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1880 YILINDA İKİ ŞEBİNKARAHİSARLI BİR OLMUŞ ALUCRA 

MALİYESİNİ SOYMUŞ 

 
Konuyla ilgili olarak incelediğimiz dosyalarda o kadar çok belge 

varki insan bir noktadan sonra okumakdan sıkılıyor. Bunun bir nedeni de 

belge sayısı çok olmasına karşın belge içeriklerinin aynı minvalde 

olmasıdır. Bu nedenle birçok belgeyi okumuş olmama rağmen bazılarını 

da okumadım. Zira mesele de bütün detaylarıyla anlaşılmış oldu. Yine de 

okunmayan belgeleri de dosyadan ayırmayarak onları da sırasıyla 

bıraktım. Belgi bir gün onlar da okunur veya bir okuyan olur. 

  

 Belgelerimizde iki kişinin adı geçmektedir bunlar 

Şebinkarahisar’ın Tamzara kasabasının Emir Cihan mahallesinden 

Alucra’nın eski malmüdürü Hacı Mehmedzade Salih Efendi ile yine 

Şebinkarahisar’ın Orta mahallesinden eski sandık emini bir anlamda 

veznedarı olan Hacı Ahmedzade Mehmed Arif’dir. 

 

 Her ikisi de Alucra’da bulundukları görevden ayrıldıkdan sonra 

yapılan muhasebe kontrollerinde üzerlerinde binlerce kuruş zimmet 

çıkmıştır. Önceleri öyle değildi böyleydi diye inkâr yoluna gitmişler ise de 

netice olarak zimmetlerini kabul etmek durumunda kalmışlardır.   

 

 Elbette onların bu suistimalinde kaymakamın da denetim 

eksikliğinin etkisi bulunmaktadır. Bu iki kişi tabiri caiz ise meydanı boş 

bulduklarından istedikleri gibi davranmışlardır. 
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 Soruşturma yıllarca sürmüş kimisi evini satmış borcunun bir 

kısmını ödemiş kimisi de İstanbul Tahtakale hanlarına düşerek 

hemşehrilerin yanlarında bir somun ekmeğe muhtaç kalmışlardır. Bu süre 

içinde Salih Efendi vefat etmiştir. Arif Efendi ise Tahtakale’de sefalet 

hayatı yaşamaya devam etmiştir.  

 

 Belgelerde Alucra açısından rastladığım bir önemli detay 1880 

yılında Alucra’da Hacı Yusuf Cami-i Şerifinden bahsedilmiş olunmasıdır. 

 

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Mehmet 

Kahramanoğlu, Aşiyan Sahaf Etem Çoşkun, Mustafa Demirel, Abdullah 

Ertürk, Turan Kılıçaslan, İsmail Tahiroğlu, Bilal Abır, Hamza Soysal, 

Süleyman Köse, Mustafa Dönmez, Ayşe Kaviloğlu, Şule İyigönül 

Atasagun ve Mahire Yazar Kiremitçi’ye çok teşekkür ederim. 

 

Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 

muratdursuntosun@wordpress.com 

 

BOA Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 1813, Gömlek No: 1, Tarihi: 13.7.1307 

(5 Mart 1890), Konusu: Alucra Kazası Sandık Emin-i esbakı Arif 

Efendi hakkında verilen karara binaen temyizen tetkiki talep edilen 

dava evrakının gönderilmesi. (Sivas 2) 

mailto:muratdursuntosun@wordpress.com
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Huzur-ı Âli-i Hazret-i Mutasarrıf-ı Ekremiye 

Müddea-i muma-ileyhin orman idaresi muhasebesi bi’l-ru’ye 

(muhasebesi görülürken) zimmetince otuzbirbinyirmiiki (31.022) kuruş 

açık zuhur ederek bunun rabt edilen muhasebede görüleceği vechile 

onbirbinellidokuz kuruş otuz parasına mahal irae ederek 

yirmibeşbindokuzyüzaltmışüç kuruşda kendisine açık görünmüş 
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olduğundan ve işbu istid’a da beyan olunduğu vechile zamanı 

senedatından ol-mikdar mebaliğ senedatı halefi (yerine gelen) Hüseyin 

Efendi’den zuhur ederek (çıkarak) zamanına mahsub edilmiş ise de daha 

önceki zayi’ senedatı elde edilemeiş olduğundan ve halefi Hüseyin 

Efendi’ye malmüdürü Hulusi Efendi’nin ifadesi dahi işbu istid’ada beyan 

olunduğu vechile idüği tahkik kılındığından ve müstelzim-i mücazat olan 

zimmetin nakden ahz ve tahsili vürud eden emr u iktizasından idiğünden 

şu halde görünen mezkûr açığın ne vechile alınacağına dair karar itası 

meclis idare-i livaya tevdi’ olunur.  

Fi 29 Eylül Sene (1)302 (11 Ekim 1886) 

Meclis İdaresi Fi 9 Teşrin-i-sani Sene (1)302 (21 Kasım 1886) 

 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Kulları doksan altı senesi (1296-1879) Alucra kazası sandık 

eminliğine tayin buyurulub doksan sekiz senesi Eylül’ünde (1298-1882) 

müddetimin iktizasıyla (dolmasıyla) infisalim (görevden ayrılmam) 

vuku’-bularak zaman-ı çakeranemde malmüdürü bulunan Divriğli 

Hulusi Efendi her nasılsa yirmi otuz bin kuruşluk senedatı esna-yı 

infisalimde (görevden ayrıldığımda) sirkat ederek (çalarak) yerime 

vekâleten tayin olunan Zıhari karyeli Paçaoğlu Mustafa Efendi’ye 

birazlarını satıp yarısını almış olduğu infisalimden (görevden 

ayrılmamdan) beş altı mah sonra muhasebe başkâtibi Vehbi Efendi 

muhasebemizin ru’yetine me’muren kaza-i mezbura gelerek tedkikata bi’l-

ibtidar halefim Mustafa Efendi’nin senetlerinin içerisinde beş altı bin 

kuruşluk senedatım meydana çıkub muma-ileyh Zühdü Efendi bu senetler 

terk değil Arif Efendi’nin zamanı senedatıdır bunlar her nereden aldığınız 

ise beyan etmeniz lazım gelür deyu su’al-ı isticvabında (soru sorup cevap 

istediğinde) ben kaim-makam beğ ile Mindeval nahiyesine akçe tahsiline 

gittiğimde Hulusi Efendi(yi) yerime vekil etmiş idim otuz bin kuruş kadar 

para kabz etmiş geldiğimde bu senedatlara nakid makamında bana teslim 

eyledi. Muma-ileyh Hulusi Efendi orada hazır olduğu halde ikrar ve itiraf 

eyledi ve gaib olan senedatın otuz bin kuruşuna karib (yakın) idüği bende 

bulunan maaş cedveliyle malum ve müsbet bulunmuş olduğundan ba-

senet-i merkûmenin mezkûrenin zahire ihraç olunarak muamele-i 

mukteziyenin (gerekli muamelenin) icrasıyla bi-gayri hak (haksız) giriftar 

olunan (orya çıkan) açığın kapadılub çakerilerinin azad buyurulması 

……(kağıt katlanmış)………ise de ıyad ve evladımı idareye bile kâfi 
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olamayan hane ve eşyamın terkin ile bir mikdar akçe ahz ve istikraz ederek 

kayden kulunuzdan taleb olunan mebaliğin tahvilat ile tesviyesine karar 

verilmesi hususuna müsaade-i nizamiye ve aliyyenin şayanı ma’ruzunda 

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

Selh-i Temmuz Sene (1)302 (11 Ağustos 1886)   

 
Hû 

Numero 1 

Alucra kazası sandık emin-i esbakı Arif Efendi’nin alınan ifadesidir. 

-Nerelisiniz isim ve şöretiniz ve pederinizin ismi ve san’at ve mahal-i 

haneniz nedir? 

Karahisar kasabasının Orta Mahallesinden Hoca Ahmed Efendi’nin 

mahdumuyum. İsim-i acizanem Mehmed Arif Efendi. San’atım yokdur. 

Evelleri ara sıra bazı ufak me’muriyetlerde bulundum. 

-Bundan yedi sene mukaddem ne gibi me’muriyetlerde bulundunuz? 

Evet doksan altı senesi Mayıs’ında Alucra kazası sandık eminliğine tayin 

olunarak müddet-i mahdudenin hitamı (sınırlı müddetin bitmesi) cihetle 

doksan sekiz senesi Eylül’ünün üçüncü günü emanet-i mezkûre 

muamelatından el çektim. 
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-Bu ifade eylediğiniz müddet zarfında sandık emanetine aid 

zamanınız muhasebesi ru’yet olundu mu? Ve beraat idüb tebriye-i 

(üzerinde devlet parası olmadığına ve borcun bulunmadığına dair) 

zimmet mazbatası alabildin mi? 

Muhasebem ru’yet olundu ama berâet edemedim zimmetin vardır diyorlar.  

-Zamanınız muhasebesi ol-vakit ru’yet olunmuş ve ol-babda tanzim 

kılınan devr muhasebe defterine müracaat olundukda ma’a devr 

makbuzatınız yine maa devr merkuatımızdan fazlalaysa inde’l-mizan 

otuz-yedi-bin-yirmi-iki buçuk kuruş açığınız görülüyor. Bunu şimdiye 

kadar niçün eda etmediniz? 

Ne yolda zimmet zuhur eylediğini fark edemiyorum yarın evraklarımı 

getüreyim de ana (ona) göre cevab veririm. 

-İfadeni imza eder misin? 

Evet ederim. 

Alucra kazası esbak sandık emini Hocazade Mehmed Arif 

-Dünki ifadenizde ne yolda zimmet zuhur eylediğini fark edemiyorum 

dedin, sizden aranılan zimmet ise işte meydanda olan şu devr 

muhasebe defteriyle müsteniddir ve götürüleceğini beyan eylediniz 

evrakları götürmüşdürsünüz bu zimmeti şimdi eda etmeli ve bir 

diyeceksiniz var ise beyan eyleyiniz. 

Bu zimmet denilen meblağdan on-bir-bin kuruşluk senedatın sarfı 

hususuyla muamelesi tamam olunduğu halde sarf ettim. Eğerci kabul 

olunmuyorsa sarf verilesini emr eden amire müracaat olunsun. Ve 

küsurundan yedimde bulunan 20 Şubat Sene (12)97 (4 Mart 1882) tarihli 

sened-i merkûme Mayıs nüshası mucebince livaya vuku’bulan medfuat 

(kasadan çıkan paralar) meyanında on-sekiz kıt’a senedat ile sarf olunan 

on-yedi-bin kuruşun livada mahsub olunmayarak yüzü üzere kaldı ve bu 

senedatın nere(de) kaldığını bilemiyor ve küsuruda mevzuasıyla kabz idüb 

fiyat-ı hakikisiyle sarf eylediğim akçeden hasıl olan ziyandır. 

Madem ki ba-cedvel livaya medfuat (kaydedip, beyan) etdiğin o 

mikdar senedat mukabili olan on-yedi-bin kuruşun mukabilinde 

livadan makbuz-ı mahsub-ı ilmühaberi almadın ise ol-vakit bu 

senedat elbette iade ve sana teslim olunmuşdur. Eğerci sana teslim 

olunmadı ise ibraz et. Ve sana teslim olunmadı ise nerede kaldığını ol-

vakit niçin aramadın? 
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Zikr olunan cedvel senedatı livadan kâmilen iade olundu. Ve küsuratı 

(kalanı) bana teslim olundu ise bu on-yedi-bin kuruşluk senedat gelüb 

teslim olmadı. Ve ol-vakitden beru hâlâ aramaktayım.       

Hû 

-Bu on-yedi-bin kuruşluk senedatın iade iade kılındıkdan sonra 

nerede kaldığını bilmiyorum deyu anifen (az önce yukarıda) ifade 

etdiniz. Mamafih bazı devairde (devir teslimlerde) der-kenarlu olan 

işte şu istid’anızda halefiniz Mustafa Efendi’nin senedatı meyanında 

zamanınıza aid olarak altı-bin kuruşluk senedatınız çıktığını ifade 

etmişler, etmişsiniz. Bu senedler o on-yedi-bin kuruşluk senedlerden 

mi  yoksa bunlar da başkaca sened mi? 

Evet halefim Mustafa Efendi’nin senedatı meyanında o kadar senedatım 

çıkdı ise de bunlar on-yedi-bin kuruşluk senedatdan başkadır. Ve bu altı-

bin kuruşluk senedatım muhasebemde dahildir.  

-Eldeki şu muhasebe defterine bi’l-müracaa mevzuasıyla kabz ve 

hakikiyesiyle sarf olunan mebaliğden hasıl olan ziyandır diye 

söylediğin küsur mebaliğ muamelelü senedler sarf eylediğini ifade 

eylediğin on-bir-bin kuruş meyanındadır. Şu halde bu küsur zimmete 

karşu ne gibi müdafaanız varid (var).   

O cihet içün Cumartesi gününe kadar bana müsaade verirseniz cevabını 

vereyim.     

-On-yedi-bin kuruşluk iade olunan senedatın sana teslim olmadığını 

ifade ve nerede kaldığına malumatın olmadığını ilave ve hâlâ 

aramakda bulunduğunu izbar eyledin. Halbuki bu gibi sarfiyat 

senedatı hasbe’l me’muriyet senin yed-i zabtında olacak ve hesabı ise 

senden mes’uldür. Senedatının zayi’ olduğunu ve nerede kaldığını 

hükümet aramağa mecbur değildir. Bu zimmeti sen tesviye et de o gibi 

zayi’ ve gaib olan senedatını ba’dehu lazım gelen mahalden ara ve 

da’va et. 

Ben bu senedatı aramağa mecbur değilim benim merfu’atım şu cedvel ile 

sabittir. 

-Bu zimmeti kendine bu defa mal etmiyorsun ama işte şu istid’ada 

zimmetinin tasfiye-i düyuna tahvil olarak mal sandığına kabul 

olunmasını istirham ediyorsun. 

Evet öyle bir istirham etdim. İstid’ama nazar et (bak). Zimmet diyerek 

istid’a etmedim ancak şundan bir kurtulayım da bir me’muriyet istihsaliyle 
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medar-ı maaş edeyim deyu hanemi satub tasfiye tahviliyle şunu kapatmağa 

mecbur oldum. 

-İfadelerini imza eder misin? 

Ederim. Hocazade Mehmed Arif 

 
Hû 

Sahife 3 

Alucra sandık emin-i esbakı Arif Efendi’nin tahkikat evrakıdır. 

Soru-Doksan-yedi senesi Mayıs’ı cedvelinin zirini (altını) sende 

temhir ederek (mühürleyerek) mi gönderdin? 

Cevap-Evet bende temhir ederek (mühürleyerek) takdim etdim. Ve elan 

(halen) yedimdeki mühürde yine o mühürdür. 

Soru-Bu Mayıs cedvelinin medfuat cihetinin yekûnunun tahtına 

(altına) bir boş haneye yirmi-üç-bin-iki-yüz-seksen-bir kuruş otuz-

dört para yazmış ve bunun medfuatında meblağ-ı mezkûrun ne gibi 

masarıf olduğu ve kaç kıt’asına medfuatı derc edilmeyerek öylece 

kalmış olduğu ve meblağ-ı mezbur ile birlikde hasıl olan yekûnu 

cedvelin zeyl mazbatasında zikredildiği  görüldü. Bu yirmi-üç-bin-iki-

yüz kuruşluk senedat bu cedvel ile beraber pusula gönderilmemiş 
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olduğu kalemden yazılan bi’l-sual anlaşıldı. Siz meblağ-ı mezburun 

senedatını cedvel ile beraber pusula gönderdiniz mi? 

Cevap-Evet senedat livaya (sancağa) gönderildi. Ve yedimdeki nüshada da 

izahatı vardır buradan mukabele etdik. Muharrem Efendi ile birlikde cami 

havlusunda mukabele etdik. Senedat ile cedvel yekûnu birbirini tutdu. 

Götürüb Vehbi Efendi’ye teslim etdik. Masanın içerisine bırakdı. Salih 

Efendi ile mahdumu (oğlu) Muharrem Efendi birlikde idi. 

Soru: Bu yirmi-üç-bin kusur kuruşluk senedat ne gibi masarıf 

senedatı ve kaç kıt’adan ibaret idi? 

Cevap: Evet yedi kıt’adır amma ne gibi masarıf olduğunu 

hatırlıyamıyorum. Yedimdeki nüshaya bakarsam ne gibi masarıf senedatı 

olduğunu bilürem. 

Soru: Ol yedinde bulunan nüshayı getür de görelim. 

Cevap: Hanenin anahtarı bağçedeki hanede kaldı. Yarın getirüb kapuyu 

açarak cedvel nüshasını takdim ederim.  

Fi 9 Kanun-i-sâni Sene (1)303 (21 Ocak 1888) 

Alucra sanduk emin-i esbakı Arif Efendi 

Bu ifadelerini imza et de yarında o nüshayı getir. 

Soru: Muhasebe nüshasını getirdünüzse görelim. 

Cevap: Evet getirdüm işte budur. 

Bu cedvel nüshasını görün muhasebede bulunan cedvel ile tatbik edin 

(karşılaştırın) cümle-i yekûnun üzerinde murakkam bâlâda zikr olunduğu 

vechile yirmi-üç-bin iki-yüz-seksen-bir kuruşdur. Sizin getirdiğiniz 

cedvelde murakkam (yazılı) olmayub on-yedi-bin-altı-yüz-on-sekiz kuruş 

24 para yazılıdır. Ve bu hane-i dahilisiyle üst tarafında bulunan diğer iki 

icmal hanesi rakamlarında bir takım hakk’lar (yazılar) vardır. Ve 

muhasebede bulunan cedvelin mülahazası açık olduğu halde senin 

yedindekiler nihayet hane mülahazasında on sekiz kıt’a sened murakkam 

olmayub bu senedleriyle kaim-makam bey’in varid maaş senedleri 95 ve 

96 ve 97 seneleri âşar idaresinden verilen sened-i mahsusu Verd (ve 

Dede)? Efendi mührüyle bu mukadder  (değeri belirlenmiş) senedlerin 

yirmi-bin bu kadar kuruşdan fazla zuhur eden beş-bin bu kadar kuruşluk 

ilmühaber mucebince medfuat edilen tabiriyle muharrer (yazılı) olduğu 

görüldü.  

-Bu şerhinde muahharen (sonradan) başkası tarafından yazıldığı 

anlaşıldı. Bu şerhi kimler ne vakit yazdı? 
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Cevap: Muhasebede mahfuz olan cedvel cedvel nüshasındaki açık yani 

şehsiz olan yirmi-üç-bin küsur kuruş benim yedimdeki nüshada var ise de 

bir kalem olmayub bir iki kalemde yerleşdirilerek terkim kılınmış işin 

esasını nakl edeyim. Salih Efendi zamanı muhasebesini gördük yirmi-üç-

bin küsur kuruş açık kaldı. Şimdiki halde bulunan nüsha Salih Efendi’nin 

yediyle getürülmüş olan nüshadır. Muahharen on-yedi-bin kuruşluk âşar 

me’murları senedle kaim-makam bey’in senedleri ve beş-bin bu kadar 

kuruşda bu küsur sened ile dolduruldu. Daha işin hakikatini Hulusi 

Efendiden su’al olunsa anlaşılır. Şerhin sonradan yazılmasını Hulusi 

Efendi’den su’al edin. 

Soru: Kalemde bulunan Salih Efendi yediyle getirildiğini söylediğin 

97 Mayısı cedvelinde senin mührün vardır. Ve o mühür kendi mührün 

olub …..yedinde olduğunu evvelce söylemişdin. O cedvelde yirmi-üç-

bin-iki-yüz-seksen-bir kuruşun mülahazatına bir şey yazılmamış 

olduğu halde ne içün mühr bu yere Salih Efendi’ye verdin? 

Cevap: Salih Efendi’yi çağırubda sormalı, o bilür. 

-Bu hakları? Beyan ve sonradan bu şerhleri yazan kimdir? 

Cevap: Bilemem yine sonra şu cedvel ilmühaber makamında şu cedveli 

hıfz ediyorum. Bunları Hulusi Efendi’den su’al edin.  

Fi 13 Kanun-i-sani Sene (1)303 (25 Ocak 1888) Sandık emin-i esbak 

Soru: Evvelki vermiş olduğun ifadelerinde kendine teslim 

olunmadığını beyan eylediğin on-yedi-bin kuruşluk senedat ne gibi 

senedlerdir?  

Cevap: Cedvelde nasıl yazılmış ise öylecedir. 

Soru: Ve nasıl masraf senedatı ise söyle. 

Hangi cedvelde yazılıdır? 

Cevap: Yedimdeki Mayıs cedvelinde var. 

Soru: Mayıs cedvelinin nihayet sonuna sütununa yazub âşar 

me’murlarıyla kaim-makam bey’in senedi dediğin senedler midir? 

Cevap: Evet işte oradaki senedlerdir.  

Fi 13 Kanun-i-sani Sene (1)303 (25 Ocak 1898) Sandık emin-i esbak 
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O yirmi-üç-bin kuruşun hanesi açık olarak cedvelin temhir edilmesi 

(mühürlenmesi) kaideye muhalif (aykırı) değildir. Ve bu yirmi-üç-bin 

kuruş birisinin değildir. Akdemce arz eylediğim vecihle bi’l-bedahe 

(açıklıkla) bir şey diyemeyeceğim fil-hakika zikr olunan yirmi-üç-bin 

küsur kuruşun öyle bir zimmet olduğu keza aklıma gelemor (gelmiyor). 

Sandık emini Arif efendi ise o cedvelin tanziminden yedi sekiz ay sonra 

infisal ettiği tarihiyle beyandır, oraları Arif Efendi bilür.  

-Arif Efendi’ye sorduk dünki cevabda sizin zaman-ı idareniz 

muhasebesini görüb yirmi üç-bin küsur kuruş açık kaldığından naşi o 

haneye bir guna masarıf yazılmaksızın siz ibraz etdiğim cedvelin 

yedindeki mazbata mühürlendirilüb hane-i mezkûr açık olduğu halde 

bu cedveli oradan alub muhasebe-i livaya götürmüş olduğunuzu 

emin-i muma-ileyh söylüyor. 

Gerek cedvel ve gerek havi olduğu senedat bendeniz o kazadan geldikden 

sekiz on gün sonra bir paket olduğu halde tahrirat kâtibi Eflatun Efendi ile 

doğruca muhasebe-i livaya ve hususuyla Vehbi Efendi’ye teslim olmuş 

yani malmüdiri Hulusi efendi ile sandık emini Arif efendi götürmüşler ben 

götürmedim.  
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Fi 26 Kanun-i-sani Sene (1)303 (7 Şubat 1888) 

-İşbu ifadelerini okuyup temhir eder misin? 

Salih Efendi’den tekrar sual 

Sandık emini Arif Efendi verdiği cevabın birinde zimmet denilen 

maddenin on-bir-bin küsur kuruş sarf verile muamelesi tamam olan 

senedatla sarf etdim eğer mahsub olunmaz ise amir-i sârifinden 

(harcama amirinden) arayınız demesi üzerine kuyuda ve senedata 

bi’l-müracaa sekiz-bin küsur kuruşun zaman-ı idarenizde hilaf-ı usul 

ve nizam olarak sarfını gösterdiğiniz veya irade-i seniyye tenzili icab 

eden öşrü humus (1/5 öşür) tenzil etmeksizin sarf ettiğiniz maaşat ile 

fazla makbuzatınızı talep etmiş ve bu babda zat-ı ali-i hazret-i 

mutasarrıfiye bir iki defa müzekkere takdim kılınmış idi. Bütçenizi 

henüz ita etmemiş bulunduğunuz cihetle sandık emini muma-ileyh 

hakkındaki tahkikat netice bulmağla zikr olunan sekiz-bin küsur 

kuruş ale’l-usul nakden bi’t-teslim-i sandık iktiza eylediğinden bu 

babda bir diyeceğiniz var ise söyleyiniz.   

Fi’l-hakika bu husus hakkında mutasarrıf bey efendiye verilen takrir 

mucebince husus-ı mebhuse bâ-tahrirat bendenizden istilam 

buyurulmuşdu. Sandık emininin verdiği cevabın birisinde kendisinden 

talep olunan zimmetden sekiz-bin kuruşunun vuku’bulan sehiv-i 

(istemeden yapılan hatalı) muameleden dolayı bizim tarafımızdan 

aranılmasına vaki olan ifade ve iddiası yanlış bir zehabdır (düşüncedir). 

Şunun içün ki sandık emini Arif Efendi benden yirmi ay sonra infisal etti 

(görevden ayrıldı). Ve bu zikr olunan zimmet kendisinden rızayla talep 

olundukda malmüdir-i esbak Ömer Hulusi Efendi’ye ve bir takım 

senedatım gaib oldu deyu muhasebe-i liva aleyhine ifade etmekde iken 

bunlardan faide kazanamayacağını anladığı takdirce mezkûr zimmeti 

kabul ederek tahvilat vereceğini derc ile bir kıt’a arzuhal takdim eylediğini 

yine bu adada Salı günü haber aldım  ve mezkûr arzuhalde Vehbi Efendi 

nezdinde mahfuz olduğunu yine burada işitdim. Bunlardan fazla almış 

olduğumuz maaş içün mutasarrıf bey efendi istirdadı ve malsandığına 

teslimini emir buyurdular. Her ne kadar emir-name ve havale-name ile 

aldığımı tekrar ettim ise de kabul etmeyüb mademki bu fazlayı emr ile 

almış olduğumuzu ifade ediyorsunuz tahvilat ile tesviye etmeniz lazım 

gelür deyu tekrar emredince getürdüm sekiz-yüz-elli kuruşluk tahvilatı 

mal sandığına teslim ettim. Ve bir kıt’a muvakkat sanduk pusulası aldım. 

Hâlâ nezdimdedir. Bunun ma’adası (kalanı) Rasim Efendi Tamzara Müdiri 
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Rasim Ağa ve ol-vaktin tahrirat kâtibi Eflatun Efendi zimmetlerinde 

kaldığı senetlerinden anlaşılıyor ise de bunlardan Tamarza müdiri Rasim 

Ağa’nın kol me’mur(u) olmadığını ve öyle bir para almadığını ve senedi 

dahi almadığını ifade eylediği gibi Rasim ve Eflatun Efendilerin fazla 

aldıkları her kaç kuruş ise kendileri tesviye edebilir (ödeyebilir). Şimdi 

burada hatm-i kelam (sözümü bitirip) ve temhir ederim (mühürleyeyim), 

cevabımı dahi Cumartesi günü söylerim. 

Fi 28 Kanun-i-sâni Sene (1)303 (9 Şubat 1888)    

Akdemce olunan su’al üzerine cevab bakiyesi (kalan cevapları) olup ber-

vech-i zir beyan ederim. Alucra kazasında zammı rub’ tenzil olunmaksızın 

birkaç kıt’a sened yolsuz ve kaidesine mugayir-i muamele icrasıyla 

malsandığından akçe sarf edildiği ve mezkûr senedler el-an hal-i sabıkı 

vechile durduğu su’al olunduğu gibi almış olduğumuz fazla maaşın da 

istirdadi (geri alınması) emr olunuyor. Halbuki maaşatdan rub’ zammı 

tenzil olacağına dair tarih-i infisalim (görevden ayrılmam) olan 97 senesi 

Mayıs gayesine kadar o yolda bir emir-name göremedim madem ki mezkûr 

senedatda yolsuz veyahud sehv-i muamele var imiş ise sandık emini Arif 

Efendi infisal-i aciziden (görevden ayrılmamdan) sonra ma’a ziyade yirmi 

mah müddet sandık emini ve senedatın muhafazası dahi kendüsi olduğu 

halde görülen sehv ve noksanın muamelesini ıslah edüb de sahib-i 

senedlerden mazkûr fazlayı istirdad etmek (geri almak) veya ettirmek 

eshel bir tarikdir (daha kolay yoldur). Zira bendenizden sonra mezkûr 

senedlerin sahiplerine yirmi aydan ziyade maaş verilmişdir. Hükümet-i 

aliyyenin iktidarı inkâr olamaz. Eğerci arz ettiğim husus içün Alucra’da 

icra ettirecek me’mur yok idi, denürse livaya müracaat etmesi icab ederdi. 

Buralarına riayet edüb de doksan-altı senesinden beru yedlerine kendi 

nezdlerinde bulunan senedatın noksan muamelesiçün tahvil-i lisan etmek 

ayıbdır ve birde maaş-ı şehriyemizin fazla olmadığının sebebi olmayub 

canib-i livadan fi 10 Cemaziye’l-ahir Sene (12)98 ve fi 27 Nisan Sene 

(12)97 (9 Mayıs 1881) tarih ve yüz-yirmi-altı numerolu emir-name ve 18 

Haziran Sene (12)96 (30 Haziran 1880) tarih ve seksen-üç numerolu 

havale-namenin vüruduna mebni maaş senedlerinin havalenamesine 

tevfikan maaşımı almış idim hakikat-i madde böyle iken çend gün 

mukaddem muhasebe-i livadan canib-i sami-i mutasarafi-i ekremiye 

verilen takrir dahi suret-i resmiyede bendenizden su’al olunmuş idi. Arz 

olunan cevab üzerine zat-ı alileri  dahi hazır bulunduğunuz halde tahvilat 

ile tesviye edilmesini (ödenmesini) emr etdi. Şu üç gün sonra mezkûr 
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tahvilat tedarik edilerek malsandığına teslim ve mucebince bir kıt’a 

muvakkat (geçici) pusula aldım. Ale’l-usul ilmühaberinin tanzim ve taraf-

ı aciziye itasını istirham ederim. Ve birde mezkûr senedat meyanında 

Rasim Efendi’nin fazla aldığı harcirah kendisinden taleb olunduğu anda 

tesviye edeceği gibi Eflatun Efendi’nin dahi aldığı maaş içün de 

Koyulhisar kazasına yazıldığı halde o dahi tesviye eder (öder) ve 

Tamzaralı Eprem ise agnam me’muru olmadığını ve malsandığından para 

almadığını ifade ediyor. İşte kendisi de hazırdır. Kusur nevakısın 

(noksanın) ikmali dahi muma-ileyh Arif Efendi’ye aid olduğunu arz 

ederim. 

Fi 4 Şubat Sene (1)303 (16 Şubat 1888) 

 
Mezkûr mazbatanın da şimdiye kadar gaib olmayub mevcud 

bulunması işi meydana çıkardı şu hakaratın mütecasirleri her kimler ise 

bunlardan aranması ve hesabu’l-kanun mesul olmaları iktiza edecektir. 

Hitam-ı kelam ederim.  

Fi 26 Mart Sene (1)304 (7 Nisan 1888) 

Alucra kazası sandık emin-i esbak Arif Efendi’nin zaman-ı 

muhasebesinde zuhur etmiş olan otuz-bir-bin kuruş açık hakkında 

tahkikat-ı evveliye olmak üzere istintaki bi’l-icra verdiği cevabının 
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mezkûr otuz-bir-bin kuruşdan on-bir-bin kuruş muamelelü senedle sarf 

eylediği cihetle emr u sarflarına lüzumu ve on-bir-bin kuruşluk on-sekiz 

kıt’a senedatda 20 Mayıs Sene (12)97 (1 Haziran 1881) tarihli Mayıs 

cedveliyle medfuat eylemiş (sarfedilmiş) ise de mahsub olunmayarak yüzü 

üste kaldığından ve karardide fiyat-ı mezuasıyla kabz olub fiyat-ı 

hakikiyesiyle sarf ettiği akçeden hasıl olan ziyan idüğinden zikr olunan 

Mayıs cedveli livadan iade olunmuş ise de mezkûr on-bir-bin kuruşluk 

senedat kendisine teslim olunmadığından bahisle ol-vakitden beri 

aramakda idüğini ve halefi Mustafa Efendi’nin senedatı meyanında kendi 

zamanına aid zuhur eden altı-bin kuruşluk senedatı muhasebesine idhal 

eylemiş ve on-bir-bin kuruşluk dediği senedatda başka olub bunları 

mezkûr Mayıs cedveliyle medfuat eylediği (sarfeylediği) cihetle aramağa 

mecbur olmadığını ve zimmetinin tahvilatla kapatılmasını evvelce istid’a 

eyleyübde zimmet ederek istid’a etmeyüb şu işten kurtulub da bir 

me’muriyet istihsaliçün hanesini satub tasfiye kavliyle şunu kapatmak 

içün istid’a eylediğini ve mezkûr Mayıs cedveli ru’yet-i muhasebe içün 

birbuçuk sene sonra takımıyla Vehbi Efendi marifetiyle kazaya getürilüb 

kendisine hin-i tesliminde mezkûr on-bir-bin kuruşluk senedat noksan 

gelerek kendisine teslim olunduğunu ve cedvel-i mezkûru mühürleyüb 

senedatıyla beraber livaya gönderüb hanesi açık görünen yirmi üç-bin 

kusur kuruşluk on-yedi kıt’asına yedinde bulunan cedveli nüshasında 

murakkam ise de bir kelam olmayub bir iki kalemde serpiştirilerek terkim 

kılındığından muhasebesine livada bulunan cedveli nüshasında mezkûr 

yirmi-üç-bin kuruşun hanesinin açık kalması malmüdir-i sabık Salih 

Efendi’nin zaman-ı idaresi muhasebesi görülerek bu akçe açık kaldığından 

ve cedvel-i mezkûr muma-ileyh salih Efendi yediyle muhasebe-i livaya 

gönderilmiş idüğünden ve muahharen on-yedi-bin kuruşluk âşar 

me’murları senedatıyla kaim-makam senedleri ve beş-bin kuruşluk bulgur 

senedatı yedinde bulunan cedveli nüshasında yirmi-üç-bin kuruşluk hanesi 

doldurulup işin hakikisinin muma-ileyh Salih Efendi ile diğer malmüdir-i 

esbakı Hulusi Efendiye sual olunmasını söylemiş zikr olunan on-yedi-bin 

kuruşluk kaim-makam ve âşar me’murları senedatı hakkında olunan 

malumatı muhasebe-i liavaya şikâyeti Vehbi Efendiden sual olunarak 

verdiği cevap muma-ileyh Arif Efendi zamanına tesadüf edüb kaim-

makam ve âşar me’murları senedatının kangı mahlar cedvellerine idhal 

edilmiş olduğunu yegan yegan beyan eylemiş olması üzerine kâtib-i 

muma-ileyhin işbu cevabı emin-i muma-ileyh Arif Efendi’ye 
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okutturularak mealine nazaran âşardan ve kaim-makam senedatından 

noksan sene olmamak lazım geleceği anlaşıldığı beyanıyla keyfiyet tekrar 

emin-i muma-ileyhden soruldukda yirmi-beş-bin kuruş zimmet denilen 

meblağdan dört-bin kusur kuruş akçe farkından olub zayi’ olan 

senedlerinden bir mikdarı da malmüdiri Hulusi Efendi’den çıkub o adam 

gelmedikçe bulunamayacağını ve işin doğrulmayacağını ve on-bir-bin 

kuruşluk senedatın kaim-makam ve âşar memurları masarıfatı mikdarı ve 

mahsusatı nedir az mıdır çok mudur, mükerrer mi sarf olunmuşdur veya 

noksan mı sarf olunmuşdur buralarını bilemeyeceği cihetle yalnız 

vazifedar olduğu üzere cedveli yedinde ilmühaber makarrında olduğunu 

cevaben bildirmişdir. Salifü’l-beyan doksan-yedi senesi Mayıs cedvelinin 

medfuat cihetinde muharrer yirmiüç-bin kusur kuruşun hanesi açık 

görüldüğünden meblağ-ı mezbur ne gibi masarıf olduğu ve hane-i mahsus 

yazılmaması sebebini bildirmesi ve zaman-ı me’muriyetinde fazla sarfiyat 

ve mehuatın (gelir-giderlerin kaydı) ve sehv-i hesabının talep olunan 

akçelerin aynen ve nakden ve bir diyeceği var ise söylemesi hakkında irad 

olunan suale malmüdir-i esbakı Salih Efendi’nin verdiği cevabında mürur-

ı zaman mülasebesiyle mezkur yirmi-üç-bin kusur kuruşun ne gibi masarıf 

olduğunu der-hatır edemediğini ve bu cedveli vermiş ise de muhasebe-i 

livaya kendisü götürüb gerek cedvelin ve gerek havi olduğu senedatın 

malmüdiri Hulusi ve sandık emini Arif Efendilerin tahrirat kâtibi Eflatun 

Efendi yediyle muhasebe-i livaya göndermiş olduğunu beyan ve fazla 

makbuzan bulunan sekiz-yüz-elli kuruş tahvilat olarak kabul olunmak 

üzere malsandığına muvakkaten teslim edüb maadasının ashabından 

aranması fi 31 Mayıs Sene (12)96 (12 Haziran 1880) tarihli ve yüz-yetmiş-

dokuz numerolu mazbata ile liva malsandığına gönderdikleri kırk-bir bin-

beş-yüz-yirmi-sekiz kuruş meyanında elli-dokuz-bin-iki-yüz-kırk-sekiz 

kuruş fiyat-ı mevzu’a bulunduğu halde mazbata-i merkûmede murakkam 

akçenin  

(Bu belgenin çekimi çok bozuk olduğundan okumakda zorlanıldı) 

2-kısm-ı a’zamı hakiki olduğu cihetle mikdarı babında içün işbu dokuz-

bin-iki-yüz-kırk-sekiz kuruş hakikiye kabul ile dört-bin-iki-yüz-yirmi-dört 

kuruş ref’?etmiş ise de bu akçenin …. 

3-dokuz-bin iki-yüz-kırk-sekiz kuruş olduğunun ….mazbatada iki kaleme 

murakkam bulunduğu görülmekde ve dokuz-bin-iki-yüz-kırk-sekiz kuruşa 

ilmühaber çıkarılmak icab ederken dört-bin 
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4-iki-yüz-yirmi-dört kuruş mucebince ilmühaber yazılub üst tarafının 

muhasebe-i livada ….edilmiş olduğundan ……..dermeyan kılınmışdır. 

Alucra kazası sandık emini Arif 

5-Efendinin zaman-ı muhasebesinden zuhur eden zimmet hakkında 

tedkikat-ı mukteziye bi’l-icra muma-ileyhin otuz-altı-bin-sekiz-yüz-kırk-

yedi kuruş otuz para açığı zuhur idüb bundan 

6-muameleli senedatla yolsuz kabz ve sarf eylediği cihetle ………..olan 

meblağ merbuten takdim kılınan müferridat?pusulasında muharrer olduğu 

üzere on-bin-sekiz-yüz-seksen-dört kuruş 

7-otuz-paraya reside olub bunun dört-yüz-yirmi kuruşunun kaza-i mezkur 

malmüdir-i esbakı Abdulmecid Efendi’nin …..bin-yedi-yüz-altmış-dokuz 

kuruş otuz parası malmüdür-i esbakı 

 

8-Salih Efendi’nin ve altı-yüz-doksan-beş kuruşda malmüdir-i esbakı 

Ömer Hulusi Efendi’nin zaman-ı me’muriyetlerinde hilaf-ı usul olarak ahz 

ve sarf edilmiş mebaliğ bulunduğu ru’yet olunan muhasebe defterinden 

müsteban olmuş muma-ileyh Salih Efendi’nin zamanına tesadüf eden 

salifü’l-arz dokuz-bin-yedi-yüz-altmış-dokuz kuruş otuz paranın beş-bin-

yüz-kırk-beş kuruş otuz parası hilaf-ı emr ve usul olarak muma-ileyhin ahz 

ve sarf ettirdiği mebaliğ bulunduğu cihetle bunun kâmilen kendisinden 

tahsiline ve dört-bin-altı-yüz-yirmi-dört kuruş da efendi-i muma-ileyhin 

nihayet cevabında beyan eylediği üzere otuz-dokuz-bin-iki-yüz-kırk-sekiz 

kuruş mevzu’a tahsilatı Alucra kazasının fi 31 Mayıs Sene (12)96 (12 

Haziran 1880) tarihli ve yüz-yetmiş numerolu mazbatanın irsalat hanesine 

iradesi mucebince tamamıyla terkim eylemeyüb altı-yüz-yirmi-dört kuruş 

hakikiye olarak def’ eylemesinden naşi o tarihde livaca tutulan sandık 

yevmiye defterinde dahi mebaliğ-i mezburun mevzu’a hanesinde terkim 

olunduğu anlaşıldığına ve zikr olunan dört-bin-altı-yüz-yirmi-dört 

kuruşun…ilmühaberinin hakikiye yazılubda mevzu’aya verildiği müdir ve 

emin-i muma-ileyhima taraflarından görüldüğü anda mazbata-i mezkûr 

cahında gösterilen dokuz-bin-iki-yüz-kırk-sekiz kuruş mevzu’anın 

hakikiye tahvil ile dört-bin-altı-yüz-yirmi dört kuruş hakikiye meyanına 

konulduğundan başka mezkûr makbuz ilmühaberinin muhasebe-i livaca 

hakikiye yazılub mezu’aya yazılması haklarında özrü mucib olacağının 

beyanıyla ilmühaber-i mezkûru kabul etmeyerek iade ve icab eden 

makama müracaat ve ifade-i hale müsaraatla terkim-i kayd ve tebdil-i 

ilmühaber etdirmeleri icab-ı hal ve maslahatdan iken bu-babda bir guna 
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17-kayd…..evrak-ı resmiye görülemeyüb mebaliğ-i mezbur hakikiye-i 

…..kalmış ise buna kendileri sebeb vermiş ……..oldukları 

18-…..olunan dört-bin-altı-yüz-yirmi-dört….muma-ileyh Salih Efendi’ye 

emin-i muma-ileyh Arif Efendilerden verdikleri ….keyfiyetin …..istihsal 

19-……………………..mütevakkıf olub emin-i muma-ileyh Arif 

Efendi’nin salifü’l-arz mebaliğden …..sarf…… 

20-….beş-bin-dokuz-yüz-altmış…..bir güna …..edemediğinden 

……zayi’ etmem dediği senedatın muamele-i umumiye ….icra…….            
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Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi 

Karahisar-i Şarki Sancağı Mutasarrıflığına 

Saadetlü Efendim,  

Alucra kazası sandık emini esbak (eski) Arif Efendi’nin ru’yet eden 

(görülen, incelenen) muhasebesinden zuhur eden otuz altı bin sekiz yüz 

kırk yedi (36.847) kuruş otuz para açığının yirmi beş bin dokuz yüz atmış 

üç kuruşu kendisinin ve dört yüz yirmi kuruşu kaza-yı mezbur mal 

müdürü esbak Abdülhamid ve dokuz bin yedi yüz atmış dokuz kuruş 

otuz parası el-yevm (halen) meclis idare-i liva azalığında müstahdem Salih 

ve altı yüz doksan beş kuruşu dahi Ömer Hulusi Efendilerin zimmetleri 

olduğuna ve muma-ileyh Salih Efendi azadan bulunduğu cihetle taht-ı 

muhakemeye alınub alınmaması istifsarına dair 3 Mayıs Sene (1)304 (15 

Mayıs 1888) tarih ve yüz üç numaralı tahrirat-ı valaları mütalaa olundu. 

Azadan muma-ileyh Salih Efendi’nin derhal taht-ı muhakemeye alınarak 

bunun ve diğerlerinin süratle muhakemelerinin icrasıyla tebeyyün edecek 

zimmet-i emiriyelerinin heman istihsali (tahsil edilmesi) ve haklarında 

mücazat-ı kanuniye tertibiyle neticesinin ba-mazbata serian inhası 

hususuna himmet-i valaları derkâr buyurulmak babında irade 

efendimindir. 

Fi 11 Şevval Sene (1)305 ve fi 9 Haziran Sene (1)304 (21 Haziran 

1888) 

Sivas Valisi 

 

Canib-i Muhasebeye 30 Teşrin-i-evvel Sene (1)304 (11 Kasım 1888) 

Vilayet-i celileden şeref-varid olub muhasebeye havale buyurulan 

fi 9 Haziran Sene (1)304 (21 Haziran 1888) tarih ve yüz iki numaralı işbu 

emir-namede Alucra kazası sandık emini esbak Arif Efendi’nin ru’yet 

eden muhasebesinde zuhur eden otuz altı bin sekiz yüz kırk yedi (36.847) 

kuruş otuz para açığının yirmi beş bin dokuz yüz atmış üç kuruşu 

kendisinin ve dört yüz yirmi kuruşu kaza-yı mezbur mal müdürü esbak 

Abdülhamid ve dokuz bin yedi yüz atmış dokuz kuruş otuz parası el-yevm 

(halen) meclis idare-i liva azalığında müstahdem Salih ve altı yüz doksan 

beş kuruşu dahi Ömer Hulusi Efendilerin zimmetleri olduğına ve muma-

ileyh Salih Efendi azadan bulunduğu cihetle taht-ı muhakemeye alınub 

alınmaması istifsarına dair 3 Mayıs Sene (1)304 (15 Mayıs 1888) tarih ve 

yüz üç numaralı emir-name-i vilayet-penâhi mütalaa olundu. Azadan 



21 
 

muma-ileyh Salih Efendi’nin derhal taht-ı muhakemeye alınarak bunun ve 

diğerlerinin süratle muhakemelerinin icrasıyla tebeyyün edecek zimmet-i 

emiriyelerinin heman istihsali (tahsil edilmesi) ve haklarında mücazat-ı 

kanuniye tertibiyle neticesinin ba-mazbata serian inhası emr u iş’ar 

buyurulmuş ve bu babda muma-ileyha sandık emini Arif ve aza Salih 

Efendilerin tutulan evrak-ı istintakiyeleri (sorgu tutanakları) zeyline 

(ekine) canib-i muhasebeden yazılan fi 3 Nisan Sene (1)304 (15 Nisan 

1888) tarihli fezleke meclis idare müddei-i umumi muavinliğine havale 

buyurulmak üzere makam-ı devletlerine takdim kılınmış ber-muceb-i 

emir-name-i vilayet-penahi aza-yı muma-ileyh Salih Efendi’Ye derhal 

işden el çektirilip yerine geçen sene intihabında ekseeriyet kazanmış 

olanlardan birinin tayiniyle gerek muma-ileyh Salih Efendi’nin ve gerek 

sandık emini Arif Efendiyle diğerlerinin süratle muhakemelerinin icrasıyla 

zimmet-i tebeyyünelerinin kendileriyle  kefillerinden heman istihsali 

(alınması, tahsil edilmesi) ve mücazat-ı kanuniyelerinin tertibi içün icab 

eden iddia-nemenin tanzimi zımnında zikr olunan evrak-ı istintakiyenin 

rabtıyla meclis idare-i liva müddei-i umumi muavinliğine havale 

buyurulması babında ferman.  

Meclis İdare Müddei-i Umumiliğine  

Fi 4 Teşrin-i-sani Sene (1)304 (16 Kasım 1888) 
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Hû 

Da’va-name 

Alucra kazası sandık emin-i esbak Arif Efendi’nin inde’l-

muhasebe yirmi-beş-bin-dokuz-yüz-altmış-üç ve malmüdir-i esbakı 

Abdulhamid Efendi’nin dört-yüz-yirmi ve Salih Efendi’nin dokuz-bin-

yedi-yüz-altmış-dokuz ve Ömer Hulusi Efendi’nin altı-yüz-doksan-beş 

kuruş zimmet-i miriyeleri olduğunu vaki? muhasebece tutulub memlu 

(dolu) ve gayr-i memlu (boş) on varaklı tahkikat-ı evveliye evrakıyla 

medyun-ı muma-ileyhimin taht-ı muhakemeye alınmalarıyla 

zimmetlerinin tahsili ve haklarında muamele-i kanuniyenin icrasını âmir 

ve havi olub li-ecli’l-mütalaa ita olunan vilayet-i celilenin yüz-iki rakamlı 

ve 9 Haziran Sene (1)304 (21 Haziran 1888) tarihli tahrirat-ı aliyyesi 

nazar-ı mütalaadan geçirildi. Hukuk-ı hazineyi takdisen ve tahrirat-ı 

mezkûre hükmünü tenfizen?ve emsallerini terhiben ceza-yı sezaları 

kanunen tahdid olunmak üzere bir kerede ale’l-usul bir zaman-ı esra’da 

istintaken (acele olarak sorgulanarak) ta’mik-i madde olunmasını (inceden 

inceye araştırılmasını) taleben ve ber-muceb-i pusula-i fihrist evrak-ı 

müteferriası ma’an meclis idare müstantiği rif’atlu Karabet Efendi’ye 

tevdi’ kılınur.  

F 7 Teşrin-i-sâni  Sene (1)304 (19 Kasım 1888)   

Sancağ-ı Karahisar-i Şarki Meclis İdare Mahkemesi Müddei-i 

Umumiliği 
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Hû 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Mutasarrıf-ı Ekremiye 

Alucra sandık emin-i esbak Arif Efendi’nin zimmet maddesinden 

dolayı icra kılınan tahkikat esnasında muhasebe-i liva’da mevcud bulunan 

muma-ileyh Arif Efendi’nin zimmetinin tahvilatla tesviye edilmesine dair 

takdim eylediği istid’asıyla fiy’at-ı mevzua ve hakikiye farkını beyan eder 

mazbatanın ve mugayir-i emr ve usul masarıf edildiği bildirilen beş-bin 

kusur kuruşluk senedatın müfredat pusulasının celbine lüzum görünmüş 

olmağla icra-yı icabı hususunun muhasebe-i liva’ya emr ve su’al 

buyurulması babında ferman hazret-i emn-lehu’l-emrindir.  

Fi 12 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (24 Kasım 1888) 

Müstantik Meclis İdare-i Liva Karahisar-i Şarki  

Cânib-i Muhasebeye Fi 12 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (24 Kasım 1888) 

Numero 57 
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Muma-ileyh Arif Efendi’nin zimmetinin tahvilatla tesviye 

edilmesine dair olan istid’a ile fiy’at-ı mevzua ve hakikiye farkını beyan 

eder fi 31 Mayıs Sene (12)96 (12 Haziran 1880) tarihli ve yetmiş numerolu 

bir kıt’a mazbata ve hilaf-ı emr sarf edilen mebaliğe dair tanzim olunan bir 

kıt’a pusula merbuten takdim kılınmağla icra-yı icabı hususunun meclis 

idare-i liva mutasarrıflığına emr-i havale buyurulması babında ferman.  

Fi 13 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (25 Kasım 1888) 

Meclis idare müstantikliği celilesine  fi 13 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (25 

Kasım 1888) 

 
Hû 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Mutasarrıf-ı Ekremiye 

Maaşatdan öşr ve zamm tenzili hakkında şeref-mevrud emir-

namenin Alucra kazasına tebliğ tarihiyle numerosunun ihraç ve iadesi 

hususunun evrak me’murluğuna havalesi babında ferman hazret-i men-

lehu’l-emrindir.  
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Fi 16 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (28 Kasım 1888) 

Bende Müstantik-i Meclis-i İdare-i Liva-i Karahisar-i Şarki 

Evrak me’murluğuna fi 16 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (28 Kasım 1888) 

Numero 328 fi 12 Kanun-i sâni (1)295 Öşr tenziline dair  

Numero 296 fi 16 Eylül (1)296 Zammı tenziline dair  

 

Maaşatdan öşr ve zamm tenziline dair umum sırasında  Alucra 

kazasına tebliğ kılınan tahriratların tarihi ve numeroları bâlâya yazılmış 

olmağın ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehu’l-emrindir.  

Fi 19 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (1 Aralık 1888) 

Meclis İdare Müstantikliğine fi 19 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (1 Aralık 

1888) 
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Hû 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Mutasarrıf-ı Ekremiye 

Kırk-bir-bin-beş-yüz-yirmi-sekiz kuruşun irsalatını natık (beyan 

eden) yetmiş numero ile murakkam (rakamlı) ve 31 Mayıs Sene (12)96 (12 
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Haziran 1880) tarihiyle müverrah (tarihli) olub evrak meyanında bulunan 

Alucra kazası meclis idaresi mazbatasının cihet-i yesarisinde (sol 

tarafında) beyan olunduğu üzere 608 ve 7818 buçuk ve 1340 kuruş ki 

cem’an dokuz-bin-yedi-yüz-altmış altı buçuk kuruşun fi’yat-ı mevzu’a 

(olmayan fiyat ile) ile ahz u kabz olunduğu münfehim olmuş (anlaşılmış) 

ise de esas mes’eleye medar olmak üzere birde sarfiyat olarak mezkûru’l-

mikdar para tansif birle gösterilebilürse de nısf-ı mezkûrun (bahsedilen 

yarımın) mevzu’a veya hakikiye olarak vaz’ olunmakdaki şüphenin izalesi 

lazım olmasıyla nısf-ı mezkûr yani 4883 kuruş on para hakikiye hanesine 

konularak mevzu’a mı gelmişdir? Veya bilakis 9766 buçuk kuruş hakikiye 

olarak tahsili lazum gelürken mevzu’a mı (uydurma şekilde mi) tahsil 

edilmişdir. Ve meblağ-ı varidenin ilmühaberi livadan mevzu’ veya 

hakikiye olarak ne mikdar(d)a gösterilmişdir. Şuralarının zeylen tasrihi (ek 

olarak açıklanması) ve birde muhasebeden verilen pusulada Salih 

Efendi’ye zimmet gösterilen Sene (12)94 (1880) âşar bedelinden lira 

yerine mevzu’a olunubda (sahte olub da) zarar hasıl olan altı-yüz-altmış-

beş buçuk kuruş ne mikdar tahsilatdan mütevelliddir. Ve bu kangı cedvel 

ile gelmişdir. Anın dahi ilaveten beyanı lüzumunun muhasebeye havalesi 

mütevakkıf ve irade-i riyaset-penâhileri bulunmağın ol-babda emr u 

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

Canib-i muhasebeye  fi 22 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (4 Aralık 1888) 

 

Numero 64 

Kırk-bir-bin-beş-yüz-yirmi-sekiz kuruşun irsalini havi fi 31 Mayıs 

Sene (12)96 (12 Haziran 1880) tarih ve yetmiş  numerolu Alucra kazası 

meclis idare mazbatasınında murakkam (rakamlı) doksan-beş senesi 

emvaline fiy’at mevzusuyla alınan dokuz-bin kuruşun nısfının tenziliyle 

fiy’at-ı hakikiyeye tahvil ve dörd-bin küsur kuruşun fiy’at-ı hakikiyesiyle 

irsalat gösterilmiş ise de buna mukabil livaca dört-bin küsur kuruşa 

mevzu’asıyla ilmühaber verilerek ve bunun ol-vakitden beru ta’kib 

edilmeyerek haliyle (kendi haline) bırakılması ise müdir-i muma-ileyh ile 

sandık emini Arif Efendilerinin me’muriyetlerini suistimal etmiş demek 

olacağı gibi şart-ı ihaleme lira olduğu hıssa (hisse) zimmet gösterilen altı-

yüz-altmış-beş buçuk kuruş dahi kezalik müdir-i muma-ileyh doğrudan 

doğruya kâmilen fiy’at mevzu’asıyla (hatalı fiyatıyla) magşuşa 

(karışıklığı) kabul ile hilaf-i irade (iradeye aykırı) hareket etmiş olmağla 

ve tahsili lazım gelen meblağ ise işbu muameleden ilerü gelüb bunlar ise 
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emval-i miriyenin ahar kimesnenin zimmetine geçmesine müsaade ve 

sebebiyet vermiş olduklarından icra-yı icabı babında ferman.  

Fi 24 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (6 Aralık 1888) 

Meclis idare müstantikliği cenabına fi 24 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (6 

Aralık 1888) 

 
Hû 
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Numero 1 

Alucra kazası esbak sandık emini teba-i devlet-i aliyyenin İslam 

milletinden ve Karahisar’ın Orta Mahallesi ahalisinden Hoca Ahmet 

Efendi-zade Arif Efendi’nin meclis idare-i liva istintak odasında 

alınan ifadesidir.  

Fi 10 Teşrin-i-sani Sene (1)304 (22 Kasım 1888) 

Soru: Arif Efendi daire-i aideniz olan muhasebe-i livada virübde işte 

huzurunuzda yegân yegân kıraat olunan ifadeler sizin midir ve 

bunlardan başka bir ifaden vaar mıdır? 

Cevap: Mezkûr istintak (sorgu) varakasında muharrrer (yazılı) ifadeler 

evet benim ifadelerimdir. Yalnız üç numerolu sahifenin karşusundaki 

sahifedeki cevap cihetinin birinci cevabımla diğerleri evvelce izah 

olunduğundan şimdi izah edeceğim şöyle ki: Salih Efendi’nin muhasebesi 

görüldükde yirmi-üç-bin küsur kuruş açık kalmış olduğunu bana beyan 

ettiler, benden sened istediler. Beş-bin bu kadar kuruşluk bulgur senediyle 

on yedi-bin bu kadar kuruşlum mahalli âşar idaresinin vermiş olduğu 

senedden on-yedi-bin bu kadar kuruşluk senedat malmüdiri Hulusi 

Efendi’ye verdim. Bu vermiş olduğum senedleri şerh vererek 

serpiştirmişler cedvelin bir nüshasını yedime verdiler. Diğer nüshasını da 

senedatla beraber livaya göndermişler. Bendeniz geldim livaya gönderilen 

nüshasını muhasebede gördüm.   

Soru: İfade ettiğin cedvelin ikinci nüshasında dahi mührün var mıdır? 

Vara ise birisinde senedatı şerhli ve diğerini de olduğunun sebebi 

nedir? 

Cevap: İkinci nüshasında dahi mührüm vardır. Ve ol-vakitde yalnız bu 

ikinci nüsha cedvel olub bir senelik yirmi-dört nüsha cedveli mühürlemiş 

olduğumdan o meyanda mezkûr cedveli de mühürledim. Fakat şerh olub 

olmadığını bilemiyorum. Sonra Vehbi Efendi kazaya muhasebeye 

geldiğinde mezkûr cedveli beraber götürmüş olduğundan ol-vakit gördüm 

ki mezkûr cedvelde şerh yokdur. Demek ki evvelce hasbe’l-beşeriye 

(insalık hali) dikkatsizlikle temhir etmişim (mühürlemişim). 

Soru: Bunlardan başka daha bir ifaden var mıdır? 

Cevap: Ben kazadan cedveli gönderildikden (gönderdikden) bir iki ay 

kadar sonra livaya geldim ki Salih Efendi’nin oğlu Muharrem Efendi 

hükümet divanhanesinde (salonunda) pederi ile beraber geziniyor üçümüz 

birlik muhasebe kalemine giderek gönderdiğimiz senedin ilmühaberi 

gelmemiş olduğundan keyfiyeti Vehbi Efendi’den sordum. Cevabında 
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nasıl gönderildi ise öylece masamda duruyor daha bakılmadı bir mukabele 

olunacak dedi. Mukabelenin icrasını teklif ettikde benim şimdi vaktim 

yokdur diyerek mezkûr evrak paketini takımıyla Muharrem Efendi’ye 

vererek beraberce gidin mukabele idüb getirün dedi. Biz de beraber 

götürdük Hacı Yusuf Cami-i Şerifi’nde Muharrem Efendiyle beraber 

mukabele ettik.  Senetler cedvelin yekûnunu tuttu. Mukabelede 

tutttuğumuz zincir ile beraber yine getirdik. Mezkûr evrakları Muharrem 

Efendiyle beraber Vehbi Efendi’ye teslim ettik. İster isen sende bak 

denildikde ben Muharrem Efendi’ye eminim bırakın dedi. Bizde orada 

teslim ettik kendisine bundan başka da daha ifadem yokdur.   

Soru: bu ifadelerini tasdik eder misin? 

Cevap: Evet benim ifadelerimdir. Tasdik ederim.  

Fi 10 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (22 Kasım 1888)  

Cevabımdaki olan hakikati dahi benim yazımla yazılmışdır.  

Hoca Ahmed Efendi-zade  

 
Hû 

Sahife 2 
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Alucra kazası esbak malmüdiri olub el-yevm meclis idare-i liva 

azasından bulunan Karahisar-ı Şarki kazasına muzaf Tamzara 

kasabasının Emir Cihan Mahallesi ahalisinden Hacı Hacı Mehmed-

zade Salih Efendi’nin meclis idare-i liva istintak odasında alınan 

istintak varakasıdır.  

Fi 12 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (24 Kasım 1888) 

Soru: İsim ve şöhret ve pederiniz ismiyle sinniniz ve san’atınız nedir? 

İkâmetgâhınız neresidir? 

Cevap: Karahisar kazasına mülhak Tamzara kasabasının Emir Cihan 

Mahallesinden  ve elli-beş yaşımda olup Hacı Mehmed-zade Salih Efendi 

tesmiye olunurum (isimlendirilirim). Ve el-yevm meclis idare-i liva 

azasındanım.  

Soru: Mukaddema Alucra kazası malmüdirliğinde bulunduğunuz 

cihetle daire-i aideniz bulunan muhasebe-i livada vermiş olduğunuz 

ifadeler işte okundu ve bu ifadeler sizin ifadeleriniz midir? 

Cevap: Evet bi-ibaretiha (aynen, ayniyle) benim ifadelerimdir.  

Soru: Beş-bin-yüz-kırk-beş kuruş otuz para hilaf-ı emr u usul olarak 

sarf ettirmiş bulunduğunuz ve dört-bin-altı-yüz-yirmi-dört kuruş 

fiyat-ı mevzu’a ile fiyat-ı hakikat farkından hasıl olarak tarafınızdan 

tesviyesi muhasebece talep olunan mebaliğ hakkında daha başka bir 

ifadeniz var mıdır? 

Cevap: Bundan evvel muhasebe-i livada  vermiş olduğum istintakda ifade 

ve beyan ettiğim vechile hilaf-ı usul ve yolsuz sarf olunduğu beyan olunan 

beş-bin-yüz-kırk-beş kuruş otuz paranın müfredatını bilmek icab edeceği 

gibi doksan-beş senesi vergüsü tahsilat emvalinden vuku’-bulan dokuz-bin 

kusur kuruş tahsilatın mevzu’a hanesine kayd ve terkim edilmesi icab eder 

imiş irsalat edilen mebaliğ meyanında diğer daha tahsilatlar olub 

muhasebe-i livada olduğu haber verilen mazbataya derc olunmuşidi. 

Halbuki diğer tahsilatlarda hakikiye fiyatıyla bir haylice akçe bulunduğu 

cihetle mezkûr dokuz bin kusur kuruş mevzu’anın fiyat-ı hakikiyesi dahi 

diğerlerinin hizasına kayd ve terkim edilmiştir (yazılmıştır). Bunun da 

sebebi hakikiyenin mikdarı bilinmekden ibaret olup başka bir amelim 

yoğidi. İzzetlü muhasebeci efendi bu paranın muhasebe-i livada mevzu’a 

hanesine konulduğunu ve nısf-ı diğeri dahi orada gaib ve telef olduğunu 

ifade ile beraber mütecasirlerinden aranılacağını beyan etmiş idi. Şimdi ise 

keyfiyet tekrar bize atf olunuyor. Bâlâda beyan eylediğim üzere beş-bin 

kusur kuruşun müfredat pusulasıyla zikr olunan mazbatasının muhasebe-i 
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livadan celb ederek kıraat olundukdan sonra her birinin müfredat-ı vechile 

icab eden cedvellerini arz ve beyan ederim. 

Soru: Fiyat-ı mevzu’a ve hakikiye farkı olan dört-bin kusur kuruşun 

muhasebe-i livada gaib ve telef olduğunu ve bu paranın 

mütecasirlerinden aranılacağını izzetlü muhasebeci efendi beyan etdi 

diyor iseniz de evrakın mütalaasında muhasebeci tarafından öyle bir 

söz söylenmemiş olduğu görünüyor bu ifadeniz neden ilerü geliyor? 

Müstantik / Kâtip 

Cevap: İzzetlü muhasebeci efendinin istintaken vakı’a olan suallerinde 

vaka’ öyle bir söz yoktur olduğunu bende bilirüm fakat.  

Numero 3 

İstintak-ı evveliyemiz hitam buldukdan sonra hasbe’l-münasebe şifahen 

ifade etmişdi.  

Soru: Şu ifadelerinizi tasdikan temhir eder misiniz? 

Cevap: Evet tasdik ederim.  

Fi 12 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (24 Kasım 1888) 

Hacı Mehmedzade / Müstantik / Kâtip  

 

Fi 15 Teşrin-i-sâni Sene (1)304 (27 Kasım 1888) tarihine müsadif Salı 

günü muma-ileyh Salih Efendi’nin tekrar alınan ifadesidir. 

Soru: Salih Efendi işte geçen günki ifadenizde beyan ettiğiniz mazbata 

ile müfredat pusulası muhasebeden geldi ve okundu. Cevabınız ne ise 

söyleyiniz. 

Cevap: Evet müfredat pusulasında gösterilen ve tüccar muaşşiri (aşür, âşar 

toplayan) Hamid Bey’le iki-yüz ve birde doksan yedi senesi agnam kol 

me’muru İbram’a yüz-altmış kuruş ki malsandığından ale’l-hesap fazla 

verilüb makbuzlarını havi alınan ale’l-hesab senedleri malsandığına ve 

hususuyla sandık emini Arif Efendi’ye verilmişdir. Bunların maaşlarının 

üst tarafları verilerek resmi senedleri malsandığına vererek akdemce almış 

oldukları mezkûr paraları mahsup ve üst tarafını almaları iktiza eder idi. 

Eğer bunlar maaşlarını almışlar ise sandık emini Arif Efendi bu iki kıt’a 

ale’l-hesap pusulalarını fazla olarak yedinde alıkoymuş, eğer almamışlar 

ise bunların mahsubuyla üst tarafını kaza malsandığından merkûmana 

vermesi iktiza eder. Zira muhasebe-i livada isticvab olunduğum 

(sorgulandığım) o anda doksan-yedi senesi Haziran ibtidalarında 

(başlarında) infisal idüb (görevimden ayrılıp) muma-ileyh sandık emini 

Arif Efendi’nin andan (ondan) sonra yirmi mah daha o kazada sandık 
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emini idi. İdügini ifade etmiş idim. Bu müddetçe bunların hakkında 

cereyan edecek muamele muma-ileyh Arif Efendi tarafından istizah 

edilmesi muktezidir. Tahrirat kâtibi Efelatun Efendi’nin fazla me’huzu 

olduğu (aldığı) beyan olunan dört-yüz-seksen kuruş muma-ileyhin emir-

name ve havale-name ile verildi keza benim sekiz-yüz-otuz-sekiz kuruş 

otuz-beş para fazlalık olduğu iddia olunan para dahi emr u havale-name 

mucebince alındığını keza akdemce muhasebe-i livadaki ifademde beyan 

etmişimdir. Fakat benim aldığım içün mutasarrıf-ı sabık saadetlü Enis 

Efendi zamanında her ne kadar sehven böyle bir emr ve havale-name 

gönderilmiş ise de makbuzun olan akçeyi tahvilatla malsandığına teslim 

edeceksin deyu verilen emr üzerine sukut edüb zikr olunan tahvilat tedarik 

olunarak malsandığına teslim ve bir kıt’a muvakkat pusula ahz 

olunmuşdur. Eğerci Eflatun Efendi’den de istirdad olunması iktiza eder ise 

kendisine müracaat edilmesi icab eylediği halde… 

Kâtip 
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Hû 



41 
 

Karahisar-i Şarki Sancağı meclis idare mahkemesi riyaseti canib-i 

samisine 

Evvel emirde icabı meclis idare müddei-i umumiliğine fi 3 Kanun-i-evvel 

Sene (1)304 (15 Aralık 1888) 

İşbu istid’a mündericatından rayiha-i umumiyet istişmam 

olunamağından (hissedilemeğinden, anlaşılamadığından) ve zaten esas 

maddeye aid evrak mahkeme-i aliyyelerine takdim kılındığından kayda ve 

muhakeme-i ma’ruzaye havale buyurulması iktiza ederse de ferman Fi 3 

Kanun-i-evvel Sene (1)304 (15 Aralık 1888) 

Kaydiyesinin itasıyla meclis-i idareye fi 3 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (15 

Aralık 1888) 

Karahisar-i Şarki kazasına mülhak Tamzara nahiyesinin Emir 

Cihan Mahallesinden ve teba-i devlet-i aliyyenin İslam milletinden ve 

me’murinden Alucra kazasının esbak malmüdiri Salih Efendi’nin 838 

kuruş 35 para sarfı kendi zimmetine ve 2372 kuruş para aharın zimmetine 

geçmesine münferiden ve 4928 kuruş on para mezu’a olarak kezalik aharın 

(başkalarının) zimmetine geçmesine Karahisar’ın Orta Mahalle 

ahalisinden ve teba-i devlet-i aliyyenin İslam milletinden ve me’murinden 

mezkûr Alucra kazası esbak sandık emini Arif Efendiyle müştereken 

sebebiyet vermiş oldukları haklarında icra kılınan tahkikat-ı istintakiye ile 

tebeyyün eylediğinden ve 26354 kuruş muma-ileyh Arif Efendi’nin 

zimmetine geçmiş olduğu şifahi ve tahriri ikrarlarıyla tebeyyün 

bulunduğundan ve hukuk-ı umumiye-i muhakemesinin icrası zımnında 

evrak-ı tahkikiye muhakeme-i aliyyelerine tevdi’ kılınmış idüğinden 

hukuk-i umumiye ile beraber hukuk-i şahsiye muhakemesinin dahi 

icrasıyla iki kalemde mezkûr üç-bin-iki-yüz-on-bir kuruş otuz paranın 

münferiden muma-ileyh Salih Efendi’den ve mezkûr dört-bin-dokuz-yüz-

yirmi-sekiz kuruş on para mevzu’anın müştereken muma-ileyh Salih ve 

Arif Efendilerden ve muma-ileyh Arif Efendi’nin zimmet-i 

mütebeyyinesinin (anlaşılan zimmetinin) te’diyesine (ödenmesine) bâ-

sened kefil-i bi’l-mal (senet ve mallarıyla kefil) bulunan meclis idare-i liva 

azasından Hacı Yakub-zade Rif’atlü Saib Efendi’nin ve Hamidiye kazası 

reji me’muru Serdar-zade Ahmed Bey’in ve Karahisar kazası tapu kâtibi 

Müfti-zade Asım ve Alucra kazası merkezinde bakkal esnafından 

Kilisli-zade Abdulbaki Efendilerin dahi muhakemeye celbleriyle ve 

Mecelle-i Celile’nin 664. Maddesi mucebince meblağ-ı matlubenin 

mecmu’uyla (borcun toplamıyla) lehlerinden talebde muhayyer olmak 
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(hangisinden olursa, müteselsilen) şartıyla muma-ileyh Arif Efendi’nin 

yirmi-altı-bin-üç-yüz-elli-dört kuruş zimmet-i mütebeyyinesinin (ortaya 

çıkan zimmetinin) dahi kendisinden ve küfelayı muma-ileyhimadan 

tahsilinin ve meblağ-ı mezkûreye istid’a-yı acizi tarihinden itibaren tahsili 

gününe kadar güzeşte yürütülmesinin ve verilecek hükmün muvakkaten 

icrasının ve masarıf-ı muhakeme ile aidat-ı acizinin kendilerine tahmilinin 

hukuk-ı umumiye ile beraber taht-ı hükm u karara alınmasını hazine-i 

celile namına taleb ve istirham ederim. Ol-babda emr u ferman hazret-i 

men-lehu’l-emrindir.  

Fi 3 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (15 Aralık 1888) 

Bende Hazine Vekili 
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Karahisar-i Şarki merkez liva hazine vekilinin Alucra kazası sandık 

eminliği zaman-ı acizanemden dolayı ileyhi acizanemde ikame edeceği 

hukuk-ı hazine ve hukuk-ı umuma muhakemesinden dolayı mahalli idare 

ve mahakim-i nizamiyenin her kısmında bidayeten ve iddiaten ve izahan 

ve istinafen ve temyizen hazine-i celile vekâletiyle muhakeme ve 

muhasebeye ve tarafından kendi mührüyle her nevi istid’a vilayetçe nizam 

ve takdime ve lede’l-icab sulh ve ibraya ve redd-i ifa ve iştikaat almağım 

ve taleb-i tahlife ve dilerse minval-i meşruh üzere Aharı tevkile ve lüzumu 

halinde dava-yı mezkûre müteallik devair-i resmiyede bulunacak evrakın 

talebine ve işbu muhakemede kendi reyime amel ve harekete tarafımdan 

Kilisli-zâde Raif Efendi’yi vekâlet-i mutlaka-i sahiha ile vekil nasb ve 

tayin eylediğimi mübeyyin işbu vekâlet-nâme Karahisar-i Şarki mukavelat 

muharrer külli canibden olarak vekil-i muma-ileyhe ita kılındı. 

Fi 8 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (20 Aralık 1888) 

Karahisar-i Şarki kasabasının İslamorta Mahallesinden ve teba’-i 

devlet-i âliyyenin İslam milletinden Alucra kazası esbak sandık emini 

Hoca-zâde Mehmed Arif Efendi  

İşbu vekâlet-nâme zirine mevzu mühür Karahisa-i Şarki 

Sancağının İslamorta Mahallesi ahalinden ve teba’-i devlet-i âliyyeden 

Alucra kazası sandık emin-i esbakı Hoca-zâde Arif Efendi’nin mührü 

olduğunu ve mündericatı vechile muma-ileyh Raif Efendi’yi vekil nasb ve 

tayin eylediğini söylediğini tasdik iderler. 

Müteselsil numero 407 

Kayd ve tasdik numerosu 112 

Fi 8 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (20 Aralık 1888) 

 

Mahalle-i mezbure ahalisinden ve teba’-i müşarünileyhadan ve zabtiye 

efradından Aksakallıoğlu Mehmed Ağa Mühür: Es-Seyyid Mehmed  

 

Karaisar-i Şarki Sancağının kızılca mahallesi ahalisinden ve teba-i devlet-

i âliyyeden ve zabıta efradından Levendoğlu Şerif Ağa Mühür: Mehmed 

Şerif 

İşbu vekâlet-nâme zirine mevzu mühür Karahisa-i Şarki Sancağının 

İslamorta Mahallesi ahalinden ve teba’-i devlet-i âliyyeden Alucra kazası 

sandık emin-i esbakı Hoca-zâde Arif Efendi’nin mührü olduğunu ve 

mündericatı vechile muma-ileyh Raif Efendi’yi vekil tayin eylediğini 

söylediğini bâlâda isim ve şöhret ve mahal-i ikâmet ve san’at ve tabiyetleri 
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merkûm Şerif ve Mehmed Ağaların tasdiklerinde anlaşıldığı ve li-ecli’t-

tasdik vürud eylediği cihetle defter-i mahsusa aynen aynen kaydı bi’l-icra 

harc-ı nizamisi bulunan elli kuru ahz edilerek tarafımdan dahi tasdik 

kılındı.  

Mecidi yirmi kuruş hesabıyla harc-ı nizamisi bulunan elli kuruş ahz 

olunmuştur.   

Fi 8 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (20 Aralık 1888) 

Muharrir-i mukâvelât Mühür: Mehmed Zühdi 

Fi 8 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (20 Aralık 1888) 

Dört kuruş otuz para teslim-i sandık olmuştur.  

Kaydiyesi icra ola Fi 10 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (22 Aralık 1888) 

Fi 10 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (22 Aralık 1888) 

 
Hû 

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

Devletlü Efendim Hazretleri 
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Şimdi icra buyurulan muhakemede müddei-i umumilik tarafından 

esası fi’il içün müferrik (ayıran) olduğum iddia olunmuş ise de öyle ikrar-

ı mukaddem olmadığı gibi şimdiye kadar da münekker (belirli olmayan bir 

şeye delalet eden) ve zimmetim dahi olmadığından mürur-ı zaman 

cihetince olan iddiamız pek kanunidir. Bu cihetle karar itasını istirham 

eylerim. Ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 10 Kanun-i-sani Sene (1)304 (22 Ocak 1889) 

……Alucra  
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Alucra 

Karahisar Mutasarrıflığına  

C. (Cevap) 21 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (2 Ocak 1889) dörtbin 

küsur kuruş hakkında âdi ve fersudelenmiş varakada Alucra sandık     

emin-i esbakı Arif Efendi’nin hatt-ı destiyle bir hesabı görülmekle sureti 

olmuştur. Mevcud süvari olmadığından bi-mennihi te’ala üç dört güne 

kadar gönderilecek akça ile takdim kılınacaktır.  

Fi 13 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (25 Aralık 1888) Kaim-makam-ı 

Alucra Rüşdi  

Meclis-i İdareye fi 24 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (5 Ocak 1889) 
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Hû 

Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Mutasarrıf-ı Ekremiye 

Saadetlü Efendim Hazretleri, 

Fazla maaş namıyla hazine-i celile tarafından taleb buyurulan 

sekizyüzotuz küsur kuruş içün çend gün akdem (birkaç gün önce) sebkat 

eden (geçen) muhakemede mutasarrıf-ı sabık saadetlü Enis Efendi’nin emr 

u ilhahı üzerine ref’ian iltizam tahvilat olarak malsandığına teslim 

kılındığına dair vaki olan ifade-i acizanemi ikrar etti diye kabul ve ol-

vechile hukuk-ı umumiyyenin sakıt olamayacağı muhakeme-i 

âliyyelerinde  karar vereilmiş ise de husus-ı mezkûr ceza-yı müstelzim-i 

mevaddan olmadığı gibi matlubat-ı saire hakkında dahi bir guna ikrarım 

olmadığından anlardan dahi hukuk-ı umumiyyenin sakıt olduğu nezd-i 

devletlerince derkâr bulunmuş ve binaenaleyh 94 senesi âşarından 
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mevzu’a aldırılması kuyud-ı mahsusuna müracaat olduğu mütevakkıf 

olmağla alucra kazasının mal kalemine mahsus 96 senesi yevmiye 

defterinin aynen taht-ı temhir olunarak celb defteriyle beraber tedkikat-ı 

mukabele icra buyurulduğu suretce anların dahi bizzat acizaneme 

tahakkuk edeceği aşikâr bulunmuş olmağla işbu müzekkere-i acizanem 

bade’l-kayd (kayıt olduktan sonra) esna-yı müzakerede kıraat buyurularak 

(görüşme esnasında okunarak) ana göre ihkak-ı hak olunmak (hakkın 

alınması) ve mezkûr yevmiye defteri vürud etmedikçe müzakereye hitam 

verilmemek üzere takdime cür’et kılındı. Ol-babda ferman. 

Bende fi 27 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (8 Ocak 1889) 

Hacı Mehmedzade Tamzaralı   

 
Hû 

Numero 215 

Pişgâh-ı Me’al-i İktinah-ı Cenâb-ı Mutasarrıf-ı Efhamiye 

Saadetlü Efendim Hazretleri, 
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Alucra sandık emin-i esbakı Arif Efendi’nin 31 Mayıs Sene (12)96 

tarihli irsalat mazbatasında muharrer dört bin küsur kuruş hakikiyenin 

livadan verilen sandık ilmühaberinde mevzuan gösterildiğinden bahisle 

emin-i merkÛmun mutazarrır edildiği hakkında mütekaddim (takdim 

olunan) 23 Nisan Sene (12)98 (5 Mayıs 1882) tarih ve 35 numerolu 

mazbatada bu keyfiyetin defatıyla ba-mazbata livaya bildirildiği 

gösterildiğinden beyan-ı âlisiyle mezkûr otuzbeş numerolu mazbatadan 

mâ’ada mazbata tanzim ve takdim kılınmış ise tarih ve numerolarının 

iş’arıyla (bildirilmesiyle) müsveddelerinin aynen irsali şeref-mevrud fi 21 

Kanun-i-evvel Sene (1)304 (2 Ocak 1889) tarihli telgrafname-i âli-i cenab-

ı mutasarrıf-ı ekremilerinde irade ve ferman buyurulmuş ve mal kalemiyle 

lede’l-muhabere tahrirat kaydına müracaat olundukda buna dair sarahatli 

kayda zafer-yab (muvaffak) olunamadığı cihetle müsveddeleri de 

bulunamayub ancak emin-i merkûmun zaman-ı idaresinde irsalen 

mazbatalarının ve masarifat-ı mahalliyenin kaydına mahsus olarak hatt-ı 

destiyle (el yazısıyla) tutmuş ve halefine terk etmiş olduğu âdi 

fersudelenmiş (eskimiş) bir defterde mezkûr 31 Mayıs Sene (12)96 (12 

Haziran 1880) tarihli irsalat mazbatasının sureti görülmekle ihraç 

ettirilerek bu kere leffen arz ve takdim kılınmağın ol-babda emr ü ferman 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 5 Cemaziye’l-evvel Sene (1)306 ve fi 26 Kanun-i-evvel Sene (1)304 

(17 Aralık 1888) 

Bende Kaim-makam-ı Alucra 
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Hû 

Karahisar-i Şarki Sancağı Meclis İdare Mahkemesi Riyaset-i Canib-i 

Samisine 

Alucra kazası sandık emin-i esbakı Arif Efendi’nin zimmetine 

emval-i miriye geçirme maddesinden dolayı mahkeme-i aliyyelerince 

cereyan eden muhakememiz neticesinde hazine-i celilenin olarak ve 30 
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Kanun-i-evvel Sene (1)304 (11 Ocak 1889) tarihiyle tefhim buyurulan 

(bildirilen) hükme hazine-i celilenin yalnız hukuk-ı şahsiyesinden dolayı 

adem-i kanaatle iade-i ru’yetini ve hükm-i mezburun ta’dil ve ıslahını 

esbab-ı atiyeden naşi talep ve istirham ederim. Şöyle ki: 

 

Evvela: Muma-ileyh Arif Efendi’den 26354 kuruş fiyat-ı hakikisiyle ve 

4928 kuruş 10 paranın nısfı fiy’at-ı mevzu’asıyla iddia olunduğu halde 

mezkûr 4928 kuruşun nısfı olub hakikiye tebdil olunan 1232 kuruş dahil 

olarak 18850 kuruş muma-ileyh Arif Efendi’den tahsili hükm olunub da 

8736 kuruşun mahsubatına hiçbir guna müdafaa vuku’bulmadığı halde 

bila sebeb kanun-i hükümden hariç ve tamamıyla meskut-anh bırakılması 

(hakkında konuşulmaması) usul-ı muhakemat-ı hukukiye kanun-ı 

muvakkatinin 202’nci maddesinde ta’dad olunan üçüncü esbab-ı iadedir. 

 

Saniyen: Kanun-ı mezkûrun 209’ncu maddesi mucebince iade-i 

muhakeme hükmü viran (veren) mahkemede icrası lazım geleceği 

derkârdır. Binaen-aleyh muma-ileyh Arif Efendi’nin celbiyle bi’l-

muhakeme hükm-i mezkûrun ıslah ve ta’dilini ve meskut-anh bırakılmış 

olan mezkûr 8736 kuruşun dahi diğer mahkumeye 18850 kuruşla ma’an 

tahsilini ve tahsil gününe kadar kendisine yürütülmesini ve hükmün 

muvakkaten (geçici olarak) icrasını ve mahkeme masarıfıyla vekâlet-i 

acizi aidatının kendüsine tahsilini talep ve istirham ederim. Ol-babda emr 

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

Fi 4 Kanun-i-sani (1)304 (16 Ocak 1889) 

Hazine Vekili     
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Hû 

Karahisar-i Şarki Sancağı Meclis İdare Mahkemesi Riyaset-i Canib-i 

Âlisine 

Bade’l-kayd kalem-i mahsusuna fi 9 Kanun-i-sani Sene (1)304 (21 

Ocak 1889) 

Yalnız dört kuruş otuz para teslim-i sandık olunmuşdur. Fi 9 Kanun-

i-sani Sene minhu (21 Ocak 1889) Numero 108 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra kazası malmüdirliği 

memuriyetiyle istihdam olunduğum bir sene zarfında ke’ennehu (güya) 

fazla maaş alma verme ve saireden dolayı acizileri taht-ı muhakemeye 
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alınarak icra-yı muhakemat neticesinde yani sene-i haliye Kanun-i-evvelin 

otuzbirinci günü aleyhime verilen karar ahkâmına adem-i kanaatim tabii 

bulunmağla ba’dehu layiha-i ağraziyemi takdim etmek üzere istinafen 

tedkik ve ru’yetini talep eyler ve işbu istinaf istid’amı müddeti zarfında 

hükmi veren kaleme takdim eder ve hükm-i kararı havi olan i’lâm suretinin 

tarafıma ita buyurulmasını temenni eylerim. Ol-babda emr u ferman 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Tamzaralı Hacı Mehmed-zade    

 
Hû 

Hazine vekilinin aleyh-i acizanemde ikâme eylediği Alucra kazası 

sandık emanetliği zaman-ı acizanemden dolayı icra olunan muhakemede 

onsekizbin kuruşla mahkûm kaldığım fi 31 Kanun-i-evvel Sene (1)304 (12 

Ocak 1889) tarihinde tarafıma tefhim buyurulmuş (bildirilmiş) ve hükm-i 

vaki mağduriyet-i çakeranemi mucib olmağla hükm-i mezkûra adem-i 

kanaatimle istinaf eder ve ve işbu istinaf istid’amı müddet-i nizamisi 

zarfında usul-ı muhakemat-ı cezaiyye kanununun 185’nci maddesi 

ahkâmına tevfikan hükmi veren Karahisar-i Şarki meclis idare kalemine 

takdim kılınır.  

Fi 10 Kanun-i-sâni Sene (1)304 (22 Ocak 1889) 



56 
 

Emin-i Sandık-ı Esbak Kaza-i Alucra      
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Hû 

Hanemizin alt katında on numerolu odada hemşehrileri yanında 

ikâmet ve iskân eden Karahisarlı Arif Efendi efkâr-ı fukaradan olub nan-ı 

aziz (ekmek) parasına muhtaç olduğu gibi lüzum görünen mahkeme 

masrafını dahi şu halde nakden virmekliği muktedir olmadığını tasdik 

ederim. 

Fi 25 Eylül Sene (1)306 (7 Ekim 1890) 

Tahtakale’de Baltacıhan Odabaşı Maruf 
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Hû 

Şûrâ-yı Devlet Riyaset-i Celilesine 

Ma’ruz-i çakerileridir ki 

Merbuten takdim olunan layiha ve yedimde bulunan numero 

pusulalardan keyfiyet-i ahval-i kemteranem anlaşıldığı vechile lütfen ve 

merhameten tedkik olunarak muamele-i nizamiyesinin icra buyurulması 

babında emr u ferman hazret-i men-lehu’l-emrindir.  

Fi 26 Kanun-i-sâni Sene (1)306 (7 Şubat 1891) 

Sivas vilayeti celilesine tabi Karahisar-i Şarki ahalisinden Hafız 

Hocazade Arif bin Mehmed 
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Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi 

Karahisar-i Şarki Sancağı Mutasarrıflığına  

Saadetlü Efendim 

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra kazası sandık emin-i esbak 

Hocazade Arif Efendi’nin meclis-i idarece lahak olan hükm-i istinaf ve 

temyiz eylediğine dair vermiş olduğu istid’a ile layihası evrak 

müteferriasıyla birleşdirildikden ve metn-i layihada (layiha metninde) 

mahalline verdiği istinaf ve temyiz istid’anameleri hangi tarihlerde tevdi’ 

olunmuş ise zahrlarına (arkalarına) işaret ve tasdik olundukdan sonra irsal 

ve iade kılınmak üzere leffen gönderildiği Şûrâ-yı Devlet muhakemat reis-

i saniliği canib-i vâlâsından 6 Şubat Sene (1)306 (18 Şubat 1891) tarihli 

tahriratla iş’ar ve evrak-ı mezkûre bi’l-vürud tayyen taraf-ı valalarına 

tesyar kılınmış olmakla ber vech-i muharrer iktizasının ifa ve inba 

buyurulması babında irade efendimindir.  

Fi 8 Şaban Sene (1)308 ve fi 7 Mart Sene (1)307 (19 Mart 1891) 

Sivas Valisi Mühür: Mehmed Memduh 
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Sivas İdare Mahkemesi 

Meclis Dairesi 

Evrak Numarası 

Celb Müzekkeresi 

İsim ve Şöhreti : Hazine Vekili Şükrü Efendi 

Mahal-i İkâmet : ---- 

Tabiyet : Müteveffa Salih Efendi Mahdumu Muharrem 

Zimmetine para geçirmek maddesinden dolayı istima’-ı 

(dinlenmesi) lazım gelen bâlâda isim ve şöhreti muharrer (yazılı) müddeâ-

i aleyhin (iddiacının) şehr-i Haziran’ın üçüncü Pençşenbe günü saat altıda 

işbu mahkemenin muhakemat dairesinde hazır bulunması iktiza edeceğini 

mübeyyin işbu celb müzekkeresi bi’t-tahrir imza ve temhir kılındı. Fi 31 

Mayıs Sene (1)320 (13 Haziran 1904)  

Hazine vekili 

Celb-name ile gelmeyen şahid ve maznun-ı âliye haklarında ihzar 

müzekkeresi ita olunmakla beraber gelmeyen şahidlerin dört lira kadar 
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cezay-ı nakdi alınacağı seksenaltı ve seksenyedinci ve yetmişbeşinci 

mevadd-ı kanuniyeler icabındandır.  

 
Sivas İdare Mahkemesi 

Meclis Dairesi 

Evrak Numarası 

Celb Müzekkeresi 

İsim ve Şöhreti : Alucra Kazası Mal Müdir-i Esbakı (önceki müdürü) 

Mahal-i İkâmet : ---- 

Tabiyet : Müteveffa Salih Efendi Mahdumu Muharrem 

Zimmetine para geçirmek maddesinden dolayı istima’-ı 

(dinlenmesi) lazım gelen bâlâda isim ve şöhreti muharrer (yazılı) müddeâ-

i aleyhin (iddiacının) şehr-i Haziran’ın üçüncü Pençşenbe günü saat altıda 

işbu mahkemenin muhakemat dairesinde hazır bulunması iktiza edeceğini 
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mübeyyin işbu celb müzekkeresi bi’t-tahrir imza ve temhir kılındı. Fi 31 

Mayıs Sene (1)320 (13 Haziran 1904)  

Tarafıma tebliğ olundu. Mehmed Arif  

Celb-name ile gelmeyen şahid ve maznun-ı âliye haklarında ihzar 

müzekkeresi ita olunmakla beraber gelmeyen şahidlerin dört lira kadar 

cezay-ı nakdi alınacağı seksenaltı ve seksenyedinci ve yetmişbeşinci 

mevadd-ı kanuniyeler icabındandır.  
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Hû 

Huzur-ı Sami-i Hazret-i Velâyet-penâhilerine 
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Ma’ruz-i bendeleridir ki 

Daileri Karahisar-i Şarki Sancağının Alucra kazasının doksan-altı 

ve yedi seneleri sandık eminliği hidmetinde istihdam olundum. O tarihde 

malmüdiri bulunan Salih Efendi doksan-yedi (senesi) Mayıs’ında azl olup 

yerine Divriğili Ömer Hulusi Efendi gelüb muma-ileyh Salih Efendi’nin 

zaman-ı idaresi muhasebesini doksan-yedi senesi bi’r-ru’ye fi 20 Şubat 

Sene (12)97 (4 Mart 1882) tarihli Mayıs cedvelinde makbuzatıyla 

medfuâtı birleştirüb sened ve liva ilmühaberi yüz-yetmiş-bin bu kadar 

kuruşa iblağla makbuzatıyla medfuâtı karşılaştırılub selef ve halef 

malmüdirleriyle kaim-makam ve naib ve hey’et-i idare taraflarından iki 

nüsha cedvel tanzim bi’t-temhir bir nüshası cânib-i livaya bir nüshası da 

acizaneme verilerek senedleri yedimden bi’l-ahz livaya irsalat eylediği 

halde on-sekiz mahı mütecaviz cedvel-i mezkûre ilmühaber zuhur 

etmediğine mebni kaim-makam-ı kaza tarafından birkaç defa keyfiyet 

cânib-i livaya arz olundu ise de zuhur etmediğinden çakerileri livaya 

giderek vuku’bulan taleb-i bendegâneme karşu muhasebe-i livaya şikâyeti 

havi efendi cedvel-i mevrudeniz usul dairesinde tanzim olunmamasından 

usulüne muvafık cedvel tanzim edilmek üzere iade edilecektir. Hin-i 

iadede ikmal-i nevakısla (noksanlarının giderilmesiyle) tanzim olacak 

cedveli iade ederseniz şu halde kaza-i mezkûre gitmeniz lazımdır cevabı 

verilmekle avdet eyledim. Cedvel-i mezkûr infisaline kadar avk-ı te’hir 

edildi (engellendi). İnfisaletden sonra Vahi Efendi muhasebemizin 

ru’yetine me’muren cedvel-i mezkûru senedler ile kazaya getirüb havi 

olduğu senedleri kazada bendenize vermeğe mecbur oldu. Mezkûr 

senetleri almak benim vazifem değil malmüdirine teslim ediniz dedim ise 

de yok şimdi mezkûr cedveli sizinle mukabele edilmede senedler sizde 

kalacak değil bu cedveliniz usulsüz yapılmış anınçün mahsubu kabul 

etmeyüb ilmühaber çıkmadı. Yeniden islah idüb cedvel tanzim edeceğim 

deyu kandırub cedvelin sütunlarına caze (cevaz) vererek teslim edüb bir 

sütunda on-sekiz kıt’a on-yedi-bin bu kadar kuruşluk senedat zuhur 

etmediği gibi tevellüdü bu senedler dediğimde bunlar livada kalmışdır hele 

şunları alda livaya gitdikde buluruz deyu avk ederek (mani olarak) teslim 

edüb cedvelleri bi’t-tanzim livaya gidildikde taleb eyledim. Bakarım 

bulurum diyerek nihayet bulamadım cevabını verdi. Bir müddet sonra yine 

kazaya muhasebemizi ru’yet etmeğe muma-ileyh Vehbi Efendi ile kazaya 

gidildi. On-yedi-bin bu kadar kuruş doksan yedi senesi Mayıs’ı 

cedvelinden ve fi 31 Mayıs (1)296 (12 Haziran 1880) tarihli ve yetmiş 
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numerolu mazbata ile irsal kılınan mevzua sehvinden dört-bin-yedi-yüz-

altı kuruş on para ve bin-sekiz-yüz-otuz kuruş otuz para kaim-makam, 

malmüdiri mührüyle üç defa sened mucebince doksan-beş âşarından 

muhacirine verilen tohumluk hınta esmanından ve bin-iki-yüz bu kadar 

kuruş lira farkından her ne hal ise bunları masarıfa dahil etmeyerek yirmi-

beş-bin-dokuz-yüz-altmış-üç kuruş fevkinde zimmet gösterildi. Bidayeten 

merkez livamız olan Karahisar-i Şarki meclis idaresinde muhakememiz 

bi’l-icra mahkûmiyetime hükm idüb iki kıt’a i’lâm sudur etmiş olmasıyla 

li-ecli’t-temyiz Der-aliye gitdim. Şûrâ-yı Devlet cânib-i âlisine bi’l-

müracata isti’tafat olmadıkça (yardım talep edilmedikçe) temyiz olamaz 

cevabı verilerek cânib-i vilayet-i celileye evrak irsal olunmuş olmasıyla 

vilayet-i müşarün-ileyha meclis idaresince sebkat eden muhakememiz 

neticesinde…  

 
…hükm-i evvel tasdik buyurulmuş olmakdan naşi temyiz-i da’vaya 

mecbur olduğumdan ve cerayan-ı madde ise salif arz-ı ifade ve iddiamdan 

ibaret bulunmağla temyizini iddia eder ve şerait-i temyiziye cümlesinden 

olan takdim olunacak layiha-i bendegâhımla bi’l-cümle evrakımın li-
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ecli’t-temyiz merci’i adalet olan Şûrâ-yı Devlet temyiz riyaset-i aliyyesine 

takdimini arz ve istirham eylerim ol-babda ve her halde emr u ferman 

hazret-i men-lehu’l-emrindir.  

 

Fi 10 Haziran Sene (1)320 (23 Haziran 1904) 

Esbak Alucra Sandık Emini  

Yalnız beş kuruş kaydiyesi fi 11 Haziran Sene (1)320 (24 Haziran 

1904) 

 
Hû 

Sivas Vilayeti Mektûbî Kalemi 

Şûrâ-yı Devlet Riyaset-i Celilesi Cânib-i Âlîsine 

Hülasası: Alucra kazası sandık emini aleyhine meclis idare-i vilayet 

mahkemesinden istinafen sadır olan i’lâmın ma’a teferruat 

gönderildiğine dair. 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Karahisar-i Şarki Sancağına merbut (bağlı) Alucra kazası sandık 

emin-i esbakı (eski sandık emini) Arif Efendi’nin zimmet-i mütehakkıkası 

(ortaya çıkan zimmeti) olan on-sekiz-bin-sekiz-yüz-elli kuruşun ma’a 

masarıf-ı güzeşte (geçen masraflar ile birlikte) ve saire kendisinden 

tahsiline dair meclis idare-i vilayet mahkemesinden istinafen (istinaf yolu 

ile) sadır olan i’lâm-ı vicahi (yüzüne karşı ilam edilerek) hükmüne adem-

i kanaatla temyizen tedkikini mutazammın muma-ileyh tarafından verilen 
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arzuhal ile ol-babdaki evrak-ı da’va (dava evrakı) ve zabıt-name ber 

muceb-i fihrist leffen takdim kılınmış olmağla ifa-yı muktezası babında 

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

Fi 11 Cemaziye’l-ahire Sene (1)322 ve fi 10 Ağustos Sene (1)320 (27 

Ağustos 1904) 

Bende Sivas Valisi 

 
Karahisar 

Huzur-ı Sami-i Velâyet-penâhiye 

C. (Cevap) 18 Ağustos Sene (1)321 (13 Ağustos 1905) Alucra 

malmüdir-i sabık müteveffa Salih Efendi’nin Muharrem ve Receb isminde 

iki nefer oğlu ve Nadire namında birde kerimesi var ise de Receb iki sene 

evvel zevcesiyle dört nefer çocuklarını terk ederek vefat etdiği ve Nadire 

ismindeki kermesi de Der-saadet’de Beşiktaş cihetinde olduğu ve 
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Muharreminde el-yevm kasabada mevcud idüği Tamzara nahiyesi 

müdirliğine iş’arı üzerine ma’ruzdur ferman.  

Fi 25 Ağustos Sene (1)321 (7 Eylül 1905)  

Vekil-i Mutasarrıf Muhasebeci  

  

 
Sivas İdare Mahkemesi 

Meclis Dairesi 

Evrak Numarası 

Celb Müzekkeresi 

İsim ve Şöhreti: Alucra Kazası Mal Müdir-i Esbakı (önceki müdürü) 

müteveffa Salih Efendi Mahdumu Muharrem 

Mahal-i İkâmet: ---- 

Tabiyet:  

Zimmetine para geçirmek maddesinden dolayı istima’-ı 

(dinlenmesi) lazım gelen bâlâda isim ve şöhreti muharrer (yazılı) müddeâ-

i aleyhin (iddiacının) şehr-i Ağustos’un dördüncü Pençşenbe günü saat 

altıda işbu mahkemenin muhakemat dairesinde hazır bulunması iktiza 
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edeceğini mübeyyin işbu celb müzekkeresi bi’t-tahrir imza ve temhir 

kılındı.  

Fi 9 Temmuz Sene (1)321 (22 Temmuz 1905)  

Mezbure her kadar heşşehrim ise de kendisi el-yevm Der-saadet’de 

Beşiktaş’da muhasebeler me’muru zevcesi Hüseyin Efendi yanında 

olduğu tasdik kılınır.  

Fi 24 Temmuz Sene (1)321 (6 Ağustos 1906) 

Tamzara kasabası Salih Efendi oğlu Muharrem Efendi  

Mühür: Muharrem  

Tamzara İmamı Mühür: … 

Celb-name ile gelmeyen şahid ve maznun-ı âliye haklarında ihzar 

müzekkeresi ita olunmakla beraber gelmeyen şahidlerin dört lira kadar 

cezay-ı nakdi alınacağı seksenaltı ve seksenyedinci ve yetmişbeşinci 

mevadd-ı kanuniyeler icabındandır.   

 
Sivas İdare Mahkemesi 

Meclis Dairesi 
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Evrak Numarası 

Celb Müzekkeresi 

İsim ve Şöhreti : Alucra Kazası Mal Müdir-i Esbakı (önceki müdürü) 

Mahal-i İkâmet : ---- 

Tabiyet : Müteveffa Salih Efendi Mahdumu Muharrem 

Zimmetine para geçirmek maddesinden dolayı istima’-ı 

(dinlenmesi) lazım gelen bâlâda isim ve şöhreti muharrer (yazılı) müddeâ-

i aleyhin (iddiacının) şehr-i Ağustos’un dördüncü Pençşenbe günü saat 

altıda işbu mahkemenin muhakemat dairesinde hazır bulunması iktiza 

edeceğini mübeyyin işbu celb müzekkeresi bi’t-tahrir imza ve temhir 

kılındı. Fi 9 Temmuz Sene (1)321 (22 Temmuz 1905)  

İşbu celb-namenin bir nüshası tarafıma tebliğ olunmuşdur. Fi 24 

Temmuz Sene (1)322 (6 Ağustos 1906)  

Tamzara kasabasından Salih Efendi mahdumu Muharrem Efendi.  

Mühür: Muharrem  

Celb-name ile gelmeyen şahid ve maznun-ı âliye haklarında ihzar 

müzekkeresi ita olunmakla beraber gelmeyen şahidlerin dört lira kadar 

cezay-ı nakdi alınacağı seksenaltı ve seksenyedinci ve yetmişbeşinci 

mevadd-ı kanuniyeler icabındandır.  



112 
 

 
Sivas İdare Mahkemesi 

Meclis Dairesi 

Evrak Numarası 

Celb Müzekkeresi 

İsim ve Şöhreti : Alucra Sandık Emin-i Esbakı Arif Efendi 

Mahal-i İkâmet : ---- 

Zimmetine para geçirmek maddesinden dolayı istima’-ı 

(dinlenmesi) lazım gelen bâlâda isim ve şöhreti muharrer (yazılı) müddeâ-

i aleyhin (iddiacının) şehr-i Ağustos’un dördüncü Pençşenbe (Perşembe) 

günü saat altıda işbu mahkemenin muhakemat dairesinde hazır bulunması 

iktiza edeceğini mübeyyin işbu celb müzekkeresi bi’t-tahrir imza ve temhir 

kılındı. Fi 9 Temmuz Sene (1)321 (22 Temmuz 1905)  

Keyifsiz bulunduğum mesafe?beş günden ibaret olduğu cihetle 

şehr-i Ağustos’un on-beşinci Pazartesi gününe te’hirini istirham eylerim. 

El-yevm tarafıma tebliğ olundu.   

Fi 26 Temmuz Sene (1)322 (8 Ağustos 1906)  

Alucra Sandık Emin-i Esbak 
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Celb-name ile gelmeyen şahid ve maznun-ı âliye haklarında ihzar 

müzekkeresi ita olunmakla beraber gelmeyen şahidlerin dört lira kadar 

cezay-ı nakdi alınacağı seksenaltı ve seksenyedinci ve yetmişbeşinci 

mevadd-ı kanuniyeler icabındandır.  

 
Hû 

Karahisar-i Şarki Murasarrıflığı Tahrirat Kalemi 

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

Devletlü Efendim Hazretleri 

Şeref-varid olan 12 Temmuz Sene (1)321 (25 Temmuz 1905) 

tarihli ve yüz-doksan-beş numerolu emir-name-i ali-i cenâb-ı velâyet-

penâhilerinde Alucra sandık emin-i esbak Arif ve malmüdir-i esbak 

müteveffa Salih Efendi mahdumu Muharrem Efendilerle müteveffa-yı 

muma-ileyhin kerimesi Nadire Hanım namlarına meclis idare-i vilayet 

mahkemesinden tanzim kılınan celbnamelerin muamele-i tebliğiyesinin 

icrasıyla nüsha-i mümziyelerinin (imzalı nüshalarının) arz ve takdimi irade 

ve iş’ar buyrulmuş ve bunlardan Nadire Hanımın Der-saadet’de 

bulunmasına mebni diğerlerine aid celbnamenin muamele-i tebliğiyesi 

bi’l-icra alınan nüsha-i mümziyeleri  mezbureye aid celbname ile beraber 

zabıta ifadesiyle iadeten ve leffen arz ve takdim kılınmış olmağla ol-babda 

emr u ferman hazret-i men-lehu’l-emrindir.  
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Fi 7 Cemaziye’l-ahire Sene (1)323 ve fi 26 Temmuz Sene (1)321 (9 

Ağustos 1905) 

Bende Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Vekili Muhasebeci  

 
Hû 

Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Alucra kazası sandık emin-i esbak Arif 

ve malmüdir-i esbak müteveffa Salih Efedilerin zemin-i tahkika-i 
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muamelelerinden dolayı emin-i muma-ileyh ile müdir-i muma-ileyhin 

vereseleri aleyhine meclis idare-i vilayetden istinafen tekrar sadır olan 

i’lâm hükmüne adem-i talluk temyizen tedkiki Arif Efendi tarafından bâ-

arzuhal istid’a olunmasına mebni ol-babdaki evrak-ı da’vanın berâ-yı 

temyiz Şûrâ-yı Devlet riyaset-i celilesine takdim kılınan evrak-ı 

mezkûrenin fihristidir.   

Fi 21 Teşrin-i-sâni Sene (1)321 (4 Aralık 1904) 

 

Numero Aded-i Evrak Sahife  

1 1   7 Meclis İdare-i Vilayetden ikinci defa olarak 

istinafen sudur eden fi 16 Ağustos Sene (1)321 (29 Ağustos 1905) 

tarihli hükmün zabıt varakası 

2 2  - Alucra sandık emini Arif Efendi’nin fi 18 

Ağustos Sene (1)321 (31 Ağustos 1905) tarihli temyiz arzuhali ve 

kaydiye içün beş kuruşluk pul 

3 3  2  Alucra sandık emini Arif Efendi’nin fi 9 

Teşrin-i-sani Sene (1)321 (22 Temmuz 1905) tarihli temyiz layihası ve 

kaydiye içün beş kuruşluk pul 

4 1  - Muma-ileyhin bi-kudret olduğuna dair 

Karahisar idare meclisinden akdemce gelen fi 13 Temmuz Sene (1)320 

(26 Temmuz 1904) tarihli mazbata  

5 2  15 Mahalli ve merkez vilayet idare meclislerince 

bidayeten ve istinafen evvelce sudur eden zabıt ve ilâmat. 

6 1  - Temyiz mahkeme-i aliyyesinin fi 25 Nisan Sene 

(1)321 (8 Mayıs 1905) tarihli ilâmı 

7 8  - Cedvellerle mümeyyizler tarafından verilen 

rapor ve muhasebeyi natık pusula vesaire 

8 1  - Mahkeme tarafından müntehab virgü baş 

kâtibi ve mukavelat muharriri Abdullah ve Mehmed Ragıb 

Efendilerin fi 4 Mart Sene (1)319 (17 Mart 1903) (tarihli) raporu 

9 12  - Şûrâ-yı Devlet Riyaset-i Celilesiyle taraf-ı eşref-

i velâyet-penâhiden tastir buyurulan (yazılan) muharrerat-ı aliyye  

10 10  - Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığının 

muharreratı  

11 5  -  Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığının 

telgrafnameleri 

12 18  - Arif Efendi ile sairlerinin arzuhalleri 
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13 2  - Meclis idare-i vilayetin muharreratı 

14 1  14 İstintak varakası 

15 1  - Vekâlet zabtı  

16 5  -  Şûrâ-yı Devlet temyiz mahkeme-i seniyyesinin 

tebliğ-namesiyle i’lâmı ve teferruatı 

17 8  - Celbnameler 

18 1  - Alucra malmüdir-i esbak müteveffa Salih 

Efendi’nin veresesinden Muharrem Efendi’nin fi 5 Teşrin-i-sâni Sene 

(1)321 (18 Kasım 1905) tarihli tebliğ ilmühaberi  

 80  

Yalnız yetmiş-sekiz parça evrak ve beşer kuruşluk iki pul ki cem’an 

seksen adeddir. fi 21 Teşrin-i-sâni Sene (1)321 (5 Kasım 1905) 

 

BOA Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 2935, Gömlek No: 1, Tarihi: 29 Safer 

1308 (14 Ekim 1890), Konusu: Alucra Kazası Sandık Eminliği'nden 

tebeyyün eden zimmetinin tasfiye tahvilatı ile tesviyesi istirhamına 

dair Mehmed Arif Efendi'nin arzuhali. 
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