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l<ll MİDHAT PAŞA'NIN T'tJNA 'v1LAYETİ ARŞİVİNİN 
KURULMASI İÇİN BİR TEŞEBBÜSÜ 

Atilld çıp''!'IN 

19. yüzyılııi ikinci ya_rısında, Osmanlı tarihinin önemli şahsiyetlerin
den birisi olaı:ı_ Midhat PaŞa, çeşitli devlet .görevlerinde ve hususiyle vali
liklerinde (Niş, Tuna, Bağdad) yaptığı yenilikler ve ıslahatlarla tanm
mıştı1. 1864 yılında Osmanlı idari ve mülki teşkilatında yeni bir organi
zasyona gidilmiş, eyalet .1:15ulünden vazgeçilerek, Fransa'nın departement 
sistemine.--:~~nzer. bir şekilde. \;nayetl~rin kurulması amaçlanmıştı. Bu hu
susta 186~ 'ta:rihli vilayet 'nizamnamesi çıldı.rıldı . nk . demerne olarak, Si
listre, Vidİn, Niş eyaJetleri birleştirilerek «Tuna vilayeti» adı altında bir 
vilayet teşkil olundu ve yeni siste~ uygulanmasma başlandı. Bu vilaye
tin başına, aaha önce Niş'te öneirili başarılar kazanmış olan Midhat Paşa 
tayin edildi; (Cemaziyelevvel 128:J.!Ekim 1864) ~. · . 

· Midhat Paşa, ll zilkade 1284/5 inart 1868 tarihine kadar 3,5 yıl . yü
rüttüğü Tuna valiliği esnasında, vilayet nizamnamesine uygun olarak, ge
rekli · teşkilatİ kurdu. Başardığı işlerin başlıcaları şunlardır; Vilayete ge-

. l . . 

' 1 All Haydar Midhat, Midhat Paşa, hayat-ı siyasiyesi, Tabsıra-i ibret, !stanbul 
1325; Mahrnud·;l{emal1nal, Osmanlı Devrinde Son SCulrıazamlar, İstanbul19~0. s. 315-
4:1,4; M. Tayyi~ Gökbilgin, «Midhat Paşa», lA, VIII, s. 270:282; İsmail Eren, «Mic;lhat 
Paşa'nın Ni§'te kurmuş olduğu modern Türk kütüphanesi», Tiirk Kültürü, S. 56 
(1967). s. 50-54\; Yusuf Halaçoğlu, «Mi~at P~!l'run Necid ve havallsi ile ilgili birk~ç 
layihası», Tar·i~ Enstitilsil Dergisi, . S. 3, (Eıpm 1972, «1973» ), s . 149-177; Najlb _E. 
Saliba, «The A~hievements of 1\fidhat Pasıia as ·governor of the province of Syrla, 
1878~1Ş80»,_ · International Joıırıiaı :of . Midelle East'· Studies, · Vol. 9, No. 3, (August, 
1978), pp. 307-323. . 

2 Tuna vilayeti kanunu için; Düstıır, İstanbul 1282, s. 517-536; Enver Ziya 
Karaı, Osmanlı Tarihi, vn, Ankara 1977, 2. basım, s. 152-İ54; Roderic H. Davlson, 
Reform in The .Ottoman Empire, 1856~1816, Princeton İ963, pp. 137-171; Sitender 
Rizaj, «Osmanlı İinparatorluğu'nqa vll.ayetıer sisteminin ~tetiği . (1864-1878)», II. Mii
letlerarası 'İ'-iirkoloji Koııgresi Tebliğ Ozetl~, İstanbul 4-9 Ekim 1976, s. 27-28. 
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rekli olan yol ve şoseleri, köprüleri yapma işini ele aldı. 3 yılda, 30"00 km. 
yol ve 1400 den fazla köprü yapıldı. Zaptiye askeri muntazam bir şekle 
konarak, vilayetin asayişini sağladı. Ziraat ile uğraşan halk için, mena.fi 
sandıklarr adı ile kredi sandıkları kurdu. Köylülerin ziraat işlerinde ihti
yaçları olah. parayı b_uradan sağlayabilm!=!l~,r~ müqık_ün oldu . . Tuna nehri 
üzerinde ticaret gentiİ~ri işletti. Yolcu .~aşıyan, kiracılı~ eden :ve şoselerde 
işleyen posta arabaları ve paytonlar imai eden brr fabrika kurdurdu. 
Müslüman ve hristiyan kimsesiz çocuklar için Rusçuk ve Sofya'da birer 
ıslahhane açtı. <ı:Tuna» adli bir vilayet gazetesi neşretti. Çerkes ve-Kırım 
göçmenlerinin vilayet dahilinde yerleştirilmesi için gayret gösterdi. Hü
kümet dairelerinin, hapishanelerin ve belediyelerin tanzimi il~ uğraştı. 
Vergi .işlerinde adilane usuller getirdi. Hazine alacaklarının senesi içinde 
tahsilini mümkün kıldı., 1282/1865-66 senesi geliri büyük bir artış göster
di.' Midhat Paşa'nın 'Turia valiliğindeki başarıları üZerine, 1865 yılından 
itibaren vilayet usulünün bütün imparatorlukta kademeli olarak uygulan-

. '· . t 

masına başlandı3 • • . 

Midhat Paşamn, Tuna valiliği esnasında giriştiği önemli çabalardan 
biri de, şimdiye kadar gözqe~ kaçmış ve yeterince değerlenıairilmemiş 
olan; ~a vilayet arşivmin kur~ası, bunun için bir bina inşp.sı, belge-_ 
!erin iyi bir şekilde muhafazası hakkındaki girişimidir. Başbakanlık Ar
şivi'nde bulunan birkaç belge bu girişimi ve gelişmeyi açıkça ortaya koy
ni~ktadır. Konu, Midhat Paşa'nın yaptığı ~eformlar ve 'yenili~er yönün
de:P. olduğu kadar, Türk arşivcilik tarihi bakımından da önem·· taşımak-
tadır. . · . . · . 

_Aynı tasnif numar_:ası ıı~~ınd.a; bulunan, sunaca~ımız dört belgeden ilki, 
Tuna valisi Midhat Paşa'nın sadarete takdim ettiği arzıdır. Bu arza gi::)re; 
«Vilayet merkezindeki gerekli-belgelerin ve senedierin konması ve saklan
ması iç.in.. hükümet konağı civarında daha önce teşkil olunmuş olan kü
çük bir yer yetersizdir. Buranın adi ve ktlçük bir yer _olması , bazı biria
lara bitişik bulrinması s_ebebiyle, hiçbir suretle idareye ve e~yete kafi 
değildir. Vilayet merkezinde devamlı olarak yirmi otuz bin keselik eVrak 

• • • • • • J 

mevcut olduğu gibi, . bilhassa maliy~ işlerindeki yeni düzehlemeler i ca-
bın ca,. yıllık olarak, seksen yüz bin keselik mühim senedler İnaliyede · t op
lanmaktadır. Bir kaza vukuunda, bütün bu ön~mli belgelerin yok olması, 

vilayetin esıı:s kayıtlarının mahv ve perişanlığına yol aÇacaktır. Sonra-:
dan bunları yerine koymak ilitimali de · yoktur. Bu bakimdan, evrak, senet . \ . ~ 

--------------- 1 . 

1 

3 Tuna vilii.yetindeki reformlar hk.; All Haydar Midhat, aym eseı, s. 2ö-tH; 
Roderic H. Davison, ibident, pp. ·144-157; Enver Ziya Karaı, aynı eser, s. 154-156; M. 
Tayyib Gökbllgin, ayın makale, s. 272-273; Ahmed Midhat, tJss-i -inkılab, !stanbul 
1294-l 295, s. 105-106. 
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ve kayıtların }tanması ve muhafazası için geniş ve emin bir arşiv yaptı
rılması- elzemdir. Mutasarrıflık konağı · yanında, böyle bir arşiv için el
verişli yer bulunduğundan, gereken emir verildiği takdirde nihayet kırk 
bin kuruşluk bir masrafla bir arşiv binası yapılması mümkündür. Sonun
da, tHnılj.i ~ere masraf defterinin takdim kılınması ve arşiv binasının in
şası için müsaade verilmesi yüksek emirlerinize bağlıdır» denilmektedir. 
Bundan sonra, konu, ikinci ve üçüncü belgede gorüldüğü . üzere, Meclis-i 
vala'ya ve Maliye Nezareti'ne gönderilmiştir. Meclis-i vala'mn onayı üze
rine, ger.ekli pıasrafıri yapılabilmesi için, işin mali yönü Maliye Nezareti'
ne havale edilmiştir. Dördüncü belge sadaretin hükümdara arzı olup, Mid-

1 hat Paşa'nın müracaatı,~ Meclis-i vala'nın mazbatası ve Maliye nezareti'
nin · görüşü ile birlikte sunulmuştur. Sadaret arzının altına, 16 zilhicce 
1284:/9 nisan 1868 tarihi ile İrade-i seniyyesi çıkmış ve gereken izin ve
rilmiştir. Arşiv binasının inşası için ger~kli olan paranın harcanmasına,, 
bunun sonucu usulüne uygun olarak masraf · defterinin tanzim ile gön
derilmesine müsaade edilmiştir. Bunun sonucu, vilayet arŞivinin kurulma
sına başlanmıştıri. 

Aşağıda bu· dört belgeyi transkripsiyonla aynen yayınlıyoruz: 

1. belge; Tuna valis~ Midhat Paşa'nın s adarete arzı; 

«Makam-ı eelil-i .sadaret-i 'uzmaya 
Ma'riı.z-ı çaker-i kemineleridir ki 
Merkez-i vilayetde evrak-ı lazime ve senedatın vaz' ve hıf

zıçün vilayet hükfımet kona.ğı civarında kable't-teşkil bir kü
çük evrak hazinesi yapılmış ve şimdiye kadar evrak-ı sahiha 
ve gerek senedat-ı saire burada hıfz edilmekde bulunmuş ise 
de mahall-i mezki'ı.r 'adi bir küçük dükkan nev'inden olmasıyla 
beraber ba'zı ebniyeye dahi; mülahık olmağni hıç bir si'ı.retle 
emniyete ve idareye kafi olmayub halbuki merkezde 'ale'd-de
vam yirmi o.tuz bin kiselik evrak-ı sahiha mevcud olduğu gibi 
muahharen vilayetin umi'ı.r-ı maliyesince icra huyurulan ta'dilat 
icabınca senevi seksen yüz bin kisel~~ senedat-ı mühimme dahi 
orada hıfz olunmakda olmasıyla Hudanegerde bir kaza zuhi'ı..-· 

runda vilayetin bUnca evrak ve senedatı bi'l-külliye esas kuyu
datı mahv ve heba olarak sonradan yerine konulmak ihtimali 
olmadığına binaen evrak ve senedat-ı merki'ı..menin vaz' ve hıfzı 
içün vasi' ve emin bir mahzen yapdırılması mertebe-i vüci'ı.bda · 
olduğundan ve mutasarrıflık konağı yanında ebniyeden hali 

4 Başbakanlık Arşivi, lrô.de Tas-ııifi, Ş).lra-yı devlet 1284, No. 28, lef 3. 
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böyle bir mahzen inşasına elverişli malıall bulunduğundan mu- ~ 

vafık-ı re'y ve irade-i 'aliyye-i fahimaneleri huyurulduğu hal
de . mahall-i mezkure nihayet kırk bin guruş masraf dairesinde 
kargir bir evrak mahzeni yapılmak ve hitamında ustı.li vechle 
masraf d~fteri takdim kılınmak üzere inşası içün i'ta.:yı me'ztı..:. 

· niyet bu:Yurulma.Sı babında emr-ü ferman hazret-i men-lehü'l-
emrindir . · 

Vali-i .vilayet-i 
.Tuna 

Midhat 

fi 11 şewal sene (12) 84 
fi 24 kanun-ı sani sene 

(12)83 » . 

; . 2. belge; Meclis-i vaıa.:yı alıkam-i adliyYe'nin mazbata~ı; __ 

. «Tuna vilayeti merkezinde bulunan evrak h·azinesi 'adi bir-
küçük mahaıı · olmasıyla beraber ba'zı ebniyeye dahi mülalıik 
olmak hasebiyle hiç bir suretle emniyete ve idareye kafi olma-· 
dığından nihayet kırk bin guruş masr.afla kargir .bir evrak 
mahzeni inşasına me'ztı.niyet verilmesi mahallinden ba-tahrirat 
inha olunmuş ve ol-babda -Maliye Nezaret-i celilesiyle cereyan 
eden muhaberenin cev,apında dahi ~uret-i ma'rtı.za tervic ve 
tasdik edilıriiŞ olub vak!'a evrak ve senedat-ı mühimme~i viia
yetin vaz' ve hıfzı içün vasi' ve emin bir' mahzen yapdırılması 
mertebe-i lüzfun ve vücubda olarak istenilen masraf dahi hadd-i 
i'tidalde görünmüş olmağın ber.:ve.ch-i iş'ar nihayet kırk bin 
guruş sarf edilmek ve hitamında usulü vechle defteri gönderil
mek üzere münasib ve emniyetli mahalde öyle bir evrak malı
zeDinin inşasına ruhsatı havi mahalline emirname:i sami tas
tiriyle hazinece tesviye-i muktezasının nezaret-i müşarün-iley
haya havalesi tezekkür kılındı 01-l:;ıabda emr-ü ferman hazret-i 
men-lehü'l-emrindir 

Mühürler 

fi 6 zilhicce sene· (1)284 ve 
fi 18 mart sene (1) 284 » 

3.::belge; Maliye Nezareti'ne yazılan yazı ve cevabı; 

«Maliye Nezaret-i celilesine 
Devletlü efendim hazretleri 
Nihayet kırk bin ·guruş dairesinde kargir olarak bir evrak 

mahzeni inşasına usulü vechle ba'dehu defteri gönderilmek 
üzere mezUniyet i'tası ifadesine dair Tuna valiliğinin Meclis-i 
vala-yı alıkam-ı 'adliyye'ye havale buyurulan tahriratı leffen 
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tesyir kılınmış olma.ğla sfiret-i iş'ara nazaran icabının icra ve 
ifade huyurulması babında emr-ü irade efendimindir 

Kamil 

Ma'rıiz-ı çakerleridir ki 

fi 22 şevval sene (1) 284 
fi 4 şubat sene (1 ) 283 

Müfad-ı emr-ü iş'ar-ı sami-i cenab-ı riyaset-penahileri ve 
melfftf tahrirat müedda-yı rehin-i ikan-ı 'acizanem olub tahri
rat-ı İnezkfırede esbab-ı ma'rıizadan dolayı _zikr olunan mah
zenin evrak ve senedat-ı mühimme-i vilayetin hıfzı içün inşa
sına şiddet-i lüzO.m gösterilmesiyle ber-muceb-i iş'ar ba'dehu 
mıkdar-ı masarifini mübeyyin defteri gönder ilmek üzere mah
ze~-i mezkürun ol-mıkdar ma.Sraf dairesinde inşası muvafık-ı 
re'y-i sami-i hıdivileri huyurulduğu halde mahalline me'zO.niyet 
ve canib-i hazineye dahi ma'lfun.M i'ta huyurulması icab-ı mas
lahatdan olarak mezkfır tahrirat leffen i'ade ve takdim kılın
mış olmağın ol-babda emr-ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrin
dir 

Bende 
Rüşdü 

fi gurre-i zilka'de sene (12)84 
ve fi 13 şubat sene (12) 83 » 

4. belge; Sadrıazamın Padişaha arzı ve İrade-i seniyy.e; 

«'Atfıfetlü Efendim Hazretleri 

Şura-yı devletin mazbat3:-i ma'ruzası me'alinden müsteban 
olduğu vechle Tuna vilayeti merkezinde bulunan evrak hazinesi 
'adi bir küçük malıall olmak ve ba'zı ebniyeye dahi mülahık 
bulunmak hasebiyle hiç bir süretle emniyete ve idareye kafi 
olmadığından ber-mftceb-i inha nihayet kırk bin guruş sarf 
edilmek ve hitamında usulü vechle defteri gönderilmek üzere 
münasib ve emniyetli mah8:_lde bir evrak mahzeninin inşasına 
ruhsatı havi mahalline tahrirat tastiriyle hazinece tesviye-i 
muktezisının Maliye neziret-i celilesine havalesi tezekkür kİ
lınmış ise de ol-babda her ne vechle emr-ü irade-i seniyye-i haz- . 
ret-i Padişahi müte'allık ve şeref-sudur huyurulur ise ana göre 
hareket olunacağı beyaniyle tezkire-i senaveri terkimine ibti
dar kılındı efendim 

M fi 15 Z sene (12)84' 
Ma'ruz çaker-i kemineleridir ki 
Enmele zib-i tevkir olan işbu tezkire-i samiye-i asafaoele

riyle marrü'l-beyan mazbata manziir-ı ma'alimevfiir-i hazret-i 
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Şahane huyurulmuş ve tezekkür ve istizan ·ol unduğu üzere ruh~ 
satı havi· mahalline tahrirat -tastiriyle hazinece tesviye-i muk
tez.as~ın n~zaret-i müşarün-ileyhaya havalesi şeref-si:illuh ve 
sudtır 'bu yurtılan emr-ü irade-i mehasin-'ade-i cenab-ı şehinşahi 
mantft~-ı :ı_niip'ifinden qla,~~k ş_alif!i'z:~ikr mazb.ata ,yine taraf-ı 
eşref-i sadaret-penahilerine i'Me · kııınmiş _qlplağıa ol-babda 
emr-ü· ferman liazret-i veliyyü'l-emrindir. ' · 

· ·· f1 16 Z (ilhicce) sene (12) 84 >> 
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