Sultan Abdülhamid Han’ın 4 Kasım 1879 tarihli İrade-i Seniyyesi

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri,
Devâir-i Mülkiye ve sâirede bulunan defterdâr ve
muhâsebeci ve mal me'mûru ve sandık eminleri ve kuvve-i
cündiye idâre me'mûrları gibi emvâl-i devleti kabz ve sarfa
me'mûr ve idâre-i mâliyeden mes'ûl olan bi'l-cümle
me'mûrînin ve ‘umûmen idâre-i belediye ve hastahâne ve
ıslâhhâne ve mekâtib-i sanâyi‘ menâfi‘ sandıkları gibi
te'sîsât-ı ‘umûmîye mal me'mûrlarının rü'yet-i muhâsebât ve
lede'l-hâce icrâ-yı muhâkemâtına me'mûr olmak ve
müstakilü'l-rey olub karâr ve hükümlerine gerek Maliye
Nezâreti'nden ve gerek hiç bir taraftan müdâhale olunmamak
ve üç ayda bir kere devletin ahvâl-i ‘umûmîye-i mâliyesini taraf-ı eşref-i hazret-i pâ- dişâhîye lieclî'l‘arz bâşvekâlet makâmına bildirmek üzere bir Dîvân-ı Muhâsebât teşkîli mukarrer ve elzem olduğundan
ehliyet ve umûr-ı mâliyede ma‘lûmâtı cihetiyle ‘atûfetlü Ohannes Efendi Hazretleri'nin Dîvân-ı mezkûr
riyâsetine ve Şûrâ-yı Devlet A‘zâsından ‘atûfetlü Sa‘îd Efendi ve Mâliye Nezâreti Mu‘âvini sa‘âdetlü
Kadri Beğ Efendi ve Rüsûmât işlerinde me'mûriyeti mesbûk sa‘âdetlü Edvars Efendi ve Tedkîkât-ı
Mâliye Komisyonu A‘zâsından sa‘âdetlü Rıf‘at Efendi ve Erzurum Defterdârı sa‘âdetlü Hâcı Âkif
Efendi hazerâtı ile Hüdâverdioğlu sa‘âdetlü Ohannes Efendi ve sa‘âdetlü Kastro Beğ'in a‘zâlığına ve
sa‘âdetlü Sakız Ohannes Efendi'nin dîvân-ı mezkûr müdde‘î-i ‘umûmîliğine ta‘yînleri ve bunlardan
Hüdâverdioğlu Ohannes Efendi ile Kastro Beğ ve Sakız Ohannes Efendi'nin Islâhât-ı Mâliye Vâridât-ı
Kısmî Komisyonu'na dahi muvakkaten devâm eylemeleri ve ile- rüde dîvân-ı mezkûr a‘zâsı ‘adedinin
ta‘yîn olunacak hadd-ı nizâmîsine iblâğı hakkında irâde-i seniyye-i cenâb-ı şehriyârî ne merkezde şeref
müte‘allik buyrulur ise ana göre hareket olunacağı beyânıyla tezkîre-i senâverî terkîm kılındı efendim.
16 Zilkâde sene 96.
Ma‘rûz-ı çâker-ı kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i tanzîm olan iş-bû tezkire-i sâmiye-i vekâlet penâhileri manzûr-ı hümâyûn hazreti pâdişâhî buyrulmuş ve ber mûceb-i istîzân vezâ'if-i mezkûre ile mükellef olmak üzere bir Dîvân-ı
Muhâsebât teşkîliyle riyâsetine Ohannes Efendi'nin a‘zâlığıyla müdde‘î-i ‘umûmîliğine müşâr[ûnileyh]
ve mûmâileyhimin ta‘yînleri ve mu‘âmele-i müteferrianın ifası müte‘allik ve şeref südûr buyurulan
irâde-i seniyye-i cenâb-i mülûkâne mantûk-i münifinden bulunmuş olmağla ol bâbda emr-ü fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir. 19 Zilkâde sene 96/4 Kasım 1879. BOA, İ. DUİT, Nu. 59/4, lef 1.

4 Kasım 1879 tarihli Divan-ı Muhasebat İradesi’nin orijinal metni;

