıkdan sonra okuyub dinlemedin mi? 

İstintak kâtibi Mustafa Efendiye yazdırdım, oku dedim söylediğin gibi yazdım 

dedi bende kandım mühürledim.   

-Birde dişi hayvanatın zeebhine alenen ruhsat virildiğini, virilmekde olduğunu 

kâmilen me’murin ve esnafın malumatı olduğunu söylüyorsun, yukarıda da 

emri virirken Kavvas Mustafa’dan başka kimse olmadığını beyan ediyorsun, 

bunda bir iş vardır, doğrusunu söyleyiniz.  

Me’murin ve esnafın malumatı vardır diye arz eylediğim şundan ibaretdir. Yani 

zebhi mumnu’ (yasak) olan hayvanatı kasab Arşak keserken kaim-makam 

bey’de gördü men eylemedi. Bunu da cümle biliyor. Kes diye emir eylediği vakit 

bendeniz, kasab ve kavvas Mustafa Ağa var idi.    

 

Hû 

Sahife 22 

-Böyle bir mahalde bir günde otuz davar kesilmesi ihtimali zaifdir. Bunda 

yanlışlık olmalıdır değil mi? 

Güz mevsimi olduğu içün zaten beş on me’murin vardır, etlik içün aldılar. 

-İşbu ifadelerini okudum, dinledin tasdik ider misin? 

Hay hay tasdik ve temhir iderim efendim. 

Fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (7 Ocak 1895)  



Tekrar Ali Onbaşının alınan ifadesidir. Fi minh. 

-Kasab Arşak memnu’ (yasak) hayvanatı zebh iderken kaim-makam bey’in 

görerek men’ eylemediğini kimler biliyor? Söyleyiniz. 

Birinci diyor ki Hacı Yakub gördü Yüzbaşı Hacı Şerafeddin Efendi gördü. Ve 

Kara Halil ve Karatuvarlı Kahveci Salih, Sanduk Emini Arif ve Malmüdiri hayri 

Efendiler gördüler ve Timur mübaşir dahi gördü. Cümlesi biliyor. 

-İşbu ifadeni tasdik ider misin?  

Evet iderim efendim.  

Fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (7 Ocak 1895)  

 

Telgraf kavvası Mustafa Ağa’nın bade’t-tahlif alınan ifadesidir.  

Fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (7 Ocak 1895)  

-Sıfat (ve) san’atın, isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın neresidir? 

Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyle. 

Devlet-i âliyyenin islam milletindenim. San’atım kavvaslık. Burada teelgraf 

kavvasıyım. İsmim Mustafa. Şöhretimize Zenglizâde dirler. Yaşım altmışbeş, 

yetmiş sularında. Pederimin ismi Nurullah. Kemah kasabasının Karşubağ 

Mahallesinde doğdum. Şimdi buradayım. 

-Alucra kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle sabık zabıta me’muru Ali Onbaşıya 

karabet ve hidmetin var mıdır? 

Hayır ikisine de öyle bir şeyim yokdur. 

-Ali Onbaşı ile senin yanında kaim-makam bey kasab Arşak’a kesmesi 

memnu’ olan dişi koyun ve keçi içün kes diye emir vermiş ve bir koyun ile iki 

keçi gövdesi de bana getür demiş öyle mi? Yemin eyledin doğrusunu 

söyleyiniz. 

Efendim bir gün bir telgraf götür diye me’mur efendi bana virdi bende hasbe’l-

vazife telgrafı alub kaim-makam bey’e takdim ettim. Açdı ilmühaberi imza 

etmekde iken Ali Onbaşı ile kasab Arşak nerdiban başında kaim-makam beyin 

yanında idiler. Ali Onbaşı kaim-makam bey’e bir telgraf gösterdi. Efendim işte 

emir var ki davar kesilmesun. Bu kasab davar kesiyor ne emir idersin deyince 

var git ben senin amirin değilim didi. Kasab Arşak’a dahi git bana bir iki üç 

davar getir deyu cevab virdi. Bende gerü geldim. Bunu gördüm işitdim.    



 

Hû 
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-Ali Onbaşı dişi davar kesiyor diye söyledi de kaim-makam bey’de kasaba var 

dişi hayvan kes de gönder diye mi söyledi? 

Öyle dişi davar adını işitmedim ve anmadılar bilemem. 

-İşbu ifadelerini tasdik ider misin? 

Evet iderim, efendim.  



Fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (7 Ocak 1895)  

 

Kasab Arşak’ın alınan ifadesidir. 

Fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (7 Ocak 1895)  

-Sıfat ve san’atın, isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? 

Devlet-i âliyye teba’sının Ermeni milletindenim. Tüccarlık ve kasablık 

ediyorum. İsmin Arşak, şöhretimize Çoturoğlu dirler. Karahisar’in Ziberi 

Mahallesinde doğdum. Şimdi merkezde duruyorum. Yaşım yirmi üç vardır. 

Pederimin ismi Hacı Agob’dur. 

-Kaim-makam efendi ile Ali Onbaşıya hidmetin var mıdır? 

Hayır Yokdur. 

-Kaim-makam bey zebhi memnu’ (kesimi yasak) olan dişi davarın 

kesilmesine emir verdi mi? 

Bir gün biraz davar getirdim, kesecek idim, Ali Onbaşı geldi. Emir vardır dişi 

davar kesmeyeceksin. Haydi kaim-makam bey’e gidelim diyerek gittik. Kapıyı 

urdu, kaim-makam bey dışarı geldi. Efendim davar kesmek memnu’ (yasak) 

iken işte kasab kesecek dedi. Kaim-makam da ben senin amirin değilim var 

git dedi. Bende kaim-makam bey efendi var benimkileri kes diye emir virdi. 

Telgraf kavvası Mustafa Ağa da orada idi. Bendeniz de kesmem yasaklık var 

imiş dedim çıkdım. Gerü geldik sonra Ali Onbaşı kes diye bendenize ısrar 

eyledi ise de ben kokdum dedim. Bir müddet sonra Ali Onbaşı kes bende 

alacağım deyince doğrusu korkdum kesdim, ona virdim. Kaim-makam bey’e 

de üç gövde verdim. Ve sairlerine de birer ikişer virdim. Daha andan sonra hiç 

kesmedim.  

-O gün kaç davar kesdin? 

On beş re’s dişi davar kesdim satdım. 

-Ali Onbaşı dişi davar kes deyu ısrar edince yanınızda kimler var idi? 

Zabtiye Salih Çavuş ve Zabtiye Şerif ve Zabtiye Hacı Mehmed ve Hacı var idiler. 

Dişi davar kes deyu emir eylediler ikisi de. 

-Üç gövdenin parasını aldın mı?  

Evet bir param kalmadı aldım. Fakat Ali Onbaşı’ya virdiğim üç gövde etin 

parasını daha alamadım, duruyor. 

-İşbu ifadelerini dinledin tasdik ider misin? 

Evet tasdik ve imza iderim, efendim.  

Fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (7 Ocak 1895)  
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Karatuvarlı Kara Mehmed oğlu Salimin bade’t-tahlif alınan ifadesidir.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

San’at (ve) sıfatın nedir? İsim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyleyiniz. 

Devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. San’atım medresede okuyorum. 

Karatuvar karyesinde tevellüd eyledim, orada duruyorum. Şöhretimize Kara 

Mehmetoğlu dirler. Yaşım otuz yedidir. Pederimin ismi İbrahim’dir.  

-Kaim-makam efendi ve Ali Onbaşı’ya karabet ve hidmetin vaar mıdır? 

Hayır her ikisine de yokdur. 

-Kasab Arşak zebhi memnu’ olan davarları keser iken kaim-makam efendi 

görmüş de zebhi men’ eylememiş öyle mi? Sende gördün mü? Söyle. 

Hayır efendim görmedim, bilemem. Yalnız benim bildiğim Ali Onbaşı emir 

vardır, kesmeyeceksin diye Arşak’a söyledi. 

-İşbu ifadelerini tasdik ider misin? 

Evet iderim efendim. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

 

Divriğili Hacı Yakub Ağa’nın bade’t-tahlif (yeminle) alınan ifadesidir.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-Sıfat ve san’atın, isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyle. 

Devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. Merkezde dükkâncılık idiyorum. 

Şöhretimize Topçuoğlu dirler. Mevlidim Divriği kasabasının İmamoğlu 

Mahallesinde doğdum. Şimdi merkezdeyim. Yaşım altmışdır. Pederimin ismi 

Hacı Ahmed’dir. 

-Kaim-makam Ömer Asaf ile Ali Onbaşı’ya karabet ve hizmetin var mıdır?  

Hayır efendim yokdur.   

-Zebhi memnu’ olan davarları kasab Arşak keserken kaim-makam efendi 

görmüş de men’ eylememiş öyle mi? 

Hayır efendim kaim-makam(ın) geçdiğini ve gördüğünü bilemem, görmedim 

iftira idemem. 



-İşbu ifadelerini tasdik ider misin? 

Hay hay iderim efendim.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

 

Sandık Emini Arif Efendi’nin bade’t-tahlif alınan ifadesidir. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-San’at ve sıfatın, isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir?  

Devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. Sandık eminliği ideyorum. Şöhretimize 

Kör Ahmed oğlu dirler. Pirili karyesinde doğdum. Orada duruyorum. Yaşım 

yirmidir. Pederimin ismi Mehmed Efendi.  

-Kaim-makam efendi ile Ali Onbaşı’ya karabet ve hizmetin var mıdır?  

Hayır efendim yokdur.   

-Kasab Arşak zebhi memnu’ (kesimi yasak) olan davarları keserken kaim-

makam efendi görmüş de süküt ile men’ eylememiş öyle mi? Doğrusunu 

söyleyiniz. 

Hayır efendim kaim-makam efendi’nin davar kesilürken görüb süküt (susup) 

ve men’ (engel) eylemediğini görmedim. Fakat kaim-makam efendi ruhsat virdi 

didiği Ali Onbaşı’dan işitdim. Ve davarda kesildi.  

-İşbu ifadelerini tasdik ider misin? 

Evet efendim.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  
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Kaim Makam Bey’in hademesi Arif’in bade’t-tahlif alınan ifadesidir.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-Sıfat ve sanatın, isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyle. 



Teba-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. San’atım hizmetkârlıkdır. Kaim-

makam Bey’in yanında duruyorum. İsmim Arif’dir. Şöhretimize Yaylaoğlu 

dirler. Kemallı karyesinde doğdum. Şimdi kaim-makam bey’in yanındayım.  

Onaltı yaşındayım. Pederimin ismi Ali’dir. 

-Zaralıoğlu İbrahim’e hizmetin ve karabetin var mıdır? 

Hayır Zaralıoğlu İbrahim’e hizmetkârlık ve hısımlığım yokdur. 

-Zaralıoğlu İbrahim hapis iken kaim-makam efendi seni göndererek 

merkûmu hanesine getirtti mi? Söyleyiniz. 

Hayır merkûmun hapis olduğunu bilemiyorum. Fakat kahvenin peykesinde 

oturuyor idi, başdan ben merkûmu bilemez idi. Pazvant (gece bekçisi) 

Vander’e sordum bana gösterdi çağırdım. Kaim-makam bey’e getirdim.  

-Kaim-makam bey’e İbrahim’i götürdüğün vakit kaim-makam bey’in 

evinde kimse var mı idi? 

Hayır bilemiyorum. 

-Konağın dışarısında kimse yokmu idi? Yemin eyledin? Düşünde doğru 

söyle. 

Kimse yok idi efendim. 

-Kaim-makam bey Zaralıoğlu’na ne dedi? 

Efendim ben çağırdım, suya gittim. Ne dediğini işitmedim, görmedim.  

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Evet parmak basarak tasdik ederim.    

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

Hû 

Mübaşir Timur Ağa’nın ber-vech-i zir alınan bade’t-tahlif (yeminli) 

ifadesidir. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-Sıfat (ve) san’atın, isim (ve) şöhretin mevlid ve ikâmetgâhın nedir, 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyle. 

Devlet-i âliyye teba’sının İslam milletindenim. İsmim Timur, şöhretimize 

Karslıoğlu dirler. Sivas’ın Osman Paşa Mahallesinde doğdum. Şimdi 

buradayım. San’atım mübaşirlikdir. Pederimin ismi Hacı Mustafa, altmış 

yaşımdayımdır. 

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle Ali Onbaşı’ya hizmet 

ve karabetin var mıdır? 

Hayır efendim yokdur. 



-Kasab Arşak kesilmesi memnu’ olan dişi davararı keserken kaim-makam 

efendi görmüşde kasabı men’ eylememiş öyle mi, sende gördün mü? 

Hayır, yok kaim-makam bey’in davar kesilürken gelüb görmesini ve kasabı 

men’ eylememesini görmedim, aslı yokdur. Fakat ben başkâtib içün iki gövde 

Arşak’dan istedim. Meğer kesilmesi memnu’ imiş. Ali Onbaşı Arşak’ı kaim-

makam bey’e götürmüş, Arşak’a kes demiş. Ve Arşak’da kesemem demiş. 

Sonra bir iki saat sonra bakdım ki onyedi dane dişi davar kesilmiş. Bende iki 

leşini alub başkâtibe götürdüm. Başka bir şey bilemiyorum, efendim.  

-İşbu ifadelerini tasdik ider misin? 

Evet benim ifadelerimdir tasdik iderim, efendim. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

Hû 
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Zabtiye şerifinin ber-vech-i zir alınan bade’t-tahlif ifadesidir. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-Sıfat ve san’atın, isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? 

Teba-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. İsmim Şerif şöhretimize 

Ahıshalıoğlu (derler). Karahisar’ın Bülbül Mahallesinde doğdum. Şimdi 

merkezde Piyade Zabtiyelik ediyorum. Pederimin ismi Süleyman. Yirmi dört 

yaşımdayım.   

-Ali Onbaşı’ya karabet ve hizmetin var mıdır? 

Karabet ve hizmetim yokdur. Fakat amirimiz idi. Elbette işinde 

bulunmuşdum. 

-Kesilmesi memnu’ olan dişi davarın kesilmesine Ali Onbaşı kasab 

Arşak’a emreylemiş öyle mi? 

İştimedim bilemiyorum, efendim.  

-İşbu ifadeleriniz tasdik eder misiniz? 

Evet ederim efendim.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

 

Zabtiye Çavuşu’nun ber-vech-i zir bade’t-tahlif alınan ifadesidir.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-Sıfat ve san’atın, isim (ve) şöhretin, mevlid ve ikâmetgâhın neresidir? 

Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? 



Teba-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. Zabtiyelik ediyorum. İsmim Hacı 

Mehmed Ali’dir. Sivas’ın Osman Paşa Mahallesinde doğdum. Şimdi 

buradayım. Yirmi sekiz yaşımdayım. Pederimin (ismi) Timur’dur. 

-Sabık zabtiye me’muru Ali Onbaşı(ya) karabet ve hizmetin var mıdır? 

Hayır, yokdur efendim. 

-Kasab Arşak’a kesilmesi memnu’ olan dişi davarların zebhini Ali Onbaşı 

emreylemiş öyle mi? Haberin var mı? 

Ben odun kesiyor idim. Merkûm Ali Onbaşı madem ki kaim-makam 

(kaymakam) bey beni kovdu, bende bu kazanın amiriyim, Arşak’a hitaben dişi 

davar kes bana da ver dediğini işitdim. Davar da on beş kadar kesildi. Bunu 

biliyorum.  

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Evet, tasdik ederim. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  
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Menok (Münük) karyeli Receboğlu Mustafa’nın ber-vech-i zir alınan 

ifadesidir. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-Sıfat ve san’atın nedir? Şöhret ve ismin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir?  



Devlet-i âliyye teba’sındanım. Rençberlik etmekdeyim. Şöhretimize Receboğlu 

derler. İsmim Kürd Mustafa’dır. Menok (Münük) karyesinde doğdum. Şimdi 

Panlu karyesinde oturuyorum. Altmış yaşımdayım. Pederimin ismi Receb’dir. 

-Menok (Münük) karyesindeki katl ve cerh ve gasb maddelerinin 

tahkikine kaim-makam bey ve Müstantik Muavini Mustafa ve Süleyman 

ve Ali Efendilerle Zabtiye Şerif ve Hacı geldiler mi? 

Evet cümlesi de geldiler. 

-Nerede ve kimlerin hanelerinde kaldılar? 

Ali Efendi ile Süleyman Efendi Esef’in odasında ve küsuru Molla’nın 

hanesinde yattılar. 

-Kaim-makam efendiye kaç kuruş verildi ve sizin işlerinize muavenet 

eyledi mi? 

Efendim bizim her nemiz var ise yağma edilmişdi. Bir paramız yoğidi ki para 

verelim. İşimizi yazdı, mazdı geldi, gitti. 

-Doğru söyle senin kaim-makam-ı muma-ileyhe para verdiğini görenler 

bilenler vardır. Ne kadar para verdin ise söyle geri alalım. 

Hayır estağfurullah asla yokdur. Zaten biz soyulmuş idik parayı nereden 

alacağız. 

-Kaim-makam efendi ile müstantik muavini ücret namıyla para 

istemediler mi? 

Yok yok istemediler. Yalnız bir Mecidiye hayvan kirası verdim. Hayvanı 

merkezde tuttum, ismini de bilemiyorum. 

-Pek ala sen vermedin başkalarından da mı para almadı? 

Ben bilmem efendim, benim haberim yokdur, efendim. Biz zaten soyulduk idi. 

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Evet benim ifadelerimdir, tasdik ederim. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

 

Menok (Münük) imamı Molla Süleyman’ın bade’t-tahlif alınan ifadesidir. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-Sıfat ve san’atın isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir?  

Devlet-i âliyye teba’sındanım. İsmim Molla İsmail’dir. Şöhretimize 

Süleymanoğlu derler. Menok (münük) karyesinde doğdum, orada iskân 

ediyorum. Kırbeş yaşındayım. Pederimim ismi Süleyman’dır. 



-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle Alucra zabtiyesi Şerife 

münasebet ve hizmetin var mıdır? 

Hayır, yokdur efendim. 

-Kaim-makam efendiyle müstantik muavini Mustafa ve Aza Süleyman ve 

Müdir Ali Efendilerle Zabıta Şerif ve Hacı tahkikat içün karyenize geldiler 

mi? 

Evet efendim geldiler. 

Sahife 28 

-Tahkikat icra eylediler mi? 

Evet tahkikat yapdılar. 

-Kimlerin odalarında kaldılar? 

Kaim-makam ve Mustafa Efendiler ve zabtiyeler bende-hanenizde (bendenizin 

hanesinde) idiler, Süleyman ve Ali Efendiler de amucam Esef’in hanesinde 

yattılar. 

-Kaim-makam efendiye Receboğlu Mustafa tarafından bir mikdar para 

verilmiş acaba bu parayı kendi kesesinden mi yahud ahali tarafından 

toplayarak mı virdi? Yemin eyledin doğrusunu söyleyiniz. 

Hayır efendim para verilmesinin aslı yokdur. Versem benim odamda idiler, 

ben de bir para vermedim ve verildiğini duymadım. 

-Doğru söyleyiniz sekiz lira verilmiş, verilirken görenler var imiş. 

Hakikatini beyan ederseniz, geri alınarak sabahına (vakit geçirmeden) red 

olunacakdır (iade edilecektir). 

Hayır efendim vermedik. Biz kalkalım ne söyleyelim aslı yokdur. 

-Hayvan kirası namıyla kaç kuruş verilmişdir? 

Yok ondan da haberim yokdur. 

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Evet ederim efendim. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

Hû 

Menoklu (Münüklü) Süleymanoğlu Molla Ahmed’in bade’t-tahlif alınan 

ifadesidir.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-Sıfat ve san’atın isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyleyiniz. 



Teba’-i devlet-i âliyyedenim. İsmim Molla Ahmed’dir. Şöhretimize 

Süleymanoğlu derler. Menok (Münük) karyesinde doğdum. Orada 

eğleşiyorum. Elli iki yaşım var. San’atım rençberlikdir. Pederimin ismi 

Süleyman’dır. Muhtarlık ediyorum. 

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle naibi Ali Rıza 

Efendilere münasebet ve hizmetin var mıdır? 

Hayır yokdur, nereden olacakdır. 

-Karyenizdeki vukuatın tahkikine Alucra merkezinden kimler geldiler?  

Kaim-makam bey, istintak kâtibi Mustafa, birisi Şerif birisi de Hacı geldiler.  

-Kimlerin hanelerinde kaldılar, yattılar? 

Kaim-makam bey’le Mustafa Efendi Molla İsmail’in evinde yattılar. Zabtiyeleri 

bilmiyom, hatırıma gelmiyor. Süleyman Efendiyle Ali Efendiler Esef’in 

odasında yattılar.  

-Zabıtaların yattığı mahal niçün hatırına gelmiyor? 

Bilmiyorum ama benim aklım başımda yoğidi. Gurbetden geldim onlar da 

Molla’nın evinde yatıyorlar.  



 

Hû 
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-Kaim-makam bey’e tahkikat içün geldiğinde kaç kuruş ücret verildi ve 

kimler verdi? Yemin eyledin doğrusunu söyle. 

Yok efendim valla billa bir şey verilmedi. Geldiler gördüler, evlerimizde bir şey 

kalmamışdı, yağma olmuşdu. Biz devletden iane otuzar parayı nereden alıp 

vereceğiz.  

-Receboğlu Kürd Mustafa kaç kuruş verdi? 



Bir şey vermedi efendim, çocuklarımız meydanda kalmışidi. Aslı yokdur. 

-Doğrusunu söylerseniz hakkınızda eyu olur yalan söyleme. 

Efendim bir ayağım bu dünyada bir ayağım öbür dünyadadır. Boş yere?yalan 

söyleyemem, aslı yokdur, iftiradır efendim.  

-İşbu ifadelerini doğru ise tasdik eder misin? 

Evet doğrudur, tasdik ederim. İsme mührüm yokdur, parmak mühürle tasdik 

ederim. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

 

Feygaslı Kara Halil’in bade’t-tahlif alınan ifadesidir.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-Sıfat (ve) san’atın isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir?  

Teba’-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. San’atım bakkallık ediyorum. 

İsmim Halil’dir. Dervişoğlu derler. Feygas’da doğdum, orada duruyorum. Elli 

yaşım (vardır). Pederimin ismim İbrahim’dir. 

-Kaim-makam efendi ile sabık sabık zabtiye me’muru Ali Onbaşı’ya 

karabet ve hizmetin var mıdır?  

Hayır yokdur. 

-Kasab Arşak kesilmesi memnu’ olan dişi davarları keserken kaim-makam 

efendi görmüş de sükut ile men’ eylememiş, sende görmüşsün öyle mi? 

Doğru söyle. 

Hayır efendim ben köyde idim, öyle bir şey görmedim. Geldiğimde duydum ki 

et …almış. Benim bildiğim bundan ibaretdir.  

-İşbu ifadelerini doğru ise tasdik eder misin? 

Evet, tasdik ederim.  

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

 

Hû 

Kaledereli Ali Efendi’nin ber-vech-i zir bade’t-tahlif alınan ifadesidir. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  

-Sıfat (ve) san’atın isim ve şöhretin nedir? Mevlid ve ikâmetgâhın 

neresidir? Yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir? Söyleyiniz. 

 



Teba’-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. Müdürlük ediyorum. 

Kalederesi’nde tevellüd eyledim (doğdum). Yine orada iskân etmekdeyim. 

Yaşım otuz sekiz vardır. Pederimin ismi Hacı Abdurrahman’dır.  

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle naibi Ali Rıza Efendi’ye 

karabet ve hizmetin var mıdır? 

Hayır ikisine de öyle bir şeyim yokdur. 

Hu 
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-Menok (Münük) karyesindeki katl ve cerh ve gasb maddelerinin 

tahkikine sende gittin mi? 

Evet gittim efendim. 

-Kimlerle gittiniz söyleyiniz? 

Kaim-makam bey müstantik muavini, idare azası Süleyman Efendi, …..lı 

Şerif, Timurun Hacı beraber idik. 

-Menok’da (Münük’de) kimlerin odasında tebeyyün edildi? 

Süleyman Efendi ile bendeniz Esef’in odasında yatdık. Kaim-makam bey (ve) 

müstantik muavini, süvariler Molla’nın orada yattılar.  

-Menoklular (Münüklüler) tarafından kaim-makam efendiye sekiz lira 

verilmiş öyle mi? Öyle ise kimler tarafından verilmişdir? 

Bilemem verildiğini de alındığını da bilemem. 

-Kaim-makam bey’in yanına oturduğunuz vakit Süleyman Efendiyle 

gizlice ne söyleştiler? 

Hayır ücretlerden bir şey konuşulmadı. 

-Kaim-makam bey ne konuşuyor sunuz deyince, sizin ücreteinizi diye 

söylediğinizi işitenler vardır. Yemin eyledin ketm-i hakikat eylemeyiniz. 

Hayır efendim bilemem, başka bildiğim yokdur. 

-Şimdi kaim-makam efendiye hiç para verilmedi mi? 

Hayır bilmiyorum verildiğini. 

-Hayvan kirası namıyla para verilmedi mi? 

Onu da bilemiyorum, para hususundan asla malumatım yokdur.   

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Hay hay ederim efendim. 

Fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (8 Ocak 1895)  



Makam-ı âli-i mutasarrıfiden cevaben şeref-tevarüd eden Fi 26 Kanun-i-

evvel Sene (1)310 (7 Ocak 1895) tarihli telgraf-name mucebince merkez 

livada Süleyman Efendi’nin bade’t-tahlif alınan ifadesidir.  

Fi 4 Kanun-i-Sâni Sene (1)310 (16 Ocak 1895) 

-Sıfat (ve) san’atın isim (ve) şöhretin, Mevlid (ve) ikâmetgâhın neresidir 

ve yaşın kaçdır? Pederin ismi nedir?  

Teba-i devlet-i âliyyenin İslam milletindenim. İsmim Süleyman, şöhretimize 

Hacı Ahmed-zâde derler. Mindeval’ın Yeniköy karyesinde doğdum, orada 

ikâmet ediyorum. Yaşım elli, pederim Hacı Ahmed Ağa’dır. Şimdilik idare 

azalığında bulunuyorum. 

-Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf Efendiyle naibi Ali Rıza Efendi’ye 

karabet ve hizmetin var mıdır? 

Hayır yokdur. 

 

Hû 



Sahife 31 

-Mindeval’ın Münük karyesindeki katl ve cerh maddesinin tahkikine kaim-

makam efendi müstantik (savcı) muavini ve ve Kaledereli Ali Efendilerle Zabıta 

Hacı ve Şerif’le sizde beraber gittiniz mi? 

Evet gittik ben de var idim. 

-Nerede kimlerin hanelerinde beytutet etmiş (gecelemiş) idiniz? 

Kaim-makam bey ile müstantik muavini ve ve zabıtalar Molla İsmail’in hane 

ve odasında ve Ali Efendi ile bende Esaf’ın odasında yattık.  

-Kaim-makam efendiye Kürd Mustafa tarafından sekiz lira verildiği ve 

sizin de malumatınız olduğu ihbar olunuyor, yemin eyledin öyle mi? 

Hayır benim haber ve malumatım yoktur. 

-Hayvan kirası namıyla bir şey verildi mi? 

Onu bilemiyorum, yalan mı söyleyim. 

-İşbu ifadelerini tasdik eder misin? 

Evet ederim.  

Fi 3 Kanun-i-sani Sene (12)30 (16 Ocak 1915)  

İşbu evrak-ı tahkikiye otuzbir sahifeden ve evrak-ı müteferriası ondört 

adet evrakdan olduğu ve mutalaasından keyfiyyet malum-ı mekârim-i 

melzum-ı fehimaneleri buyurulacağı hasebiyle ma-teferruat huzur-ı faizu’n-

nur-ı asâfânelerine arz ve takdim kılınır efendim. 

Fi 9 Kanun-i-sani Sene (1)310 (22 Ocak 1915)   

Me’mur-ı tahkik ser-kâtib-i meclis-i idare Karahisar-i Şarki Bende Nuri 



 

Mahreci Karahisar 

Alucra’da tahkik memuru Zühdü Efendi’ye 

C. (Cevap) 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Ocak 1895) beyan olunan 

sekiz ve onbeş lirayı maddesinin dahi serian tahkikatına bakılarak evrak-ı 

tahkikiyesinin beraber gönderilmesi yavsiye olunur.  

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (2 Ocak 1895) 

Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı  



 

Mahreci Alucra 

Sivas Merkez Niyabet-i Şer’iyyesine  

Evrak 1186 

Nevvabın (vekillerin) vazife-i mülkiyelerini de ifa etmeğe mecbur iken iki 

mah (ay) oluyor kaim-makam meclis günleri bulundurmadığından vazife-i 

mülkiyemiz ifa edilemiyor. Muktezasının acilen icrası maruzdur, ferman.  

Fi 12 Şubat Sene (1)310 (24 Şubat 1895) 

Alucra Naibi Ali 



 

Hû 

Zıhar karyesi müdiri Paçazade Mustafa Efendi’ye 

Bazı hususatın istizahı (izah edilmesi) zımnında mersul (gönderilen) 

tezkirede merkez hükümete gelmeniz tavsiye olunur.  

Fi 16 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (28 Ekim 1894) 

Kaim-makam-ı Kaza Alucra  



 

Fi 23 (Z) Zilhicce (1)312 ve fi 5 Haziran Sene (1)311 (17 Haziran 1895) 

2 Sivas 7 

Alucra kaim-makamı Ömer Asaf Efendi’nin mugayir-i kanun bazı 

harekâtından dolayı tahkikat-ı evveliye evrakının takdim olunduğuna 

dair. 

Belge Adedi        Sıra Numarası 

1   Dahiliye Nezâret-i Celilesinin Tezkiresi   1 

1  Sivas Vali Vekâletinin Tahriratı    2  

1  İntihab-ı Me’murin Komisyonu Tezkiresi  3 

1  Karahisar Mutasarrıflığının Şukkası   4 

12  Tahkik Me’murunun Şukka ve Müzeyyel Takriri 5 

1  Alucra Kazası Zabit Me’murunun Müzekkeresi 6 

1  İbrahim İmzalı Arzuhal     7 

1  İstintak-name       8 

1  Kaim-makam Ömer Asaf efendi’nin Şukkası  9 



2  Karahisar Mutasarrıflığının Telgraf-namesi  10 

1  Alucra Naibinin Telgraf-namesi    11 

1  Zihar Karyesi Müdüri Mustafa Efendi  

Kaim-makamın Pusulası     12 

Toplam          26 

1  Bidayet Müddei-i Umumiliğinin Müzekkiresi   

 

 

Hû 

Numru 136  

Mühür: Kaim-makam-ı Kaza-i Alucra (1)310 (1895) 



Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı velayet-penâhiye 

Atufetlü Efendim Hazretleri, 

Naib-i kaza Hopalı Ali Rıza Efendi’nin mesâvi-i ahvalini (kötü hallerini) 

ve bazı kura iaşelerine olan sirkat-i hafi’yesini (gizli hırsızlığını) hasbe’l-vazife 

livaya mevzuhan ve mükerreren iki ay evvel arz ile tahkik-i keyfiyet olunması 

istirham olunmuş ise de bir semeresi görülemediği gibi naib-i muma-ileyhin 

aleyhinde tertib ve tasni’i ile yapılan mahzarın tahkiki zımnında iki defa liva 

meclis idare başkanı Zühdü Efendi me’muren gelmişdi. Menafi’-i hazine 

(hazine menfaatine) ve idare-i umur-ı kazanın vikâyesi içün naib’in mesâvi-i 

ahvaline (kötü hallerine) dair ma’ruzatım livaca meskut (hakkında bir şey 

söylenmemiş, yapılmamış) ve mestur kaldığından (üstü örtüldüğünden) bi’z-

zarur huzur-ı samilerine keşidesine mücaseret (göndermeye cesaret) eylediğim 

şifreden (şifreli telgrafdan) onbeşgün sonra liva tahrirat kalemi başkanı Ali 

Rıza Efendi berâ-yı tahkikat geçende buraya gönderildi ise de me’mur-ı muma-

ileyh mutasarrıflıkdan aldığı tenbihat-ı şifahiye üzerine naib-i muma-ileyhin 

âşara sirkat-i hafi’yesini (gizli hırsızlığını) ve sair mesâvi-i ahvalini (kötü 

hallerini) kale almayarak naibin teşvikiyle bir takım tezvirat (yalan sözler) 

ve müfteriyatı (iftirayı) havi tanzim olunan mahzarın yeniden tahkikine 

girişdiği ve oniki gün bununla meşgul olub naibin yalnız âşara sirkatini gayet 

sathi iki saat su’al ve bazılarına dahi işi uzatma pek sonra sizi şuraya buraya 

li-ecli’ş-şahade (şahit olarak) götürürler demesi üzerine asıl işi meydana 

çıkaracak adamlar dahi sükûn eyleyerek (susarak) gitdikleri ve bu da yine 

mutasarrıf bey’in mücerred naibi cidden ve alenen tesahubundan (sahip 

çıkmasından) ileri geldiği anlaşıldığından ve menafi’i hazine bu yoldaki 

ma’ruzatım hakkıyla tahkik edilmeyerek meydana çıkarılmak ve müsebbibleri 

kanun-ı adalet-i meşhuna tevdi’ buyurulmak üzere lütfen bâ-vilayet-i 

celileden veyahud livadan müstakim ve muktedir ve usul-i tahkikate aşina bir 

zatın i’zamı hususuna müsaade-i samilerinin sezâvar buyurulması babında 

ve her halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 12 Şaban Sene (1)312 ve fi 1 Şubat Sene (1)310 (13 Şubat 1895) 

Alucra Kazası Kaim-makamı Bende Ömer Asaf 



 

 



Hû 

Şûrâ-yı Devlet Yed-i Emniyet-i Müddei-i Umumiliği 

Şûrâ-yı Devlet Riyaseti Vekâlet-i Celilesine 

Karahisar-i Şarki sancağına tabi Alucra kazası kaim-makamı Ömer Asaf 

Efendi’nin mugayir-i kanun bazı harekâtından dolayı icra kılınan tahkikatı 

havi evrakın Sivas vilayetinden gönderildiğine ve bazı ifadeye dair dahiliye 

nezaretinin müzekkere-i takdimesi Şûrâ-yı Devlet’e havale ve dahiliye daire-i 

aliyyesi kararıyla me’muriyet acizaneme tevdi’ edilmekle mütalaa ve tedkik 

olundu.  

Kaim-makam-ı muma-ileyh hakkında isnad olunan mevaddın birincisi 

mülteziminden Alucra’nın Feygas karyesinden Zaralıoğlu İbrahim’in yedi gün 

haps ettirildiği ve muahharen sebili tahliye ile âşar tekâsitinin te’cili ve iltizam 

eylediği kura bedelat-ı nakdiyesinin cebaniyetine (ödenmesine) muavenet 

olunması (yardım edilmesi) içün merkûm İbrahim’den onbeş lira talep 

edilmesi keyfiyatı olub kaim-makam-ı muma-ileyh rüşvet maddesini inkârla 

Eylül’de tesviyesi lazım gelen taksit-i evvelin (ilk taksitin) Teşrin-i-sani 

nihayetine (sonuna) kadar ita edilmemiş olmasından dolayı tahsil-i 

hukuk-ı hazine emrinde merkûmu celb ile (getirterek) zabıta nezaretinde 

bulundurduğunu beyan eylemiş ve rüşvet mes’elesinden dolayı li-ecli’ş-

şehade ita-yı malumat eden Kütükçüoğlu Ali ile Ebiloğlu Mustafa’nın 

mütebayin (birbirine uymayan) ifadatı kaim-makamın bu maddede suret-i 

gayri meşru’ada hareket ettiğini isbat edemediğinden calib-i mes’uliyet ve 

muhakeme görülememiştir. 

İkincisi askerden kurtulmak üzere bikes mazbatasının tanzim ve itası 

zımnında reji kolcusu (tütün idaresi muhafızı) Halil’den onbeş lira istenmesi 

mes’elesi olub bu babda kaim-makam ile merkûm Halil külliyen inkâr 

eyledikleri gibi icra kılınan tahkikatda dahi madde-i rüşvet isbat edilemeyerek 

ihbar-ı mücerrede (tek kişinin yaptığı asılsız ihbar) kabilinden olarak 

gösterilmiş bulunmağla mucib-i mes'uliyet görülememiştir.   

Üçüncüsü merkez kazada ebniye (bina) inşa ettiren Tekeroğlu Yorgi’nin 

taşçı ustalarıyla mün’akid (akdedilmiş, imzalanmış) mukaveleyi ikale (bozma) 

teşebbüsü üzerine mezkûr ebniyenin seksen liraya keşfi içün kezalik onbeş 

lira istenilmesi maddesi olub bu babda mahkeme azasından Yani Ağa kaim-

makamın kendi vasıtasıyla Yorgi’den onbeş lira istediğini hikâye eylemekde 

ise de kaim-makam-ı muma-ileyh ile merkûm Yorgi fiil’i rüşveti külliyen inkâr 

eylemiş ve Yani Ağa’nın ifadesini te’yid edecek delail ve emarat-ı saire de 

görülememiş olmağla bu babda dahi kaim-makamın mes’uliyetini dai 

(sebep) bir cihet tebeyyün etmemiştir (görülememiştir).   

 Dördüncüsü Münük karyesinde vuku’bulan katl ve cerh ve gasb 

maddelerinin tahkiki emrinde mahal-i vak’aya (olay yerine) gidilerek muavenet 

olunmak (yardım edilmek) üzere sekiz lira alınması keyfiyeti olub bu babda 

cereyan eden tahkikatda zabıta Şerif abdesthaneden avdetinde Kürd 



Mustafa’nın kaim-makama beş veya yedi lira ile iki Mecidiye verdiğini refiki 

bulunan zabıta Hacı Mehmed’le beraber gördüğünü hikâye eylemekde ise de 

merkûm Hacı Mehmed, Mustafa’nın kaim-makama öyle para verdiğini 

görmediğini beyan etmiş ve müstantik muavini Mustafa Efendi dahi harcirah 

olarak köylüler tarafından gerek kendisine ve gerek kaim-makama para teklif 

edildiği sırada kaim-makam tarafından külliyen reddedildiğini ifade eylemiş 

olmasına ve Şerif’in ne içün verdiğini kat’iyyen tayin edemeyen ve binaenaleyh 

meskûn bulunan ifade-i mutazarrıresinden (beyanda bulunduğu zarar veren 

ifadesinden) başka bir delil görülemeyen bu mes’elede dahi kaim-makamın 

mahkemesini icab edecek bir cihet tebeyyün etmemiştir.  

 Beşincisi zebhi (kesilmesi) bâ-irade-i seniyye-i hazret-i padişahi 

memnu’ olan dişi hayvanatın zebhine emr verilmesi keyfiyeti olub, kaim-

makam-ı muma-ileyh bu babda inkâr-ı madde eylemekde ise de cereyan eden 

tahkikatda kendisinin ve me’murin-i kazadan bazılarının dişi hayvan eti 

iştirası (satın alınması) ve bâ-husus kasab Arşak’ın müevvelen ikrarı (değişik 

şekilde ikrarından) dişi hayvan zebhinde (kesiminde) bir dereceye kadar 

müsammahasını göstermekde olduğundan ve ol-vechile dişi hayvan kesenler 

hakkında mücazat-ı lazımenin (gerekli cezanın) merci’ince ta’yini tabii 

bulunduğundan bu babdaki müsammahasından dolayı kaim-makam-ı 

muma-ileyhin tevbihi (cezalandırılması) muvafık-ı maslahat 

bulunmuşdur. 

Tafsilat-ı ma’ruzadan müsteban buyurulacağı üzere kaim-makam-ı 

muma-ileyh isnad olunan mevaddın birinci, ikinci ve üçüncü ve dördüncüsü 

hükümsüz görülmüş ve beşincisinden dolayı idareten tevbihi 

(cezalandırılması) muvafık-ı maslahat (uygun) bulunmuş ise de icabının 

tezekkür (görüşülmesi) ve icrası zımnında keyfiyetin dahiliye daire-i aliyyesine 

havale buyurulması babında emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 29 Muharrem Sene (1)312 ve fi 10 Temmuz Sene (1)311 (22 Temmuz 

1895)   

Şûrâ-yı Devlet Bende Talat (Paşa) 

Alucra Kaymakamı Asaf Efendi ile yardımcısı Rıza Efendi bir tavla 

oyunu sonrasında kavga ederler. Kavga hem sözlü küfürleşme şeklinde hem 

de birbirlerini darb şeklinde olur.  

Neticede birbirlerinden şikâyetçi olurlar. İş Başbakanlı’ğa ve Danıştay’a 

kadar gider. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda olayın doğru olduğu 

Kaymakamın ve yardımcısının oyunla, eğlenceyle zamanını geçirdikleri ve bu 

olayda devleti temsil eden bir memura yakışmayacak davranış içinde oldukları 

belirtilerek görevden alınırlar. 

Yerlerine Kaymakam olarak Raşid Efendi yardımcına da Hafız Mehmed 

Hayri Efendi atanır.   



Bu arada Kaymakam belediye tabibine muayene olmak belki de darb 

edildiğine dair rapor almak istemiş Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı buna engel 

olmuştur. İnceleme de bu durum da anlaşıldığından onun davranışı da uygun 

bulunmayarak onun hakkında da soruşturma açılması talep edilmiştir. 

Arşiv Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 341, Gömlek No: 22, Tarihi: 

09 Ş (Şaban) 1312 (5 Şubat 1895), Konusu: Karahisar-ı Şarki'ye bağlı 

Alucra Kaymakamı Asaf ve Naibi Rıza efendilerin birbirleri aleyhinde 

yaptıkları şikâyetlerin tahkikatı neticesinde kaymakamlığa Raşid 

Efendi'nin naibliğe ise Hafız Hayri Efendi'nin tayin edildiği, ayrıca Asaf 

Efendi'nin doktor tarafından muayene edilmesine engel olduğu 

gerekçesiyle Karahisar-ı Şarki Mutasarrıfı hakkında da tahkikat 

yapılması. 

 

Sivas Vilayetine 

Fi 2 Zilhicce Sene 1312 ve fi 14 Mayıs 1311 (27 Mayıs 1895) 

Karahisar-i Şarki Sancağı mülhakatından Alucra Kaim-makamı Asaf ve 

naibi Rıza Efendilerin yek diğeri (bir diğeri) aleyhinde vuku’u bulan şikâyetleri 

üzerine icra ettirilen tahkikat neticesini havi evrakın leffiyle tevarüd eden 14 



Kanunisani Sene (1)310 (26 Ocak 1895) tarihli tahrirat-ı aliyyeleri üzerine bi’l-

muhabere muma-ileyhin beyinlerinde (aralarında) zuhur eden mudârebeden 

dolayı kendisini muayene etmesi içün vaki olan müracaatı üzerine belediye 

tabibini ifa-yı vazifeden men’ ettiğine dair Kaim-makam muma-ileyh 

tarafından mutasarrıf-ı liva hakkında dermeyân edilen şikâyetin dahi tahkiki 

Şura-yı Devlet kararıyla şeref-tevarüd eden 26 Mart Sene (1)311 tarihli 

tezkire-i sami-i sadâretpenâhide inba ve tevdi’ buyurulan salifü’z-zikr evrak-ı 

tahkikiye leffen isra kılınmış olmakla mucebince iktizasının ifa ve inba 

buyurulması babında   

 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Karahisar-i Şarki Sancağı mülhakatından Alucra kazası Kaim-makamı 

Asaf ve naibi Rıza Efendilerin yek diğeri aleyhinde vuku’u bulan şikâyetleri 

üzerine icra ettirilen tahkikatın neticesini havi evrakın leffiyle ve Sivas 

vilayetinin ol-babdaki iş’arından bahisle varid olan 9 Şaban Sene (1)312 (5 

Şubat 1895) tarih ve dört bin on iki numerolu tezkire-i devletleri Şura-yı 

Devlet’e lede’l-havale tetkikat-ı vakı’a-ya nazaran muma-ileyhimanın şikâyeti 



beyinlerinde mudarebe (dövüşme, vuruşma) zuhurundan ve bu da tavla 

oyunundan münbais (çıkan) olub daire-i resmiye haricinde vukua gelerek 

sarf-ı hukuk şahsiyeleri ibaret bulunmak cihetiyle işin hal ü faslı mehâkim-i 

adliyeye aid ve bina-i aleyh kendini mağdur add eden taraf-ı mahkeme-i 

müte’allikasına muhtar olup, ancak muma-ileyhimanın böyle lehv ü lu’b 

(oyun eğlence) ile iştigal ve yek diğerini darb ve tahkire ictisar (cüret) etmeleri 

çeşit-i şahsiye ve resmiyelerini ihlal edeceğinden naibi muma-ileyhin heman 

azliyle yerine münasibinin ta’yininin taraf-ı sami-i meşihat-penahiye ve Kaim-

makamın dahi azliyle yerine erbâb-ı ehliyetden birinin intihabı ve kendisini 

muayene etmesi içün vaki olan müracaatı üzerine belediye tabibini i’ta-yı 

vazifeden men’ ettiğine dair Kaim-makam muma-ileyh tarafından mutasarrıf-

ı liva hakkında dermeyan edilen şikâyetin tahkiki maddelerinin dahi nezaret-

i celilelerine havalesi dâhiliye dairesinin ba-mazbata ifade ve mucibince 

meşihat-ı müşarün-ileyhaya tebliğ-i keyfiyyet olunmuş ve salifü’z-zikr evrak-ı 

tahkikiye leffen savb-ı devletlerine gönderilmiş olmakla ber-vech karar-ı ifa-yı 

muktezasına himmet buyurulması siyakında tezkire-i senâveri terkim olundu 

efendim.  

Fi 12 Şevval Sene (1)312 ve fi 26 Mart Sene (1)311 (8 Nisan 1895) 

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevad  

 



Seri’an Kaim-makam intihab-ı içün me’muriyet komisyonuna ve ba-de-hû 

Sivas vilayeti’ne yazılmak üzere mektubî kalemine Fi 28 Mart Sene 1311 (9 

Nisan 1895) 

Kaim-makam hakkında tanzim olunan mazbatası 23 Zilkade Sene 1312 ve 6 

Mayıs 1311 (18 Mayıs 1895) tarihinde takdim kılınmakla ber-mûcib işâret-i 

aliyye canib-i vilayet-e tebligat icrası zımnında işbu tezkire-i samiye 

melfufuyla ma’an evrak odasına iade kılındı.  

Fi 6 Mayıs Sene 1311 (18 Mayıs 1895) Li-ecl’it-tebliğ taraf-ı vâlâya, 

mektubcuya    

 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadaretpenâhiye 

Fi 9 Şaban Sene (1)312 ve fi 23 Kanun-i-sani Sene (1)310 (5 Şubat 1895) 

Alucra kazası Kaim-makamı Asaf ve naibi Rıza Efendinin yek diğeri 

aleyhinde vukua gelen şikâyetleri üzerine memur-ı mahsusa marifetiyle icra 

ettirilen tahkikatın muma-ileyhimanın lehv ü la’b (oyun eğlence) ile iştigali ve 

yek diğerini darb ve tahkire ictisar (cüret) ettikleri sabit olduğu cihetle Kaim-

makamlığa müntehabinden (seçilmiş, güzide) Raşid ve niabete de Hafız Hayri 

Efendilerin ta’yini bi’t-tensib naib içün makam-ı ali-i meşihat penahiye iş’ar-ı 

keyfiyet edildiği ve bu babdaki evrak-ı tahkikiyyenin gönderildiği beyanıyla 

muma-ileyh Raşid Efendinin tasdik-i me’muriyeti Sivas vilayetinden alınan 14 

Kanun-i-evvel Sene 1310 tarihli tebligatla iş’ar kılınmış ise de Kaim-makamın 



esbâb-ı azlinin ber-mucib nizamı ba-mazbata iş’arının iktiza edeceğinin 

vilayet-i müşarün-ileyhimaya o veçhile tebliğat-ı lazıme ifası ve mezkûr 

evrakın dahi şayân-ı tedkik bulunduğu cihetle şimdiden Şura-yı Devlet’e 

havalesi lüzumu intihab-ı me’muriyet komisyonundan ba-müzekkere ifade 

kılınmış vilayet-i müşarn-ileyhimaya icab-ı veçhile tebligat icra kılındığı gibi 

evrak-ı mezkûre de takımıyla huzur-ı âli-i fehimanelerine takdim edilmiş 

olmağla ol-babda. 

 

Karahisar-i Şarki Sancağı mülhakatından Alucra kazası Kaim-makamı 

Asaf ve naibi Rıza Efendilerin yek diğeri aleyhinde vuku’u bulan şikâyetleri 

üzerine gönderilen me’mur marifetiyle icra kılınan tahkikat neticesinde 

muma-ileyhima lu’biyyât (oyun ve eğlence) ile vakit geçirerek yek diğerini darb 

ve tahkir eyledikleri anlaşıldığından ve şu hal mugayir-i marzi-i âli (kabul 

edilemeyecek) olub devam-ı me’muriyetleri caiz olamayacağından bahisle 

heman tebdilleriyle Kaim-makamlığa müntehabinden (seçilmiş, güzide) Raşid 

ve niabete de mukaddema bazı nevahi niyabetlerinde bulunan Hafız Mehmed 

Hayri Efendilerin ta’yinleri bi’t-tensib niebe ait cihetlerin makam-ı muallâ-yı 

meşihatpenahiye bildirildiği ve Asaf Efendi hakkındaki evrak-ı tahkikiye ile 

yerine intihab olunan (seçilen, beğenilen) Raşid Efendinin dahi bir tercüme-i 



hal varakası leffen gönderildiği beyanıyla ifa-yı muktezasını Sivas vilayetinden 

bi’l-vürud havale buyurulan 14 Kanun-i-evvel Sene 1310 (26 Aralık 1894) 

tarih ve iki yüz yirmi yedi numerolu tahriratda beyan ve iş’ar olunmuşdur.  

İktizası müzâkere olundukda mezkûr tahrirat mündericâtı Kaim-

makam muma-ileyhin devam-ı me’muriyeti gayr-i caiz olduğundan azlini 

talebden ibaret olduğuna ve gerçi bu misillü Kaim-makamların idare-i azilleri 

komisyonun vezâ’ifine dâ’ir olan nizâm-nâmenin on beşinci maddesine 

tevfikan vulât (valiler) ve mutasarrıfın taraflarından inha olunabilür deyü 

muharrer ise de nizamname-i mezkûrun on yedinci maddesinde dahi 

mesuliyeti der-uhde olunarak işten el çektirilen Kaim-makam ve müdirlerin 

azline dair olan mezâbıt-ı ma’zûlinin (işten çıkarma mazbatalarının) vukuu 

bulan müracaatları üzerine evrakıyla beraber nezaret-i celilelerinden Şûrâ-yı 

Devlet’e tevdi’ olunacağı musarrah (Danıştay’a verileceği açıklanmış) 

bulunmasına nazaran Kaim-makam muma-ileyhanın ber-mücib nizâm azli 

(yönetmelik gereğince görevden alınması) esbabının her halde bâ-mazbata 

bildirilmesi lazımeden olduğundan vilayet-i müşarün-ileyhanın emr ü iş’ar ve 

merbut tahkîkat evrakı muhteviyâtı (araştırma, inceleme tutanağının içeriği) 

ise şâyân-ı dikkat idiğünden evrak-ı mebhusanın dahi şimdiden takımıyla 

berâ-yı tedkik Şura-yı Devlet’e tesyar buyurulması lüzumuna karar verildi. 

Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi Recep sene 1312 ve fi Kanun-i-Sâni Sene 1310 (1894-1895) 

BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 596, Gömlek No: 44636, Tarihi:  9 

(L) Şevval 1312 (5 Nisan 1895), Konusu: Alucra Kaymakamı Asaf Bey ile 

naibi Rıza'nın tebdili ve kaymakam tarafından tabib meselesinden dolayı 

mutasarrıf-ı liva hakkında dermiyan olunan şikayetin tahkiki. (Dahiliye, 

Meşihat; 44636) 



 

Hû 

Taraf-ı Âli Hazret-i Meşihat-penâhiye ve Dahiliye Nezâret-i Celilesine 

Fi 12 (L) Şevval (1)312 ve fi 26 Mart (1)311 (8 Nisan 1895) 

Karahisar-i Şarki mülhekatından Alucra kazası kaim-makamı Asaf ve 

naibi Rıza Efendilerin yekdiğeri aleyhinde vuku’bulan şikâyetleri üzerine icra 

ettirilen tahkikatın neticesini haiz evrakın leffiyle ve Sivas vilayetinin ol-

babdaki iş’arından bahisle varid olan 9 Şaban Sene (1)312 (5 Şubat 1895) 

tarih ve dört bin on iki numerolu Dahiliye Nezaret-i Celilesinden varid olan 

tezkire-i devletleri Şûrâ-yı Devlet’e lede’l-havale tedkikat-ı mevakiaya nazaran 

şikâyeti beyinlerinde mudarebe (döğüşme) zuhurundan ve bu da tavla 

oyunundan münbais olub (ileri gelip) dairesi haricinde vuku’a gelerek sarf-ı 

hukuk-ı şahsiyeden ibaret bulunması cihetle işin hal ve faslı mehakim-i 

adliyeye aid ve binaen-aleyh kendini mağdur add iden taraf mahkeme-i 

müteallikasına (bağlı oldukları mahkemeye) müracaatda muhtar olub ancak 



muma-ileyhimanın böyle lehv ü lu’b (oyun ve eğlence) ile iştigal ve yek-diğerini 

darb ve tahkirle ihbar etmeleri haysiyet-i şahsiye ve resmiyelerini ihlal 

edeceğinden naib-i muma-ileyhin heman azliyle yerine diğer münasibinin 

tayininin taraf-ı sami-i meşihât-penâhiye ve kaim-makamın dahi azliyle yerine 

erbab-ı ehliyet birinin intihabı ve kendisini muayene etmesi içün vaki olan 

müracaatı üzerine belediye tabibini ifa-yı vazifeden men’ ettirdiğine dair kaim-

makam-ı muma-ileyh tarafından mutasarrıf-ı liva hakkında dermeyan edilen 

şikâyetin tahkiki maddelerinin dahi nezaret-i celilelerine havalesi dahiliye 

dairesinden ba-mazbata ifade ve mucebince meşihat-ı müşarun-ileyhaya 

tebliğ-i keyfiyet olunmuş ve salifü’z-zikr evrak-ı tahkikiye leffen savb-ı 

devletlerine gönderilmiş olmağla ber-vech-i karar ifası muktezasına himmet 

(ve) taraf-ı sami-i fetva-penâhilerine ve kaim-makamın da azli hususunun 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine tebliği dahiliye dairessinden ba-mazbata ifade 

olunmuş ve nezaret-i müşarün-ileyhaya iş’ar-ı keyfiyyet edilmiş olmağla ber-

muceb-i karar ifa-yı muktezası babında. 

 



 

Hû 

Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi 

Dahiliye Nezaretinden takdim olunub Şûrâ-yı Devlet’e havale buyurulan 

9 Şaban Sene (1)312 (5 Şubat 1895) tarih ve dört bin on iki numerolu tezkire 

melfufatıyla beraber dahiliye dairesinde kıraat olundu. 

Meailinde Karahisar-i Şarli Sancağına tabi Alucra kazası kaim-makamı 

Asaf ve naibi Rıza efendilerin yekdiğeri aleyhinde vuku’bulan şikâyetleri 



üzerine me’mur-ı mahsus marifetiyle icra ettirilen tahkikat neticesinde 

muma-ileyhimanın lehv ü lu’b (oyun ve eğlence) ile iştigal ve yekdiğerini darb 

ve tahkire ictisar etdikleri sabit olduğu cihetle kaim-makamlığa 

müntehabinden Raşid ve niyabete de Hafız Sabri Efendilerin tayini bi’t-tensib 

naib içün makam-ı âli-i meşihat-penâhiye iş’ar-ı keyfiyet edildiği ve bu 

babdaki evrak-ı tahkikiyenin gönderildiği beyanıyla muma-ileyh Raşid 

Efendi’nin tasdik-i me’muriyeti Sivas vilayetinden meb’us tahriratda iş’ar 

kılınmış ise de kaim-makamın esbab-ı azlinin ber-muceb-i nizam ba-mazbata 

iş’arı icab edeceğinden ve vilayet-i müşarün-ileyhaya icabı vechile tebligat-ı 

lazıme ifası ve bu babdaki evrakın dahi şayan-ı tedkik bulunduğu cihetle 

şimdiden Şûrâ-yı Devlet’e havalesi lüzumu intihab-ı me’murin 

komisyonundan ba-müzakere ifade kılınmış vilayet-i müşarün-ileyhaya icab-

ı vechile tebligat edilmiş olduğundan bahisle evrak-ı mezkûrenin takımıyla 

gönderildiği bildirilmişdir.  

Evrak-ı mezkûrenin tevdiiyle bidayet müddei-i umumiliğinden istifsar-ı 

mütalaa olunarak yazılan derkenarda kaim-makam ile naibin mudarebesi 

naib efendinin ikâmetgâh-ı hususiyesinde muamelat-ı şahsiyeden dolayı 

vuku’bulmuş olduğu cihetle muhakemesi mehakim-i adliyeye aid olduğu ve 

kendilerinin devam-ı me’muriyeti caiz olamayacağı hakkındaki iş’ar-ı 

mahallinin idareten tedkik olunacak mevadd cümlesinden bulunduğu 

gösterilmesine ve tedkikat-ı vakıaya nazaran kaim-makam ile naib beynindeki 

işbu mudarebe (döğüşme, vuruşma) tavla oyunundan münbais olub daire-i 

resmiye haricinde vuku’u bulmuş olmak ve sarf-ı hukuk-ı şahsiyeden ibaret 

bulunmak cihetiyle bunun hall ü faslı usulen mehakim-i adliyeye aid 

bulunduğundan bu babda kendisini mağdur add iden tarafın aid olduğu 

mahkemeye müracaatda muhtar olub ancak muma-ileyhimanın böyle lehv u 

lu’b (oyun) ile iştigal ve yekdiğerini darb ve tahkire ictisar ederek (kalkışarak) 

enzar-ı ahalide (halkın nezdinde) haysiyet-i şahsiye ve resmiyelerini ihlal 

etmeleri gayr-i caiz bulunduğundan naib-i muma-ileyhin heman azliyle yerine 

münasibinin tayini hususunun makam-ı âli-i meşihât-penâhiye ve kaim-

makam-ı muma-ileyhin dahi azliyle yerine erbab-ı ehliyetden birinin tayin ve 

izamı ve kendisini muayene etmesi içün vaki olan müracaatı üzerine belediye 

tabibini ifa-yı vazifeden men’ ettiğine dair kaim-makam-ı muma-ileyh 

tarafından mutasarrıf-ı liva hakkında dermeyan olunan şikâyetin tahkiki 

maddelerinin dahi dahiliye nezaretine havalesi tezekkür ve bu işe müteferri’ 

evrak leffen takdim kılındı. Ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir.  

Fi 6 Şevval Sene (1)312 ve fi 20 Mart Sene (1)311 (1 Nisan 1895) 

Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi Reisi ve azalar   



 

Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi 

Dahiliye Nezareti Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra kazası kaim-makamı asaf 

Efendi’den vürud eden (gelen) telgraf-nâmede kaza-i mezbur naibi Rıza Efendi 

bila-sebeb üzerine hücum ederek kendisini darb ve cerh ile haysiyet-i 

me’muriyetini ihlal eylediğinden bahisle hukukunun muhafazası lüzumu iş’ar 

olunmasına binaen bi’l-muhabere bu babda me’mur-ı mahsus marifetiyle icra 

ve liva-i mezkûr mutasarrıflığından ba-tahrirat isra kılınub aynen ve leffen 

takdim-i huzur-ı âli-i cenâb-ı nezâret-penahileri kılınan evrak-ı tahkikiye 

mündericatına nazaran kaim-makam ve naib muma-ileyhimanın lubiyyat ile 

vakit geçirerek yek-diğerini daarb ve tahkir eyledikleri anlaşılmış ve muma-

ileyhimanın şu hal ve hareketleri mugayir-i marzi’-i âli olarak devam-ı 

me’muriyetleri gayr-i caiz bulunmuş olmasına binaen heman tebdilleriyle 

(değiştirilmeleriyle) kaim-makamlığa müntehabinden Raşid Efendi’nin ve 

niyabete de mukaddema bazı nevahi (nahiye) niyabetlerinde bulunmuş ve bir 

mahalle tayini arz ve iş’ar kılınmış olan Karahisarlı-zâde mükerremetlü Hafız 

Mehmed Sabri Efendi’nin tayinleri münasib olacağı meclis-i idare-i vilayetden 

ifade ve muma-ileyhimadan Raşid Efendi’nin terceme-i hal varakası leffen 

takdim olunmuş ve keyfiyet makam-ı mualla-yı meşihât-penâhiye de yazılmış 

olmağla muma-ileyhin bir an evvel tasdik-i me’muriyetle (memuriyetinin 



tasdikiyle) emrinin telgrafla itası hususuna müsaade-i aliyye-i cenâb-ı 

nezâret-penâhilerinin şayan buyurulması babında emr u ferman hazret-i 

men-lehü’l-emrindir.  

Fi 27 Cemaziye’l-ahir Sene (1)312 ve fi 14 Kanun-i-evvel Sene (1)310 (26 

Aralık 1894)   

Sival Valisi Halil İbrahim bin Timur     

 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadaret-penâhiye  

Ma’ruz-i çeker-i kemineleridir ki 

Alucra kazası kaim-makamı Asaf ve naibi (yardımcısı) Rıza Efendilerin 

yek-diğeri aleyhinde (birbirleri hakkında) vuku’bulan şikâyetleri üzerine 

me’mur-ı mahsus marifetiyle icra ettirilen tahkikatdan muma-ileyhimanın 

lehv ü lu’b ile iştigal ve yek-diğerini (birbirini) darb ve tahkire (vurup, sövmeye) 

ictisar ettikleri (kalkıştıkları) sabit olduğu cihetle kaim-makamlığa 

müntehabinden Raşid ve niyabete de Hafız Sabri Efendilerin tayini bi’t-tensip 

naib?içün makam-ı âli-i meşihât-penâhiye iş’ar-ı keyfiyet edildiği ve bu 

babdaki evrak-ı tahkikiyenin gönderildiği beyanıyla muma-ileyh Raşid 

Efendi’nin tasdik-i me’muriyeti Sivas vilayetinden alınan 14 Kanun-i-evvel 

(1)310 (26 Aralık 1894) tarihli tahriratla iş’ar kılınmış ise de kaim-makamın 



esbab-ı azlinin ber-muceb-i nizam ba-mazbata iş’arı iktiza edeceğinden 

vilayet-i müşarün-ileyhaya ol-vechile tebligat-ı lazıme ifası ve mezkûr evrakın 

dahi şayan-ı tedkik bulunduğu cihetle şimdiden Şûrâ-yı Devlet’e havalesi 

lüzumu intihab-ı me’murin komisyonundan ba-müzakere ifade kılınmış ve 

vilayet-i müşarün-ileyhaya icabı vechile tebligat icra olunduğu gibi evrak-ı 

mezkûre de takımıyla huzur-ı âlî-i fehimanelerine takdim edilmiş olmağla ol-

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

Fi 9 Şaban Sene (1)312 ve fi 23 Kanun-i-Sâni Sene (1)310 (4 Şubat 1895)   

Nazır Umur-ı Dahiliye Bende Rıfat 

BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 627, Gömlek No: 46988, Tarihi: 25 

(Za) Zilkade Sene (1)312 (20 Mayıs 1895), Konusu: Alucra kaymakamlığı 

naibi Rıza Efendi hakkında ahalinin şikâyeti hakkında. 

 

Hû 

Taraf-ı Sami-i Hazret-i Meşihât-penâhiye Tezkire 

Fi 25 (Za) Sene (1)312 ve fi 9 Mayıs Sene (1)311 (20 Mayıs 1895) 

Alucra naibi Rıza Efendi’nin irtikab ve irtişasından ve sıfat-ı hakimiyete 

yakışmayacak sair ahvale (dair) na-becasından (uygunsuzluğundan) bahisle 

istid’a-yı ma’deleti mutazammın me’murin-i mahalliyeden müteaddid imza ile 

çekilen telgrafnamenin leffiyle muamele-i lazımenin icrası 14 Zilkade Sene 

(1)312 (9 Mayıs 1895) tarihinde savb-ı âli-i meşihât-penâhilerine izbâr 

olunmuşidi. Naib-i muma-ileyh hakkında şikâyeti havi kaza-i mezkûr ahali 

vekili Mustafa imzasıyla bu kere alınan telgrafname dahi leffen irsal kılınmış 

olmağla ol-babda.  



Bâ-işâret-i Müsteşârî 

BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 667, Gömlek No: 50022, Tarihi: 20  

(S) Safer 1313 (11 Ağustos 1895), Konusu: Alucra Kazası Kaymakamı 

Ömer Asaf Bey'in isnadat-ı vakıadan dolayı mesuliyetine mahal olmayıp 

tevbihi (sözlü olarak sıkıca uyarılması) lazım geleceği. (Dahiliye) 

 

Dahiliye Nezâret-i Celilesine Buyuruldu 

Fi 30 Temmuz Sene (1)311 ve fi 20 Safer Sene (1)312 (11 Ağustos 1895) 

Ber-muceb mazbata Dahiliye Nezâret-i Celilesinden icabının icra ve sicil-i 

ahval riyaset-i behiyyesine malumat itasına himmet buyurulmak. 

Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesinin bin-altı-yüz-yirmi-iki numerolu 

mazbatasının suretidir. 

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra kazası kaim-makamı Asaf 

Efendi’nin mugayir-i kanun bazı ahval ve harekâtından dolayı icra kılınan 

tahkikatı havi olub Sivas vilayetinden ba-tahrirat irsal olunan evrakın ve bi’l-

havale intihab-ı me’murin komisyonundan ita kılınan müzekkerenin leffiyle 

icra-yı icabı ifadesine dair dahiliye nezaretinden bi’t-takdim Şûrâ-yı Devlet’e 

havale buyurulan tezkire melfufatıyla dahiliye dairesinde kıraat ve evrak 

merkûmenin tevdi’iyle iktizası bidayet müddei-i umumiliğinden istifsar 

olundu. 

 İta olunan mütalaa-namede kaim-makam-ı muma-ileyhe isnad olunan 

mevaddın birincisi mülteziminden Alucra’nın Feygas karyesinden Zaralıoğlu 

İbrahim’in yedi gün hapsettirildiği ve muahharen (sonradan) sebil-i tahliye ile 



âşar tekâsitinin tecili ve iltizam edildiği kura (köy) bedalat-ı nakdiyesinin 

cibayetine (vergi gelirinin tahsiline) muavenet olunması içün merkûm 

İbrahim’den on-beş lira taleb edilmesi keyfiyeti olub kaim-makam-ı muma-

ileyh rüşvet maddesini inkâr ile Eylülde tesviyesi (ödenmesi) lazım gelen 

taksit-i evvelin Teşrin-i-Sâni nihayetine kadar ita edilmemiş olduğundan 

dolayı tahsil-i hukuk-ı hazine emrinde merkûmu celb ile zabıta nezaretinde 

bulundurulduğunu beyan eylemesine ve rüşvet mes’elesinden dolayı li-ecli’ş-

şahede ita-yı malumat eden Kütükçüoğlu Ali ile Ebiloğlu Mustafa’nın 

mütebayin (zıt, birbirine uymaz) ifadatı kaim-makamın bu maddeden de 

suret-i gayr-i meşruda hareket ettiğini isbat edemediğine ve ikincisi askerden 

kurtulmak üzere bikes (kimsesiz) mazbatasının tanzim ve itası zımnında Reji 

Kolcusu Halil’den on-beş lira istemesi  mes’elesi olub bu babda kaim-makam 

ile merkûm Halil külliyen inkâr eyledikleri gibi icra kılınan tedkikatda da 

madde-i rüşvet isbat edilemeyerek ihbar-ı mücerrede (tek kişinin yaptığı 

asılsız ihbar) kabilinden olarak gösterilmesine ve üçüncüsü merkez kazada 

ebniye (bina) inşa ettiren Tekeroğlu Yorgi’nin taşçı ustalarıyla mün’akid 

(akdedilmiş, imzalanmış) mukaveleyi ikameye (devam ettirme) teşebbüsü 

üzerine mezkûr ebniyenin seksen liraya keşfi içün kezalik onbeş lira 

istenilmesi maddesi olub bu babda mahkeme azasından Yani Ağa kaim-

makamın kendi vasıtasıyla Yorgi’den onbeş lira istediğini hikâye eylemekde 

ise de kaim-makam-ı muma-ileyh ile merkûm Yorgi fiil’i rüşveti külliyen inkâr 

eylemesine ve Yani Ağa’nın ifadesini te’yid edecek delail ve emarat-ı saire de 

görülememesine ve dördüncüsü Menok (Münük) karyesinde vuku’bulan katl 

ve cerh ve gasb maddelerinin tahkiki emrinde mahal-i vak’aya (olay yerine) 

gidilerek muavenet olunmak (yardım edilmek) üzere sekiz lira alınması 

keyfiyeti olub bu babda cereyan eden tahkikatda Zabtiye Şerif Kürd 

Mustafa’nın kaim-makama beş (ve)ya yedi lira ile iki Mecidiye verdiğini refiki 

bulunan Zabtiye Hacı Mehmed’le beraber gördüğünü hikâye eylemekde ise de 

merkûm Hacı Mehmed, Mustafa’nın kaim-makama öyle para verdiğini 

görmediğini beyan etmiş ve Müstantik Muavini Mustafa Efendi dahi harcirah 

olarak köylüler tarafından gerek kendisine ve gerek kaim-makama para teklif 

ve ita edildiği sırada kaim-makam tarafından külliyen reddedildiğini ifade 

eylemiş olmasına ve bu mes’elede Şerif’in paranın  ne içün verdiğini kat’iyyen 

tayin edemeyerek binaenaleyh meskûn bulunan ifade-i mutazarrıresinden 

(beyanda bulunduğu zarar veren ifadesinden) başka bir delil görülememesine 

binaen bu maddelerden naşi kaim-makam-ı muma-ileyhin mes’uliyeti icab 

etmeyüb ancak beşincisi zebhi (kesilmesi) bâ-irade-i seniyye-i memnu’ olan 

dişi hayvanatın zebhine (kesilmesine) emir verilmesi keyfiyeti olub, kaim-

makam-ı muma-ileyh bu babda inkâr-ı madde eylemekde ise de cereyan eden 

tahkikatda kendisinin ve me’murin-i kazadan bazılarının dişi hayvan eti 

iştirası (satın alınması) ve bâ-husus kasab Arşak’ın müevvelen ikrarı (değişik 

şekilde ikrarından) ve dişi hayvan zebhinde (kesiminde) bir dereceye kadar 

müsammahasını göstermekde olduğundan bu babdaki müsammahasından 

dolayı kaim-makam-ı muma-ileyhin tevbihi (cezalandırılması) icab edeceğine 

dair olan müddei-i umumiliğin şu mütalaası dairece de maslahata muvafık 

görünmemiş olduğundan zikr olunan beşinci maddeden dolayı ol-vechile 



muma-ileyhin tevbihi (cezalandırılması) hususunun canibi vilayete 

tebliğinin dahiliye nezaretine havalesi ve Sicil-i Ahval Daire-i 

Umumiyesine de malumat itası tezekkür kılındı emr u ferman hazret-i 

men-lehu’l-emrindir. 

Fi 15 Safer Sene (1)313 ve fi 25 Temmuz Sene (1)311 (6 Ağustos 1895)  

 

BOA Fon Kodu: BEO, Dosya No: 702, Gömlek No: 52628, Tarihi: 23  

(Ca) Cemaziye’l-evvel 1313 (11 Kasım 1895), Konusu: Serfiçe Sancağı 

dahilinde Kayalar nam-ı diğer Cuma Kazası Kaymakamı Hasan Sabri 

Efendinin azliyle yerine Alucra kaymakam-ı sabıkı Osman Asaf Efendi'nin 

tayini hakkında. (Dahiliye) 

 

Dahiliye Nezareeti Celilesine 

Fi 23 (Ca) Cemaziyel-evvel Sene (1)313 ve fi 30 Teşrin-i-evvel Sene (1)311 

(11 Kasım 1895) 

Serfiçe Sancağı dahilinde Kayalar nam-ı diğer Cuma Kazası Kaymakamı 

Hasan Sabri Efendinin azliyle yerine Alucra kaymakam-ı sabıkı Osman Asaf 

Efendi'nin emr-i tahlifi (yemin ettirilmesi) icra kılınmak üzere tayini hususuna 

makam-ı nezaret-i celilelerinden meb’us 2 Cemaziyel-evvel Sene (1)313 (21 

Ekim 1895) tarih ve 2553 numerolu tazkire üzerine bil-istizan 21 Cemaziyel-

evvel Sene (1)313 (9 Kasım 1895) tarihinde irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-

penâhi şeref-müteallik buyurulmuş olmağla ifa-yı muktezasına himmet. 

 

Aşağıdaki bölüm Karahisarla ilgili bir belgeden alınmıştır. Yazının linki 

başlangıç bölümündeki değerlendirme kısmında verildi. 

Onuncu: Düvel-i sairece ba imtiyaz name oğlan ve kız karhaneleri küşad 
eylediği rivayet olunuyorsa da şimdiye kadar şu hal memalik-i mahrûsâ-i 

şâhânenin Anadolu havalisinde emsali na mesbuk iken livamız mutasarrıfı 



Mustafa Efendi Karahisar’i Şarki’ye teşrifinden beri İslam ve Hristiyan 

delikanlılarından mürekkeb ikâmet eylediği konakda bir oğlan karhanesi 
küşad etmiştir. Acaba muma-ileyh sonra imtiyazı var mıdır bilemem. Bu 

misillü na-meşru ahvallerle namus-ı hükümeti ihlal eylemiştir. Hatta bundan 
bir mah akdem Müftü Mahalleli Sarı Mehmedoğlu Ömer Efendiyle bir oğlan 
masada bir gece konağında bir takım arbede çıkarmıştır. Bu da bu da inkâr 

olunmaz ya. 
 
Onbirinci: Mutasarrıf-ı muma-ileyhin her-bar işret-hemdemleri ve dürlü 

dürlü fenalıklarda müşaviri bulunan meclis idare kâtibi ve tahrirat müdürü 
vekili Zühdü ve mahkeme azası biraderi Zihni ve ammet-zadesi ve Beledi(ye) 

Reisi Sabit ve kayın pederlerinin eniştesi Beledi(ye) Kâtibi Mehmet ve 
meclis idare azası bacanağı Arapgirli Yusuf ve halet-zadesi (teyze oğlu) 
Hazineoğlu Hacı Mehmed Efendiler diğer diğerine merbut akraba-i 

akrabadan ber-familya bulunmalarıyla kuvve-i nüfuzlarının te’siri 
sa’ikasıyla hükümeti kabzen teshire alarak (hâkim olarak) kanun-ı 

şikenane diledikleri gibi icra-yı meram ve efkâr etmekteler muma-ileyhin 
dest-i cevr-i (cefa, eziyet) mezâlim-i taaddiyâtından (düşmanlık, ezme) 
mutasarrıf efendinin de na meşru hareketinden bahisle vilayete ve makamat-

ı âliyelere vukuubulan ihtiyarat ve şikâyetten semere görülemiyor. (Şöyle ki) 
Bunlar haklarında vukuubulan müracatlar  hukuk u umumiyeyi beyandan 
ibaret olup madde-i müştekâ (şikâyet konusu) her ne ise mukdim (cesaretli, 

işine düşkün) ve mustakim (doğru) memur-ı mahsusla bi-tarafane (tarafsız) 
tahkiki la-büdd (gerekli, elzem) iken ol-babdaki mutekaddime-i evrak ayniyle 

mutasarrıflığa iade ile kendi fiillerini kendilerden su’al olunuyor (Fe-
sübhanallah) Bu da fiil-i failinden istifarla iktifa (yetinmek) kabilindendir. 
Acaba fail-i fiilini bi’t-tabi ikrarla kendi muhakemeyi ifa etmek kabil-i imkân 

mıdır? Buna te’essüf etmemek elde değildir. Mazlumların feryâdları asmane 
(gökyüzüne) çıkdı.Beledinin ihtilası yüzbine karibdir. Akrabalarının 

nüfuz-ı te’essiratı ve mutasarrıfın da sahabetiyle kapatıldı. Tarik esmanından 
ikibinbeşyüz lira yağma edildi. Biçare ahali hem bedelen parayı verdi 
şimdi de bedenen tariği ta’mir ve inşa etmektedir. Her zaman maruzalar 

tahkik olunur ve beledinin hesabatıyla bank şu’besinin tarik hesabatı ru’yet 
eylediler. Binaen ala zalik beledi me’murları hakkında tutulan ihtilasat evrakı 
istintâkiye (sorgu hâkimliğine) celb ile nazar-ı tedkik buyurulursa ol-babdaki 

sadık ve kendimle vatana hizmetim anlaşılır. 
 

Hatme (Sonuç) 
Muhibb-i vatan (vatansever) bulunduğumuz cihetle bir müddetten beri livamız 
bulunan Karahisar-i Şarki’nin müsadif eylediği (rastlayan, tesadüf eden) 

ahval-i müte’ellimeyi (elemli ve kederli) hasbi olarak (Allah rızası için) arza 
mecbur olduk. Gaddar-ı muma-ileyhimin arzlarından ve mutasarrıfın 
bekasını te’min içün der-kâr olan ihanetinden ihafeten şöhret ve imza vaz’ında 

ma’zuruz bi-hakk-ı Huda-yı lem yezel be bi-hakk-ı ruhaniyet-i Peygamber 
icra-yı icabıyla dünyevi ve uhrevi min indillah ecr müsab buyurulmanızı eltaf-

ı semadiniyyeden temenni eyler lisan-ı umumiyeden istirhamen bu babda 
adalet bekleriz. Ol-babda lütf ve merhamet efendimizindir. Fi 1 Haziran 
1311 (13 Haziran 1895) Bende Muhbir Sadık Karahisar-i Şarki 

 


