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· ORTA DoGU ÜLKELERi ARASINDA DEVLET VASFINI 
· OSMANLlLAR KADAR UZUN MÜDDET DEVAM 

ETTiREBiLMiŞ VE GÜNÜMÜZE BAGLAMIŞ BAŞKA BiR 
DEVLET YOKTUR. BU BAKlMDAN OSMANLI 

ARŞiVLERiNiN DEV,LET ELi iLE TESBiT EDiLEN iDARI 
KAYITLARI GAYET DÜZENLi BiR ŞEKiLDE MUHAFAZA 

EDiLEBILMiŞ YEGANE ORTA DOGU MÜESSESESi 
OLDUGUNU SÖYLEYEBiLiRiZ. . 
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Ar§iv terimi bugün §u· iki 
ma.tıayı içine alır: a) İçinde ·dev
let evrakt bulunan bina veya bi
nanın bir. kısmı, b) ·Böyle bir yer
de saklanan evrak koleksiyonu. 
Bu ikinci ~arif bugün daha ·fazla 
kullanılmaktadırı. 

Fransa'da 1789 yılında 'Milli 
Arşivlerin (Archive Nationales) 
ve . daha sonra 1796 yılında Bölge
sel Ar§ivlerin (Archive Depart-

mantales) kurulu§una kadar dev
letin resmi evrakı . ilgili devlet 
müesseselerinin içinde muhafaza 
edilirdi: Bölgesel arşivlerin kuru· 
luşu ile bu evrak halka açık du~ 
ruma getirildi2. · İngiltere'de 1838 
yılında bütün dağınık koleksiyon-
·ların. bir araya _.getirildigini ve 
bunların genel bir katalog altın~ 
da toplandıg-ım biliyoruz. Fran
sa'daki bölgesel ar§lvler göz önün. 

(1) Bk. Encyclopedla International, 1967 baskısı, c: s. 555. 
174 (2) Bk. Encycioı:iedla Bİ'itannlca, 1973 baskısi, c. II, s. ·326 B. 



. de bulundurulursa diyebUiriz ki 
İngiltere arşiv çalışmalarında 

"Merkezile§me" yolunda ilk adı

mı 1838 yılında atmış bulunmak- . 
tadıra. 

Arşivlerin tarih çalı§maları 

yönünden önemi açıktır. Ancak 
§unu unutmamak gerekir ki ar
şivler tarih gayesiyle değil, idari 
teşkilat esası üzerine tutulmuş

tur. Tdrih araştıncısımn başvu

racağı ilk kaynaklar arasında el 
yazmaları kitaplar ve ar§iv vesi
kaları gelir. Tarihçiler konuları 

ile ilgili basılmış eserleri ve bel~ 
geleri tarayacakları gibi tarihte 
olmuş hddiseleri giinü giinüne tu
tulmuş ve tamamen orijinal ida
ri kayıtlardan takip . etme duru
mundadırlar4. 

Ar§ivlerimizdeki malzemenin 
sosyal müesseseler tdriİıi, idari 
ve mali teşkilatların tarİhleri ü
zerinde yapılacak çalı§malar için 
önemi pek fazladırs. Prof. Uriel 
Heyd Osmanlı arşivlerinin önemi
ni belirtirken şöyle der: "Şimdiye 
kadar hiçbir Orta Doğu veya Ya
kın Doğu ülkesinde zamammıza 

kadar ulaşmış böylesine kıymetli 
bir tarih hazinesi görmedim."e 

Osmanlı arşivleri İstanburun 

fethinden sonra kıırulmuş olmiık
la arşivetlik XV. asırda başlamış 

(3) Aynı esel", aynı cilt, s. 327. 

ancak esas mükemmel şekline 

XVI. asırda ulaŞmı§tır. Bu hiçbir 
zaman için bundan önceki devir
Iere ait arşivlerimizde vesika bu
lunmadığı anlamına gelmez. Dev
let ar§ivciliği ba§lamamış olduğu 
zamanlarda genellikle·· bu gibi 
kıymetli evrak dağınık bir halde 
aile kitaplıklaruida muhafaza 
edilmekteydi. Şu nokta da göz 
önünde tutulınalıdır ki Orta Do
ğu ülkeleri araiıında .devlet vas
fını Osmanlılar kadar uzun müd
det devam ettirebilmiş ve giinü
müze bağlamış başka bir devlet 
yoktur. Bu bakımdan Osmanli ar
şivleriİıln devlet eli ile tesbit edi
len idari kayıtları gayet düzenli 
bir şekilde muhafaza edilebilmiş 
yegane Orta Doğu müessesesi ol
duğunu söyleyebiliriz7. Hatta ev
rakın tanzimi değil ama tesbiti 
ve giinünıüze kadar ·muhafaza 
edilmesi hususunda dünya arşiv
leri arasında da üstün · bir yere 
sahip olduğunu söylemek müm
kündür. 

Arşivlerimizde muhafaza .e
dilmekte olan çok çeşitli evrak 
vardır. ·Bunlar arasında önemli 
koleksiyonlardan birkaçını şöyle

ce siralayabiliiiz: 

· 1) . Tapu Tahrir Defterleri 
veya Defter-i Hakaniler: 

(4) Bk. Bemard Lewis "Saurces for the Economic History of the Middle East". 
Studies in the Economic. History of the Middle East, neııreden M. ·A. Cook, 
London, 1970, s. 78. 

Yine bk. E. Astor, "Profits from Trade with the Levani: In the Fifteenth 
Century", Bullatin of the Schol of Orlental and African Studies, University of 
London;' 1975; part two, iı. 250. · 

(5) Bk. Ömer Lütfü Barkaıi, "Tahrir Defterlerinin İstatistik Verileri Hakkında 
bir Araştınna", IV. Türk Tarih Kongresi, 1948, s. 291. 

(6). Bk. Uriel Heyd (Prof. Uriel Heyd İsrail'de İbrani tl'nlversitesi Profesörlerin
dend!.) .Ottoman Documents on ·Palestıne, 1552-1615, Londoiı, 1960, s. XV. 

(7) Bit. Bemard Lewls, "Studies in the ·öttoman Archives-1, Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies, University of London, part III., s. 469. Yine 
Lcııdra tl'niversltesi PrOfesörlerinden M. A. Cook edltö;rlüğünü yapmış .oldugu 
"Studies In the Economlc History of the Middle-East" isimli kitabin "Intro
ductory Remarks" kisınında ;s. 160 aynı manada şunları söylemektedir: "bu
günkü Orta-Dogu devletlerin bir kenara bırakılırsa Orta-Dog,Ida Osmanlı ar
ııivleri ·.ııe mukayese ·edllebilecek hlı; bir arelv yoktur." 
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Bu defterier her yeni fethe
dilen bölge için tanzim edilir ve 
öylece muhafaza edilirdi. Aynca 
3().;.40 sene ara ile periyodik ola
rak tekrarlandığ'ı bilinmektedir. 
11. Hicri 1 17. Miladi asnn baş
larına kadar devam eden bu def
ter tutma usfilünde takibedilen 
prensibe göre eski idari ve mali 
kayıtlar esas alınırdıs. 

2) IU:ühirume Defterleri: 

Bu defterler iktisat tarihi ça
lışmaları yönünden çok değerli 

olup resmi mektup defteri şek

_linde tutulmuştur. Osmanlı padi
şahlannın devletin her yanındaki 
idare amirlerine yazdığı ferman, 
beı;at .ve benzeri yazııımalan. ih
tiva eder. Bu balrundan idAri teş
kilat açısından da değerleri bü
yüktür. Sonralan padişahlann 

yabancı devlet reisierine gönder
diği mektuplar da burada muha
faza edilmiştıra. 

3) Ruus Defterleri: 

. Bu koleksiyon . Ruus Dairesi 
tarafından vazife sahiplerine gön
derilen - tevcihat ve beratıan ih
tiva eder. BB.§VekiUet Ar§ivinde 

· muhtelif tasniflerde kayıtlı bu
lunan bu defterler toplam 837 
cilttir. Koieksiyandaki defterlerin 
eskileri 953/1547, en yenisi ise 
1326/1908) .tarihlerini taııır. Yllni 
350 senelik bir devreyi içine al
maktadırıo. 

_Bunlar kadar değerli bir di-_ 
ğer arŞiv malzemesi de· Siciliat-ı 
Şer'iyye veya Şer•ı: Siciller deni-

1en mahalii mahkemelerde kadıia
nn verdiği hükümleri ihtiva eden 
deftcrlerdir. Bunlar muhtelif böl
gelerde tanzim edilmi§ oldukla
nndan toplu bir durumda bulun
mazlar. Mesela İstanbul şehrinin 
s:cilleri. İstanbul _ Müftülüğünde, 
_Edirne sicilieri Topkapı Sarayı 

Müzesi Ar§ivindedir. Diğer şehir
lerin şer'ı: sicilieri genellikle şe

hir mUzelerinde bulunur. Bu~sa 

sicilieri Bursa'da Kültür Parkı 

içinde §ehir müzesindedir. İstan- · 
bul MüftülÜğünde bulunan ııer'i 
siciller hariç tutulacak olursa si
cilleriıi tasnifleri çok ihmale uğ
ramıştır diyebiliriz. Halbuki böy
lesine kıy;metli bir hazinenin tas-_ 
niflerj tamamlanmış, ilim adam
lannın istifadelerine sunulmuş ol
ması gerekir kanaatindeyiz. _ 

Arşivlerimizde bulunan diğer 
kıymetli bir malzeme de vakfi-

- yelerimizdir. Elimizde çok .eski 
vakfİyeler mevcuttur. Bunlann 
bir kısmı -neşredİlmiştir. Vakfiye
ler toplu olarak Ankara'da Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Arşivinde, 
İstanbul'da muhtelif .. müze ve kü
tüphanelerde ;bulunmaktadır .. İs
tanbul' daki vakfİyelerin bir kısmı 

Başvekfi.let Arşivinde, Topkapı · 
Sarayı Müzesf Arşivinde ve Türk 
ve İsHim Eserieti Müzesinde · bu--
ltınur. Aynca orijinal vakfİyeler-
den aileler nezdinde bulunanlar 
da vardır. Bu kıymetli malzeme
nin de tasnifi ve hatta n!!şredil
ınemi§ olanların neşir ·imkanı· a
raştınlmalıdır. Osmanlılar dev-· 
riiıde yııkan(ia Sa.yılan bu evra
_kın hazine ,dairelerinde devletin 

(8) Tapu Tahrlr defterleri hakkında fazla bilgi icin bakınız: ömer LütfU Bar
kan "Tahrlr Defterlerlnin- İstatistik Verimleri ·Hakkında .bir Araşbrma", IV, 
Türk Tarih Kongresi, Ankara.. 1948, s. 290-94. 

(9) Bu hususta fazla bilgi icin bk. Bernard Lewis, -Ottoman .A.rchives as a Sour
ce for the History-of the .A.rab Lands, -Joiınıal ·of Royal and Aslatic Soclety, 
195o-5ı, s. 1u. · 

(10) Ruus Defterleri hakkında. tilila bilgi icin bakinız! Nejat Göyünc, XV.· Yüz· 
yılda Ruus ·ve önemi; !stanbul ·tJ"n.Iversitesl' Edebiyat -Fakültesi Tarih Der
gist, 1967, XXII, s: 17~84. 



en kıymetli diğ'er eşyası arasında 
muhafaza edildiğini dü~ek 

onların bu malzerneye ne kadar 
değ'er verdiklerini anlamaya ye

terıı. Bu evrakı gerektiğ'i şekilde 
muhafaza etmek bir. yana 200 
balyasının Bulgaristan'da bir kil
ğ'ıt fabrikasına satılmı§ olniası 

gerçekten lizücüdÜ1'12. 

Ar§ivlerimizdeıd kıymetli ev
rak uzun zamandan beri Avrupalı 
ve Amerikalı ilim adamlarının 

dikkatini çekmi§tir. Ar§ivlerimiz
deki malzemeden istifade ederek 

makaleler ve hatta kitaplar te'
lif eden yabancı ve yerli ilim 
adamları -sevindirici bir hadise
dir ki- gün geçtikçe çoğ'almak
tadır. Ar§ivlerimizdeki ilk tasnif 
çalışmaları arasmda yabancıları 

görmek, bize onların bu alakala
rının ne kadar eski olduğ'unu gös
teriyorıa; Bugün de Ba§Vekalet 
Ar§ivi ve Topkapı Sarayı Müzesi 
Ar §i vinde okuma odalarında · ça
lı§an yabancı ilim adamları, bu 
alakanın azalmadıgmı, bilil.kis 
~ttikçe çoğ'aldığ'ını gösterıneye 
yeter. 

(11) Bk. Cevdet Türkay, Osmanlı Devlet Teşkilatında Ar§ivler, Belgelerle Türk 
Tarihi Dergisi, sayı, 45, . s. 20. de ne§redilen ve Başvekillet Ar§ivi, Mühimme 
Defteri No. 183, vrk. 4 de bulunan vesika. 

(12) Bu hadisenin tafsilatı için bk. Bernard Lewis, The Ottoman Archives as a 
Source for the History of the Arab Lands, Journal of Royal and Asiatic 
Society, 1951, s .. 141. 

(13) Arşiv vesikalarına dayanarak kitap telif eden yabancı ilim adamlarından Prof. 
Uriel Heyd'i (Te Ottoman Docuınents cin Palestlne, London, 1960), yerle ilim 
adamlarımızdan da Prof .Nejat Göyünç (XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, İs
tanbul, 1969). ve Prof. Cengiz Oronlu'yu (Osmanlı İmparatorluğunun Güney 
Siyaseti, Habeş Eyaleti; !stanbul ;1974) sayabiliriz. · 
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