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OSMANLI ARSİVLERİNİN 
TÜRK VE DÜNYA TARİHİ İÇİN ÖNEMi 

· (A. KONUŞMA METNİ) 

Prof. . Dr. H~lil İNALCIK 

Arşiv konusunu konuşmak ·Üzere, Türk-Arap İlişkileri ince
leme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın emekli Büyükelçi, de
ğerli tarihçi İsmail Soysal'ın girişimiyle bu mühiriı toplantı ger
çekleşmiş bulunuyor. 

Arşiv konusu, Türkiye'mizin bir numaralı sorunlarından bi
ridir. Sayın Başbakan'ımızın toplantımızı şereflendirmelerini: bu. 
konunun öneminin bütün genişliği ile anlaşılmış olduğunun ve 
nihayet bir çözüm yoluna gireceğinin bir .i.~reti olarak yorumla
maktayız ve sevinçle karşılamaktayız. 

ArşivJerimiz neden memleketimizin bir numaralı . sorunların-

dandır? · 
. . 

Çünkü arşivlerimiz, Türk devletinin devamlılığını sağlıyan 
temel kuruluşlardan biridir. 

Çünkü arşivlerimiz, Milli tarih ve kültürün gerçek kaynağı
dır. Türk milletinin hafızasıdır. Milli anıtların;ııiın en belagatıısı 
arşivlerdir. · 

· Arşivlerimiz bütün sooyal ve insani bilim dallarının ana kay-
nağıdrr. ' 

Nihayet arşivlerimiz, yüzyıllarca kader birliği yaptığımız mil
letlerle, sonra· bütün medeni dünya milletleri ile bilgi ve düşünce 
alışverişine ve kaynaşmaya götürebilecek, en sağlam, en zengin 
kaynaktrr. 

Huzurlarınızda sorunları tek tek ele alıp açıklamaya çalışa-
cağım. · 

Arşivl•3rimiz devletin devamlılığını güvenceye alır, dedik. 
Devletin geçmişe uzanan bir devamlılığı vardır. Bu devamlılık, 
ancak arşivlerin düzenli, sistemli, yaşar ve işler bir hale getirilme
siyle sağlanabilir. 
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Bugün devletimiz birçok mesele üzerinde milletlerarası kuru- ·· 
· luşlar<;ta tartışmalara girmek zorunda kalıyor. · Mesela sori defa · 
Bulgaristan'daki soydaşlanmızın acıklı ·kaderi! Oradaki Türk'le
rin gelmişi, geçmişi hakkında kasden uydurma iddialar ortaya 
atılıyor. 

Bu soydaşlarımızın Balkanlara nasıl geçip yerleştiklerini, 

hangi köyleri kurduklannı, hatta Anadolu'nun hangi bölgesine · 
ve hangi boya mensup olduklarını bize arşivlerimizdeki "tahrir 
defterleri" bütün ayrıntılanyla itiraz götürmez bir şekilde bildir
mektedir. Fakat şu da bir gerçektir ki, bu ar_şivlerd·3n ferdler ken
di haklarını aramak için yararlanır. Fakat devletimiz kendi dava
lannı ispatlamak için faydalanmaz. 

Dışişlerimizde milli sorunlann, Kıbrıs meselesinin, Ermeni 
patırtısının geçmişini, hakikatini araştıracak, zamanmda belge
leyecek bir örgüt var mıdır, bilmem. Bu iş muhtemel araştırıcıla
rın ortaya çıkmasına bırakılamayacak kadar acil ve önemli bir 
ödevdir, kanaatindeyiz. 

Devlet yalnız acil işleri için değil, daha geniş kültür politika
sı, kultür gelişimi ve milletlerarası ilişkiler için de bu arşivden 
yararlan~rnaktadır. 

Bu arada, dünyada Türk ve Türkiye imajı üzerinde durmak 
.gerektir. Milli imaj bir millet için bir ölüm kalım sorunu olabili
yor. Birinci dünya savaşından ı::onra bir çok milletler bu yüzden 
parçalanmış, hatta yok olmuştur. Devletimizin kurucusu, bu so 
runun hayati önemini derinden kavradığı _ve tecrüb3 ile gördüğü 
içindir ki, Türk tarihinin doğru imajını bulmak ve dünyaya ·ta
nıtmak için, yıllarca çalışmış ve bunu- milletin bir numaralı soru
~u olarak benirnsemişti. 

.Dünya kamuoyunu yanıltabilenler,· milletlerin ve devletlerin 
varlığı ile oynabilirler. Bugün medeni" alemde gazetelerde ve di
ğer kamu araçlannda milletimizin a~<>;yhine_ kasıtlı bir p.ropagan
da sürüp gitmekte, Türkiye'yi parçalayan haritalar yayınla:n
makta, ·gerçekler tersine çevrilmektedir. Bu, varlığımıza kasteqen 
sinsi, utanmaz bir propaganda· ölçüsünü almıştır. · Osmanlı . İm
paratorluğu . (Turkish Empire) denerek geçmişin bütün hıncını 
modern Türkiye üzerine yüklenmektedir. Ondokuzuncu · yüzyıl 

Balkanlar ·ve emperyalist Avrupa'nın çıkardığı · Doğu Meselesi 
taktiği bugün -de modern Türk devleti aleyhine yeniden hortlatıl-
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mak isteniyor. Osmanlı Devleti'ni yıkan olaylar, Avrupa'IlJ.IJ. Do
ğu Meselesi, Hasta Adam diyerek Osmanlı _İmparatorluğu aleyhine · 
tezgahladığı bir yapmaca buhranlar· silsilesinden başka bir şey 
.değildir. Bu buhranlardan yalnız ask•3ri emperyalist devletler de
ğil, dost sandığımız batı devletıed de ekonomik bakımdan ve ken
aı nüfuzlarını pekiştirmek bakımından yararlanmağa çalışmış
ıarctır. 

Doğu Meselesi bir haçlı seferi gibi yürütülmüştür. Osmanlı 
veya Türk adını korkunç bir propaganda ile lekel•3mek, Türkiye'yi 
dünyada yalnız bırakmak, ondan sonra açıktan savaş açmak Do
ğu Meselesi'nin bilinen taktiğidir. Bu taktik bugün aynen kulla-
nı)maktadır. · 

Tarih bir tekerrür d•3ğildir. Fakat, bir süreçtir, tarihi olaylar 
u~un bir perspektiv içinde gelişir, olgunlaşır. Bugünkü Türkiye 
en azından ikiyüz yıllık bir p•3rspektif içindedir. Dün olduğu gibi 
bu gün de Türkiye, bu korkunç propaganda savaşına karşı haki
kat savaşı ile karşı koymak zorundadır. Hakikatm yattığı arşiv
lerimiz, bu savaşta en kuvvetli, en yanılmaz başan silahıdır. Bu 
savaşa düşman kadar hayati bir önemle sarılmalıyız. Hakikat 
bizim yanımızdadır. Arşivlerimizdeki hakikatlerin ortaya çıkması 
için yerli-yabancı tarafsız araştıncıları teşvik etmeliyiz. Bu araş
tırmaları kösteklememeliyiz.. Bunun için, arşivlerimizi modern, 
işler bir örgüt haline sokmak da, tabii, ilk. vazifemizdir. 

Kasıtlı yalanları ancak bu yolla, zamanla söndürebiliriz. Şuna 
inanıyorum ki, bu propaganda savaşını kazanmak Türkiye'nin 
güveni için Nato kadar, belki de uzun sürede, ondan da önemlidir. 
Aşikardır ki, bu iş devletimizden, geniş örgütleme ve çalışmalar 
ister. 

Her şeyden önce Osmanlı Arşivlerini modern manası ile ko
runan, işler bir araştırma merkezi haline getirm3k gerektir. Ar

. şivcilerimizin, bütün kısıtlamalara rağmen, yaptıkları muazzam 
işler, yine de arşivlerimizi vesikaların çürüdüğü depolar olmak
tan kurtaramamıştır. 

Arşivlerimizin dünyaca inanılır bir ilim merkezi haline ge
tirilmesinin ilk şartı, açıklılık prensibidir. Bu, bütün modem ar
şivlerin ortak prensibidir. Zira, arşiv belgelerini yalnız kendinize 
hasreder ve kendiniz ahkam çıkarırsanız, kimseyi hakikate inan
dıramazsınız. 
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Bununla beraber, şunu da kabul etmek gerekir ki, bugünkü 
şartlar altında Türk arşivlerinin, Batı arşivleri gibi, mutlak açık
lık prensibi ile idaresi olanaksızdır. Evvela, arşivlerimiz katalog
lama, örgütlem·e ve çalışma şartlan bakımından bu arşivlerle as
la kıyaslanamaz. Sonra da, hükumet maksatlı kimselerin arşivle
rimize girerek vesikaları maksatlı şekilde seçip kullanmalarından 
haklı ~l~rak kuşku duymaktadır. 

1968'de Conseil.internationaldes Archives genel sekreteri Ma
car Kesckemeti .dört kişilik bir uzmanlar heyetiyle gelip arşivle·ri

mizi inc-3ledi ve UNESCO'ya bir rapor verdi. Bu raporda arşiv ka- · 
ımnunun bir an önce çıkması, uzman bir kadronun yetiştirilmesi, 
arşivlere bina ve gerekli teknik araçların sağlanması tavsiye olu
nuyor. Milletıerarası mali yardım imkanlan düşünülüyor ve beş 
yıllık bir planla bu işin yürütülmesi öngörülüyordu. Yin•3 UNES
CO· adına Türkiye'ye gelen Macar İvan Borsa, 1980 ta~ihini taşı
yan raporunda 1968'deki durumun aynen kaldığını vurgular ve 
Türk arşivlerinin "İnternational concern" olduğunu yaza.r. Bu 
iddia biraz saldırgan bir görüşün ifadesidir. Bazı 'Balkanlı· ilim 
adanılan şu iddiadadır: Mademki bu arşivler İmparatorluğun ar
şivleridir, o halde onlar üzerinde bütün bu milletlerin haklan var
dır. 

Sofya'da CIBAL diye 'bir merkez kurulmuştur. Bu Balkan do
kumantasyon merkezinde Türkçe vesikaların mikrofilınlerir.ıi top
lamak CIBAL'in başlıca gayelerinden biridir. Orada yazları ·Os
manlıca okuma seminerl·3ri de düzenleniyor, Sofya, Balkanların, 
başka bir d~yimle Osmanlı tarihinin merkezi haline getirilmek 
isteniyor. Ama, ellerindeki malz•3me yetmez. Böyle bir araştır:

ma merk·3Zi potansiyel olarak İstanbul'dur. Türkiye arşivleridir. 
Onları mikrofilm halinde Sofya'ya taşımak için UNESCO kullanı
lıyor. Gelen mütehassısların teklifleri· koleksiyonların ·mikrofilm
lerini verin, döviz kazanı.z:ı, öğüqüdür. 

Arşivlerimizi milletlerarası bir kuruluş haline getirmek için 
yapılan .çabalar _bizi uyarmalıdır. 

Arşivleripıizi modern durumda işler bir araştırma m3rkezi 
haline getirmezsek, bu saldırıların sonu gelmez. Bütün bu işleri 
Türk devleti yapmalıdır. Arşivlerimize sahip çıkmalıyız ve bir an 
önce bu , işl~ri kendimiz yapacak kudrette olduğumuzu medeni 
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aleme. göstermeliyiz. İşte onun için arşiv meı:eıesi Türkiye dev
fetinin bir numaralı sorunlarından biridir, diyoruz. 

Arşivlerimiz ve Devletimiz konusundan şimdi kültür konusu
na geçeceğim. Tarihimizi yazmak için çeşitli kaynaklar vardır, 
vekayinameler, seyahatnameler, apideler vesaire. Bu kaynaklar 
içinde, hiç biri genişlik ve güvence bakımından arşiv malzemesiy
le karşılaştırılamaz. Mesela divanı bümayun'da her gün verilen 
karar ve emirlerin kopya edildiği mühimme defterlerinden ·265 
cildi bize kadar iiltikal etmiştir. Bu seri, Osmanlı İmparatorluğu 
tarihi bakımından eşsiz bir kaynaktır. Yirmi yıldan beri bu seri
nin faksimile yayınlanması için çalışmalarımız maaleEef sonuç 
vermemiştir. Şimdi bunun bir cildi Almanya'da yayınlanmış bu
_lunmaktadır. Osmanlı arşiv kaynaklan özellik!~ sosyo-ekonomik 
tarih bakımından sonsuz bir kaynaktır. Köylere, kentlere ait ista-
tistik bilgileri, toprak tasarrufu şekilleri, köylünün içinde bulun
duğu koşullar, köy-şehir ilişkileri, vergi · sistemi, vakıflar ve ma
likaneler, akla gelebilecek her türlü konu tahrir defterleri ile ay
dınlanabilir. Arşivlerimizdeki tahrir defterl•3ri Gürcistan'dan Ar
navutluk'a, Bosna ve Macaristan'a kadar bugün birçok ilim ada
mının çalışmalarını üzerinde topladığı bir seridir. 

Macarlar, Bosna'lılar ve Bulgarlar şimdiden defterlerin bir
çoğunu yayınlayarak ve tercüme ederek bu son d·3rece önemli 
kaynağı, memleketlerinin sosyal ve iktisadi tarihi üzerindeki in
celemelerin mihveri yapmışlardır. Türkiye'mizd•3 birkaç gencin 
ilgisi dışında maalesef Türkiye sosyo-ekonomik tarihin bu ana 
kaynağı da sistemli bir çalışma konusu olamamıştır. Bu serinin 
önemini ilkin tanıyan ve incelemeleriyle değ•3rlendiren büyük 

·alim Ömer Lütfi Barkan'ın burada hatırasını anmak isterim. O 
yalnız Türk'ler için değil, sözünü ettiğim yabancı ilim adamları 
için de bir kılavuz olmuştur. Bu alanda yapılacak en acil "işlerden 
biri, Ankara ve İstanbul arşivlerind•3ki defterlerin doğru ve sis
temli bir kataloğunu meydana getirmek, sonra Türkiye'ye ıait 
cHtlerin indeksli faksimile yayınlarını yapmaktır. Birkaç yüzü 
bulan bu defterler yayınlanınca yurdumuzun beşyüz yıllık tab-

. losu, bütün ayrıntılarıyla gözlerimiz önüne serilecektir. Bu seri
nin yayınlanması, yalnız yurdumuzda değil, bütün dünya'da 
Türkiy•3 üzerindeki sosyal ve iktisadi çalışmaların birdenbire patla
.ması sonucunu verecektir. Bunun Türkiye için sağlıyacağı mu
azzam tanıtma hizmetini bir tarafa bırakalım, bu gibi araştırma-
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lar, Türkiye'mizi b~gün dünya tarihçiliğinin yöne~diği so~y.o-ekC: 
nomik tarih araştırmalarının en önemli merkezlerınden bırı hali-
ne getirecektir. 

Ancak şunu önemle kaydetmek gerekm3ktedir ki, üni
versiteleıimiz ve biİim kurumları bu alanda yetkili bir kadro 
kuramazlarsa, bundan yine en çok yararlanan yabancılar olabi
lir. Kendi tarihini başkalarından öğrenmek hicabından kurtul
.mak Atatürk'ün bize öğrettiği en büyük düsturlardan biridir: Hiç 
gecikmeden bir arşiv okulu kurarak bu vesikaları doğru olarak 
okuma ve değerlendirme metodlanm gençlerimize öğretmeliyiz. 
Bu okul yabancılara da açık olmalıdır. Gelsinler burada öğren
sinler. Bu vesikaların sahibi olarak öğretmenliğini de biz. yapa
lım. 

Başbakanlık Arşiv araştırma dairesinin, bu türlü bir çalışma 
merkezinin nüv•3sini yıllarca önce kurmuş olduğunu, büyük hiz
meU.3rini burada şükranla anmak ödevimizdir. Sayın Mithat 
Sertoğlu, Fazıl Işıközlü, Selahattin İlker'in, arşiv tasnif heyetle
rinin, son defa Nejat Göyünç ve Atilla Çetin'in çok değerli hiz
metleri olmasa, yerli ve yabancı birçok bilim adamı arşivlerimiz
de çalışmalarını sürdüremezlerdi. 

Arşiv belgelerini tarih için değerlendirmek, işin ikinci safha
sıdm 

Üniversitelerimizde sosyo-ekonomik tarih kürs'i..Ueri kurulması 
teşvik olunpıalıdır. Batıda çok gelişmiş istatistik ve kompüteri
zasyon tekniklerini bu kürsülerde öğretmeliyiz. Tahrir defterleri
nin içerdiği milyonlarca data ancak kompüterizasyon metodlany
la değerlendirilebilir. T~hrir defterleri üzerinde bu çeşit çalışma
lar Amerika ve Avrupa'da bizden önce başlamış bulunmaktadır. 
Onların bu malzemeyi bizden daha iyi değerlendirmesi halinde, 
ister ist.3mez onlara tabi duruma düşe_riz. 

. '· 

Bugün Osmanlı İmparatorluğunu vücuda getirmiş olan top-
raklar üzerinde yirmiyi aşkın devlet yaşamaktadır. Bu milletle
rin beşyüz yıllık gerçel{ tarihleri bizim arşivlerimizde bulunmak
tadır. Bu arşivlerin sahibi olarak onları bu hazine üzerinde ça
lışmaya çağırmak ev sahipliği V•3 kılavuzluk yapmak, hatta bu 
malzemenin değerlendirilmesinde ön ayak olmak bizim ödevimiz
dir. İstanbul, bu araştırmaların tabii merkezidir. Burada bu mil
letler geçmişlerini bütün ayrıntıları ile öğrenerek yalan yanhş 
iddialara sırt Ç•3virecekler, bizim!~ tekrar kaynaşacaklaı~dir. 
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İşte, bana arşivi verin Osmanlı İmparatorluğunu yeniden ku
rayım, derken bunu kastediyorum. Milli Türk devleti ancak bir 
Rültür birliğinin merkezi olabilir; yine inanıyoruz ki, devletimiz, 
üniversitelerimiz, bilim kurumlarımız ve nihayet genç Türk bilim 
adamları bu muazzam işin üstesinden gelecek yeteneğe sahiptir
ler. 

* * * 



.OSMANLI ARSİVLERİNİN 
TÜRK VE DÜNYA TARiHf İÇİN ÖNEMi 

(B.· DAGITILAN AYRINTILI METİN) 

Prof. Dr. H<.ılil İNALCIK 

5 Haziran 1982 tarihinde UNESCO ofisinde Sayın Ayfer Bak
kalcıoğlu, UNESCO nezdinde Türkiye delegasyonundan Sayın öz
den Sanberk ve MH!etlerarası Arşiv Kurulu (International Coun
cil of Archives) Genel Sekreteri Dr. Charles Kecskemeti'nin işti

rakiyle Türkiye'de Osmanlı arşivleri üzerinde bir toplantı tertip 
etmiş ve görüşmeler sonunda benden yazılı bir rapor yazmamı 
u.ygun bulmuşlardı. Bu arada A. Bakkalcıoğlu! I. Borsa'nın UNES
CO adına hazırladığı 1980 tarihli raporu ile CIBAL'ın çalışmala
rına ait vesika ve yayınları bana iletti. Osmanlı arşivlerinde kırk 
yıldan . bari araştırmalar yapmış olmak sıfatile, tamamıyla kişisel 
görüşlerimi yansıtmak üzere aşağıdaki raporu sunuyorum. 

TÜRKİYE'DEKİ OSMANLI ARŞİVLERİNİN TÜRKİYE İÇİN 
VE MİLLETLERARASI ÖNEMİ : 

_ Balkan memleketlerinin, Macaristan'ın, Güney Rusya ve Arap 
memleketleri:ı;ıin ve Türkiye Cumhuriyetinin son beş-altı yüzyıl
lık tarihinin ana kaynağı Türkiye'deki Osmanlı arşivleridir. Bu
gün bu arşivlerin, Akdı:miz memleketleri ve Avrupa tarihi için de 
birinci derecÇ!de önemli arşivlerden· biri olduğu anlaşılmıştır. özel
likle, sqsyal, ekonomik ve demografik araştırmaların öncelik ka
zandığı günümüzde, bu arşivlerdeki son derec·~ z~ngin istatistik 
malzemesi (nüfus ve vergi defterleri) eşsiz bir değer taşımakta
dır. özetle, bugün Türkiye'de bulunan Osmanlı Arşivl·3ri, bölge-· 
deki milletlerin hayati bir önem verdikleri, bu yüzden hükümet
lerin de ilgilendiği milletlerarası bir konu niteliğini kazanmıştır. 

Büyük tarihçi Fernand Braudel kitabının noksanlarını sa
yarken diyor ki: "Ttıe secret or some. of the secrets, lie hidden in 



the vast archives in İstanbul: Access to them is difficult and it is 
only now that we are seeing som·2 of the results of investigation 

·of these sources" 1• 

Balkanlarda ve Arap memleketlerinde Osmanlı döneminden 
kalmış arşiv malzemesi, Türkiye'deki muazzam kolleksiyonlar 
yanında çok önemsiz kalır. Türkiye bugün, bu memleketlerin ta
rihlerini yazmak için gözlerini çevirdikleri merkez<liir. Milletler
arası düzeyde objektif zengin bir araştırma dönemi, arşivlerimtz
deki malzemenin araştırmalara hazır bir hale getirilmesile müm
kündür. Böyle bir merk·3zin meydana getirilmesi, Türk ilmine ve 
Türkiye'ye sosyal ilimlerde dünya ölçüsünde bir yer kazandırır. 

Bu arşivlerdeki araştırmalar, vesikaların objektif niteliği sonucu 
Türkiye tarihi ve Türkler üzerindeki yanlış ve çarpık görüşlerin 
ve propagandanın da bertaraf edilmesine hizmet edecektir. Bu 
arşivlerdeki malzemenin kullanılması şimdiden bu yönde büyük 
yararlar sağlamış, Osmanlı-Türk araştırmaları bir çok m2riıleket
lerde son derece ilginç ve müspet bir canlılık ve önem kazanmış
tır. Bir misal olarak Fransa'yı gösterebiliriz. Vaktile, A. Bennig
sen'in götürdüğü mikrofilmler sayesinde bu memlek•3tte Osman
lı-Türk ara,ştıımalarmda görülmemiş bir gelişme olmuş, son de
rece müspet ve orijinal araştırmalar yayınlanmaya başlamıştır. 

Bu araştırmaların yayın organı Turcica bugün Türk araştırma
ları alanında belki en önemli ilmi dergi haline g·2lmiştir. 

Amerika'da .Osmanlı-Türk araştırmaları bir çok genci bu 
alana çekmekte, doktora yapanların sayısı otuzu aşmaktadır. 

1983 Ağustos'unda Princeton Üniversitesinde toplanan III. Millet
lerarası Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresin.:~ yüzlerce 
araştırmacı ka~ılmıştır. ·. · 

Malzemenin son derece zengin ve· o~ijinal olması, Orta Doğu 
ve ~alkan tarLhi üzerinde en esaslı araştırmaların ancak bu mal
zeme sayesind·3 yapılabilmesi imkanı bir çok genç araştırıcıyı bu 
alana çekmektedir. Yakın bir gelecekte, gerekli hazırlıklar fa
rriamlandığı takdirde, · Osmanlı-Türk araştırmalarının dünya . 
üniversitelerinde belli başlı disiplinlerd·:m biri haline geleceği .ka
nısindayım. Bu muazzam imkandan başta Türklerin yararlan
ması ve öncü olması tabiidir. Osmanlı tarihini, kendi milli tarihi-

1. {The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip Il. New York 1972, 
Preface, p. 13). 
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nin bir parçası sayan biricik memleket Türkiye'dir. Müslüman 
Arap memleketlerinin bir çoğu bile, Osmanlı tarihini daha ziya
de m3nfi bir bakışla görmektedir. Şükretmek gerekir ki, bu mu
azzam tarih ve kültür ıhazinesi bugün gerçek sahibi ve varisi elin
dedir. Ondan kendi tarihi, milli kültürü bakımıpdan azami biçim
de yararlanma imkanları da onun elindedir. Ancak Türk hükü
metlerinin, bu imkanları değerlendirmek üzere rasyonel ve siste
matik bir program içinde bir an. önce çalışmaya başlaması bir 
zarurettir. 

YAPILMIŞ TEKLİF VE PROJELERİN ELEŞTİRİLMESİ : 

1980'de Türkiye hükümetinin davetile UNESCO adına Ivan. 
Borsa'nın hazırlayıp sunduğu "Development and Modernization 
of the Başbakanlık Arşivi" 2 başlıklı raporu inceledim. Rapora ha
kim olan ana düşünce, bu arşivin milletlerarası önemi dolayısile 
milletlerarası bir ilgi konusu olduğu, Osmanlı İmparatorluğun
dan ayrılmış devletlerin tarihi için zaruri bir kaynak olması nede
ni ile sürekli iyi bakımı ve yararlanılmasının bu devletlerin yakın 
ilgisini çektiği üzerindedir. ("their continuing preservatioı and 
availability for scholarly research are matters of international. 
ccncern", Art. 10) Rapor sahibi, bu arşivin adeta ıniUetlerarası 
bir vesayet ~ltına konulmasını ispata yelt•3nir gibidir. 

Bu arşivler üzerinde Türkiye kadar. İmparatorluktan ayrıl
mış milletlerin de hak sahibi oldukları hakkında iddiaları 

AIESEE'nin içinde ve tertiplediği kongrelerçie eskidenb3ri dinle
mekteyiz. Ivan Borsa, bazı vesika serilerinin mikrofilmlerinin sa
tışa arz~dilmesile Türkiye'nin muhtaç olduğu döviz sıkıntısının 

gid·3rilmesine yardım edeceği şeklinde bir teklif yapacak kadar 
saflık göstermektedir. (Bak. Art. 59). Önerilen tüm tekliflerin 
esası, Osmanlı arşivlerini, milletlerarası yararlanmaya biran ön
·ce kayıtsız ve şartsız açmaktır. Başka deyimle, rapor sahibi bu 
arşivler üzerinde görüş ve tavsiyelerini, başlangıçta Türkiye bakı-
mından değil, milletlerarası önemi bakımından, sırf bu yönden, 
öne sürmekte ve kanaatince ikna edici deliller bulmaktadır. Dö
viz bahsi yanında teknik yardım vb.'de aynı zihniy·3tle ele alın
maktadır. 

2. UNESCO, Turkey, Promotion of the Training and Education of Specialisıs and users ofinfor· 
mation, Restricıed Technical Report, RP/1979-1980/5/10. 1/05, Paris 1980. 



Türk-Osmanlı arşivlerinin, biran önce milletlera;rası bütülı 
Him araştırıcıları için kullanılabilir bi'r hale gelmesinde Türkiye 
için büyük yararları yukarıda açıklamaya çalıştim. Bu noktada 
hiç bir anlaşmazlık yoktur. Fakat Türkiye'nin, büyük kolleksi
yonlarıru en bloc yabancı arşivlere mikrofilm halinde devretm3k, 
Osmanlı arşivlerinin merkezi fonksiyonunu görmekten çıkarak 
bunu başka devletlere bırakmak safdilliğini göstereceğini ummak 
en azından safdilliktir. CIBAL bu maksadı gütmiktedir . . (Bu ku-

. ruluş hakkµıda görüşlerim için aşağıya bakınız) . Ivan Bor- : 
sa aynı zamanda, merkezi Sofya'da bulunan CIBAL'ın Arşiv ve 
Mikrofilm Komisyonu başkanıdır ve CIBAL'ın esas hedefi s arşiv
lerden mikrofilm teminidir. 1978'de CIBAL Bürosu bu" maksatla 
kampanya açmaya karar vermiştir. Halbuki AIESEE (Association 

· Internationale des Etudes du Sud-est Europeen) bünyesinde bir 
Arşiv komisyonu vardı ve başkanı bir Türktü. Arşivlerimizin isla
hı, ilmi. araştırmalar için kullanılır hale getirilmesi, modernleş
tirilmesi, her şeyden önce Türkiye'nin işi ve kaygısıdır. Bu koriu-. 
da mill•3tlerarası "endişe", Türkiye dışı hiç bir kuruluşun müda:
hale ve vesayet denemesine vesile olamaz. UNESCO'nun bütün mil
letlerce iyi kabul gören teknik yardımları ancak bu çerçev·ed·:! dü
şünülmeli, teklifler bu ruhla yapılmalı, her şeyin üzerinde üye 
devletin çıkarları gözönünde tutulmalıdır. Gerçekten, milletler
arası işbirliği, milletıerara~ı çıkarlara yardım bu ilk şart yerine 
geldikten sonra başlar. Ivan Borsa'nıiı raporunda maalesef mil
letlerarası çıkarlar veya belli bir kuruluşun gaye ve hedefleri ön 
planda ele alınmıştır. Bu müşahadem, Ivan Borsa'nın ~aşkanlık 
Arşivinin bugünkü durumu ve modernleştirilmesi içm yaptığı 
öneriler'~ karşı değildir. 1:JNESCO veya başka kurumların teknik iş
birliğine ihtiyacımız vardır. 

ARŞİVLERİN TAM AÇIKLIGI 

Açıklık, her çeşit ilmi araştırmanın temel prensibidir. Bir fi
kir, bir tez, herkes tarafından serbestçe kontrol edilebilir kaynak
lara dayanmıyorsa, doğru bile olsa ilim al·~mince veya tarafsız 
dünya kamuoyunca itibar görmez, ilmi nitelik taşımaz. Mesela 
a.rşiv vesikalarının yalnız Türk araştırıcılarma açık tutulması, 

yapılan yayınların şüphe ile karşılanmasına yol açar, Türk ilmini 
genellikle gölgeler. 

:1. Activiie prioritai.re: C:IBAL, Bulletin d'Infomıation, Sofia, 1978, p. 7. 



Arşivlerimizde kırk yıla yakın araştırma yapmış bir tarihçi 
sıfatHe, bu zaman içinde güdülen politikalardan Türk ilminin 
çok zarar görmüş olduğunu belfrtm3yelim. Bir memlekette poli
tika gereği yarım milyon pozu aşan en bloc mikrofilm müsaadesi 
verilirken Türk araştırmacılara veya kurullara güçlükler çıkarıl
mıştır. Yahut genç, Türk dostu araştırmaCılar çeşitli. güçlüklerle 
karşılaşmış, müsaade alamamış, bu yüzden Osmanlı tarihi için 
uzun yıllar hazırlandıktan sonra konu ve aJan değiştirmek zorun
da kalmışlardır. Bir dönemct.:~ açıklık prensibine riayet edilmiş, 
başka zamanlarda, Türkler de dahil, son derece dar ~ir kısıtlama 
politikası uygulanmıştır. Kendisine sadece yüz poz mikrofilm 
müsaade edilen bir araştırıcı, öbür taraftan harice on binlerce, 
yüz binlerce poz mikrofilm müsaadesi verildiğini görmüştür. 

Arşiv malzemesi, bazı idareciler tarafından günlük politika 
ve diplomatik yaklaşımların bir vasıtası gibi kullanılarak karar
sız, çelişkili, konulan yönetmeliklere aykırı §•3kilde idare edilmiş
tir. Bütün bu ittiradsızlıklar, tabii arşiv kanunu çıktığı zaman 
önlenmiş olacaktır. İttiradsızlıkların sürüp gitmesi ise, Türkiye'
nin itibarını zedelemektedir. Bunun açıkça ifade edilmesini, sa
mimiyetime bağışlamanızı dilerim. Tam açıklık konusunda, hel-e 
Ivan Borsa'nın istediği gibi, 1914'ten sonraki dosyaların incele
meye açılması konusunda. Türkiye'niri özel durumunun hesaba 
katılmadığı meydandadır: Bütün belli çevrelerce bir menfi pro
paganda kampanyasına hedef olan Türkiye'nin bazı hassas ko
nularda, düşmanın açıklık prensibini kötüye kullanmasını önle
mek için, kısıtlamalar yapması tabiidir ve gerçek ilim çevreleri
nin buna hiç bir itirazı olamaz. Esasen belli başlı dünya arşivle
rinde bu gibi güncel · önemi olan kritik malzemenin sirkülasyon
dan ka.ldırı~dığı v.:; inceleme için uzak bir tarih tesbit edildiği ma
h1mdur. Fakat güncel olmayan konularda tasnif edilmiş bütün 
kolleksiyonların araştırmacıya açik bulundurulma&ı, mekanik 
kopya imkanlarının ~ağlanması, yalnız ilmin bir gereği değil, ay
nı zamanda Türkiye'nin g.enel kültür hedefleri bakımından da 
bir zarurettir. 

Burada belirtilmesi gereken ikinci nokta da, Türkiy·:; arşiv 

kolleksiyoµlannın önemli bir bölümünü herhangi bir şekilde elde 
ederek Osmanlı-Tür~ araştırmalarında milletlerarası bir m~rkez 

halin·:; gelmek iddiasıdır. Mi}letlerarası kültür rekabeti normal 
bir şeydir. Bazı yüksek prensipler arkasında görünerek Türkiye' -
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nin Balkan meml-eketleri ve Arap t~rihi için mevcut imtiyazlı 
durumunu paylaşma teşebbüsleri karşısında ihtiyatlı davranıl

ması da·· tabiidir. 

CIBAL ÜZERİNDE : 

CIBAL (Centre d'Information International sur l•3S Sources 
· de l'Histoire Balkanlque) statüsünü ve 1980'•3 kadar çalışma ra
porlarını inceledim. Kuruluşun merkezi Sofya'dır ve €sas varhğı 
Bulgar İlimler Akad0misi'ne (Bak. Status: madde 16 ve 19) bağ
lıdır; · faaliyeti-eri UNESCO programı içinde gösterilmiş, böylece 
UNESCO'nun desteği. sağlandığı gibi yaratılan merkeze milletler
arası bir cephe sağlanmıştır. 

CIBAL'in AIESEE'den koparak adeta ona rakip bir kuruluş 
şeklinde meydana çıkışını tamamıyla anlamak güçtür. AIESEE 
bünyesinde CIBAL'in üstlendiği fonksiyonları gören komisyonlar 
vardır. CIBAL'in g•:!rçek hedefi, Sofya'yı Balka~ tarih araştırma
larının merkezi halin·~ getirmektir. Söylemeye hacet yoktur ki, 
son altı yüz yıllık Balkan tarihinin ana kaynakları İstanbul'da
dır. Bu hususta CIBAL'in kurucuları da herhalde bizimle birle
şirler. Böyle bir merkezin yeri ancak İstanbul olabilir., Osmanlı 
kaynakları olmadan CIBAL ger•3ksiz bir kuruluş durumuna dü
şer. Bu iyi bilindiğinden faaliyeti mikrofilmaj ve Osmanlı pafo
ografi ve diplomatiği üz.erinde toplanmaktadır. 

Eşsiz arşivleri dolayısıyla Balkan tarihi araştırmalarının 
merkezi olan İstanbul bu tabii hakkına sahip çıkmalıdır. Türlü
ye, bu imtiyazlı durumunu kendi eliyle bertaraf etmem~lidir. Ka
naatim budur. Bunun için de İstanbul Üniversitesi ve Başbakan
lık Arşiv Genel Müdürlüğü, . hükümetin d~steği He Güney-Doğu 
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde Balkan Tarihi Kay
nakları Merkezi kurup buna miUetlerarası bir statü vermelidir. 
Bu kurulu.şta ve Üniversit·:;de Osmanlı paleografi ve diplomatiği 
kursları koymalı ve yabancı dilde t~drisatla buna milletıerara_şı 
nitelik kazandırmalıdır. H3r sene İstanbul'a arşive çalışmaya ge
l~n yabancılar bu ihtiyacı şiddetle duymakta ve _şahsi temaslarla 
bup.u gidermeye çalışmaktadırlar. Bu kurslar Balkanlardan, Arap 
memleketlerinden ve Orta Doğu araştırmalarına ilgi duyan her 
memleketten bir çok öğrenci çekecektir. Şimdilik girişilen bu pra-

.. . t.ik mesai, ileride Osmanlı Arşiv ve Diplomatik (diploma-berat il
mi) Okulu'nun ~uruluşuna temel hazırlar. Bunun için İstanbul 
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. Üniversitesi .Tarih Bölümüne bağlı Güney-Dogu Avrupa AraŞtır
maları Enstitüsü ile temasa geçilebilir. 

CHARLES KECSKEMETİ'NİN ÖNERİSİ. : 

Bu mektupta "l'objectif principal du projet consiste a plac·~r 
sous contrôle intellectuel l'ensemble des fonds d'archives de la 
periode ottomane" deyimi açıklama ister. ön.erilen proje bu nok
ta açıklığa kavuştuktan sonra bütünüyle ·~le alınabilir. Türk hü
kümetinin alacağı esaslı tedbir ve faaliyetlere paralel olarak 
UNESCO yoluyla uzman arşivcilerin teknik yardımları :ıüphesiz 
ancak şükranla karşılanır. Madde 4.1. açıkça göstermektedir ki, 
UNESCO'nun yardımı arkasından milletlerarası bir projeye gidil
me ve derhal "les ı:ıroblemes d'acces" (Madde 5) öne gelmektedir. 

TÜRK HÜKÜMETİNİN ACİL OLARAK YAPMASI 
GEREKEN İŞLER : 

Yukarıda temas ettiğim noktalar sanırım yeterince göster
miştir ki, Türkiye'nin en önemli ve en zengin kültür mirası bey
nelleştirilme ve milletlerarası vesayet altına sokulma teşebbüsile 
karşı karşıyadır. Dayandıkları d·~lil. bu arşivlerin gerçekten acık
lı bir durumda bulunmaları, acil tedbir alınmazsa önemli bir kıs
mının mahvolma tehlikesi karşısında bulunmasidır. Bu hazine 
birçok milletleri yakından ilgilendirir, Çünku tarihlerinin kaynak
ları bu arşivlerdedir, denilmek isteniyor. Türk hükümeti böyle bir 
konuda bizzat harekete g·~çip işleri yüklenir, . arşiv konusunu bir-. 
an önce ele alır, gerekli tahsisatları yapar, Üniversiteyi harekete 
geçirirse, dışarıya olan ihtiyacımız ve bağlılığımız sadece teknik 
uzman ve malzem~ istemekten ibaret olur. Durum, hükümetin 
bu konuda artık radikal bir hamle yapmasını zaruri kılan bir 
noktaya gelmişti;r-. Bu faaliyet ve tedbirler sonucunda Türkiye, 
modern bir devlet olarak görevini yerine getirmiş olmakla aynı 
zamanda, bu arşivler sayesinde, dünyada ön·~mli bir kültür ala
nında öncülük imtiyazını alma yoluna girer. 

* * * 


