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Ar~ivler bir milletin tarihi için ne kadar önemli ise bunlar~n istifadeye haz~r hale getirilmesi de o derece önemlidir. Birçok ülke ar~ivlerinin katoloklann~~ haz~rlam~~~ve ara~t~rmac~lann istifadesine sunmu~tur. Ülkemizde ar~ivlerin önemi geç anla~~lm~~~olmas~na ra~men son zamanlarda yap~ lan at~l~mlar sevindirici olmu~ tur. Bu cümleden olarak Topkap~~
Saray~~ Müzesi ar~ivinde Hazine-2 Hiimayun Evrak~~ üzerinde y~llard~r yap~lan çal~~malar meyvelerini vermeye ba~lam~~~bulunuyor. Nitekim yay~ nlanan iki fasikül bunu göstermektedir.
Bilindi~i gibi önemli belgeler, Hazine-i Hilmayün'da muhafaza ediliyor ve itina ile korunuyordu. Hazinenin onar~m~~ s~ras~nda belgeler bu binan~n bodrumuna nakledilmi~~
(1 914), sonra da Saray Kütüphanesi'ne konmu~ tur (1925). Müteakip y~llarda Darüssaade
A~as~~ Dairesi ile di~er baz~~ bölümlerdeki belgeler Hazine-~" Hümaytin Evrakt'na dahil edilmi~tir. Saray mutfaklar~~ mü~temilat~ndan olan ar~ivin bu günkü yeri, 1962 y~l~ndan beri kullan~lmaktad~ r. Bugün müstakil bir bölüm halinde hizmet vermektedir.
Ar~ivin tasnif ve s~ralama i~leri 1937 y~l~na dayanmaktad~r. Bunun için Türkiye'ye davet edilen Macar Ar~iv Uzman~~ Fekete Lajos, Ba~bakanl~k Ar~ivi için rapor haz~rlarken, Saray ar~ivi için de bir rapor haz~rlam~~ t~r. Eldeki defter ve evrak buna göre düzenlenmeye
ba~lanm~~~ve Ba~bakanl~k Ar~ivi ile Müze görevlilerinden te~ekkül eden bir heyetle çal~~malara devam edilmi~tir. Bu çal~~malar~n neticesi olarak yay~na ba~lanm~~~ve 1938-40 y~llar~nda "H" harfinin bir k~sm~na kadar 2 fasikülde gelinmi~tir. Bu fasiküller 182 sahife olup
14 adet belge fotokopisi de ihtiva ediyordu. 1949-5 ~~ y~llar~nda tasnif i~inde görev alm~~~bulunan M. Ça~atay Uluçay, kalan k~sm~~ 5 defter halinde tasnif etmi~tir. Ara~t~r~c~lar uzun
y~llar bu defterleri kulland~ lar. Bu arada 1957 y~l~nda kurulan Ord. Prof. ~smail Hakk~~
Uzunçar~~l~~ ba~kanl~~~ndaki heyet, tasnif çal~~malar~~ ile 197o y~l~nda ba~layan katalog çal~~malar~~ halen devam etmektedir. Kendisine yard~mc~~ olan Em. Kur. Alb. ~brahim Kemal
Baybura'y~~ da hay~rla anmal~y~z. Burada halen Ar~ivin ~efi olan Say~n Ülkü Alt~nda~'~n tasnif ve katalog i~lerindeki dikkat ve titizli~i ile ar~ivin bu günkü iyi durumuna geli~indeki
gayret ve emeklerine yer vermelidir.
Topkap~~ Saray~~ Müzesi Ar~ivi'nde XIV. ve XV. yüzy~ l belgelerinin daha fazla bulunmas~, bu ar~ivin önemini art~rmaktad~r. Yukar~da bahsedilen çal~~malarda görülen özellikler
dolay~s~ yla belgeler diplomatik tasnife tabi tutulmu~tur. Bunlardan diplomatik özellik
göstermeyen bir k~s~m evrak da konular~ na göre tasnif edilmi~tir. Di~er taraftan gerek diplomatik özellikleri gerekse konu bak~m~ ndan farkl~l~klar gösterdikleri halde, tek fi~~alt~nda toplanm~~~olan belgeler tasnifte ayr~~ bir grup halinde gösterilmi~tir. Nitekim bas~lm~~~bulunan
I. Fasikülün XI. sahifesinde ne~riyatta takip edilecek s~ra hakk~ nda liste bulunmaktad~r.
Yukar~ da bahsedilen diplomatik tasnif 35 grupta s~n~fland~nlm~~~olup, bu s~radan ilk
üçü Fermanlar, Hükümler ve Beratlar iki fasikülde bas~lm~~t~r. Fasiküller 23/33 ebad~nda
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olup, I. Fasikülde 1021 madde bulunmaktad~ r. II. Fasikül ise 1022-465 aras~~
Hükümlere,
466-1568 aras~~Beratlara aynlm~~t~ r. Her bir ferman, hüküm ve beratlar için yeterli bilgi
verilmi~tir. Bu de~erli belgelerin ekseriyetinin ba~lang~ çtan XVII. yüzy~l~
n sonuna kadar olmas~~ ar~ivin önemini bir kat daha art~rmaktad~ r. Bu fasiküller Türk Tarihi üzerinde çal
~~acaklar için büyük kolayl~k sa~layacakt~ r. Fasiküllerin bask~~ i~leri Türk Tarih Kurumu taraf~ ndan yürütülmektedir. Tasnifin bir an evvel ilim leminin istifadesine sunulmas
~~ için bask~~
i~lerinin süratlendirilmesi uygun olacakt~r.
PROF. DR. MOCTEBA ~I.GÜRE1.

