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bir an için gereksiz, sonradan belge niteli~ini ta~~yacak en ufak bas~l~~malzemeyi
eksik etmeyen Gökman, son k~s~mlarda pullar~~ve banknotlar~~da derlemi~tir. Uzun
y~llar yurt içinde bas~lma olana~~n~~bile bulamad~~~m~z bu k~ymetli ka~~tlar kolleksiyoncular taraf~ndan merakla aranmaktad~r. Yoksulluk y~llar~nda pul için
kullan~lan ka~~tlar~n ilkelli~i, sonradan düzeltilmi~tir. Burada tek önerimiz,
pullar~n kronolojik bir s~ras~n~n verilmesidir. ~smi kadar, ç~kt~~~~ y~l ve içerdi~i
konular, filatelist (pul sever) leri ve hatta ara~t~r~c~lar~~da ilgilendirir. Ayr~ca belirli
bir dönemden sonra pullar~m~z yurt d~~~nda bas~lmay~p, kendi bas~mevlerimizde
ve kendi sanatç~lar~m~z taraf~ndan meydana getirilen portreler ve desenler bas~lm~~t~r. Bu konuda da güzel pul kataloglar~m~z ve pulculuk dergilerimizde makaleler bulunmaktad~r. Ba~ka bir ara~t~rmaya b~rakarak, elimizdeki kitaba dönersek,
~iirler, destanlar, hikaye ve romanlara da yer verildi~i bu kaynakça, yaz~n tarihi
ara~t~r~c~lar~na da yön verecektir. Dergi ve gazetelerin özel say~lar~n~~da ele alan
Gökman, bunlar~n birer dökümünü vermekle ara~t~r~c~lar~n i~ini kolayla~t~rm~~t~r.
Atatürk devriminin resmi sözcüsü Ulus gazetesinin özel günler için verdi~i ekleri
de tarayan Gökman, forma yap~l~~lar~~ve ücretleri hakk~nda da bilgi vermekle, o
zamanki rayiç de~erler üzerinde de not dü~mü~~oluyor. ~imdi kitap piyasalar~nda
ba~~döndürücü fiyatlara ula~an bu kitap ve dergilerin di~er say~lar~ndaki incelemelerin kat~lmas~~kaç~n~lmazd~r. Bu özel günlere ait di~er yay~nlar~n devam~n~n ne
oldu~unu ~imdiden merak etmekteyiz. Bunlar~n sonraki ciltlerde ele al~nmas~~
umulur.
Bu kaynakçay~~ara~t~r~c~lara kazand~ran Muzaffer Gökman bey, bu yap~t~yla
Atatürk y~l~na an~tsal bir katk~da bulunmaktad~r. Üretici bir kütüphaneci olarak
yararl~~yay~nlar~n~~daha önceleri de gördü~ümüz M. Gökman, bu ba~ar~s~yla ki~isel
övünmesi yan~nda yarat~c~s~~oldu~u Bayezid Devlet Kütüphanesinin de ba~ar~s~n~~
ortaya koymaktad~r. Resmi devlet mishalar~ndan birini alan bu kitapl~kta, 1946
y~l~nda sonraki yay~nlar~n yasal yollarla girmesi yan~nda, bir nedenle girememi~~
ve and~~~m~z tarihten önce ç~k~p ta pek az kitapl~kta bulunan belge niteli~indeki
kitap ve bro~ürlerin say~s~~ az de~ildir. Bu konuda giri~im yapan kurulu~lar için
konu~mak henüz erkendir. Bunlar~~ba~ar~yla çözümleyece~ine inand~~~m~z Gökman'~~
bu devasa ki tab~ndan dolay~~ kutlarken, onun duydu~u k~vanc~n biraz payla~m~~~
olmakla haks~zl~k etmedi~imiz kan~s~nday~z. Ba~ar~l~~derleme ve çal~~malar~n~~kendimize örnek ald~~~m~z müelliften di~er ciltlerini bir an önce yay~nlanmas~n~~ dilemek yan~nda, haz~rlad~~~~di~er yap~tlar~n da sonraki nesillere yararlanma için
sunmas~n~~diliyoruz. Yorulmak bilmeyen gayretleri ile türk ekinine de~erli katk~lar~~bulunan Gökman'~~bir kez daha kutlama olana~~~buldu~umuz için mutluyuz.

ATILLA ÇETIN, Ba~bakanl~k Ar~ivi K~lavuzu, ~stanbul 1979, 171 S.
Yeni ve Yak~n Ça~~tarihleri üzerinde çal~~anlar, günümüzde Ba~bakanl~k
Ar~ivi diye tan~nan eski Osmanl~~Devleti Ar~ivi'nin de~erini her zaman için takdir
etmi~ler ve yararlanma yollar~n~~aram~~lard~r. Bununla beraber tam olarak bilindi~i söylenemez. Zira say~lar~~milyonlar ile ölçülen bu ar~ivdeki malzemenin henüz
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tam bir envanteri tamamlanmam~~t~r. Elde tasnifi yap~lm~~~olanlar~n ça~da~~yöntemlere göre uygulanm~~~olmamas~, yararlanmaya büyük ölçüde engel meydana
getirmektedir. Kötümser ifadeleri hemen de~i~tirip, kötü ko~ullar~~zamanla bertaraf edecek önlemlerin al~nd~~~~zaman zaman görülmektedir. Elimizde, ar~ivin
çal~~kan yöneticilerinden A. Çetin'in bu kitab~n~n bulunmas~, eksilderimizi büyük
ölçüde gidermektedir. Yedi bölüme ayr~lan yap~ta bir de giri~~k~sm~~konmu~tur.
Ar~ivin tarihçesinin ve yap~lan tasnif çal~~malar~n~n özetlendi~i bu bölümde, k~sa
fakat anlaml~~bir not halinde, Sa~l~k ve Sosyal Yard~m Bakanl~~~na ait bir k~s~m
eski belgelerin de~erbilir bir tutumla bu ar~ive kazand~r~ld~~~~haberi bulunmaktad~r.
Bölümlerin büyük bir k~sm~, eski ar~iv müdürlerinden Midhat Serto~lu'nun kitab~na göre düzenlenmi~tir. Bununla beraber 'Maliyeden Müdevver' adl~~seri ile Y~ld~z ar~ivi hakk~nda daha geni~~bilgi verilmektedir. Ikinci bölümde, ara~t~r~c~lar~n
yararlanmaswa aç~k defterler hakk~nda bilgi verilmektedir. "Mühimme Defterleri"
ve "Ecnebi Defterleri" diye en çok dikkati çeken serilerden sonra "Tapu - Tahrir
Defterleri"nin de bir dökümü verilmi~tir. Kan~mca kitab~n en aksak yönüdür.
Zira, bu tasnif için haz~rlanm~~~defterin ba~~ndaki bozuk ve düzensiz dizin herhangi
bir kontroldan geçmeden kitaba al~nm~~t~r. ilerdeki bir bask~da bu k~sm~n ya ç~kar~lmas~~veya s~k~~bir kontroldan geçmesi kaç~n~lmazd~r. Kendi beyan etti~i gibi
ar~ivin en de~erli serilerinden biri say~lan bu tasnifi iyi tan~tmak, hepimizin görevidir. Ankara'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü~ü'ne "Kuyud-u Kadime" serisinde korunan bir miktar defter, bu serinin tamamlay~c~s~d~ r. Hatta baz~~defterler,
Istanbul'da onlardan daha de~erlidir. Dördüncü bölümde, yak~nça~lar için sab~rs~zl~kla beldenmekle beraber ara~t~r~c~lara henüz kapal~~tutulan tasnifler ismen
tan~t~lmaktad~r. Be~inci bölümde, acele beklenen ve bitmesini bekledi~imiz
tasnif çal~~malar~~hakk~nda bilgi verilmektedir. Alt~nc~~bölüm, memleketimizde
bulunan di~er ar~iv malzemesi hakk~nda sintetik bilgi verilmektedir. En ba~a hakl~~
olarak Topkap~~Saray~~Müzesi Ar~ivi konmu~tur. Birçok hallerde, devlet ar~ivine
girmemi~~malzemenin birikti~i bu ar~ivde, y~llardan beri sürdürülen çal~~malar~n
bitirilmesi merakla beklenmektedir. Vak~flar Genel Müdürlü~ü Ar~ivi hakk~nda
k~sa bir bilgiden sonra, ~er'i Mahkeme Sicilleri için özenli bilgiler verilmektedir.
Siyasal tarihimiz kadar, uygarl~k tarihimiz için anlat~lmas~~ve aç~klanmas~~olanaks~z vars~ll~kta belgeler içeren bu defterleri de tam olarak bildi~imizi söyliyemeyiz.
Bu defterler üzerinde yap~lan çal~~malara de~inen A. Çetin, az say~da kayd~~ihmal
etmekle birlikte, ara~t~r~c~lara büyük ölçüde yol gösterici olmaktad~r. Ar~iv malzemesi içeren kurumlar hakk~nda elde etti~i bilgilere göre kitab~na yer veren A.
Çetin, Cumhurba~kanl~~~~Kö~künde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türk Tarih
Kurumu'nda, ~stanbul Üniversitesi'nde, ar~iv malzemesinin bulundu~unu ilerki
bask~larda herhalde haber verecektir.
Atilla Çetin, yönetiminde bulundu~u bu ar~ive, kitab~~ile güzel bir klavuz
kazand~rm~~~bulunuyor. Gerçi bilinen ve kullan~lan malzemenin, elde bulunana
göre çok küçük oldu~unu bildirmesi, iyimserli~imizin yitirilmesine yol açmakla
birlikte, s~n~rl~~ olanaklar içinde bile Türk ar~ivcilerin yararl~~ çal~~malar ortaya
koyacaklar~n~~ mu~tulamas~, yeni yay~nlar~~beklememize yol açmaktad~r.

