Kitap Tanitma:

Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi Rehberi, T.C. Ba~bakanl~ k Devlet Ar~ivleri
Genel Müdürlü~ü, Osmanl~~ Ar~ivi Daire Ba~kanl~~~, Yay~ n Nu: 5, Ankara,
1992, XXVI-1-346. 1
Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi'nin, yaln~ z bizim de~il, geçmi~te birlikte oldu~umuz veya ili~kide bulundu~umuz çok say~ da ülke ve milletin tarihi aç~s~ ndan ne derece önemli oldu~u konusunda, bu sahayla uzak veya yak~ ndan alakal~~ herkesin fikir birli~i bulunmaktad~ r. Tabiat~ yla Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivrnin bu önerniyle birlikte, hemen onunla ilgili di~er baz~~
hususlar da, özellikle de ara~t~ rmac~lar aç~ s~ndan gündeme gelmektedir. Bunlar~~ ba~ta ar~iv
malzemesinin uygun ~artlarda muhafazas~ yla birlikte, tasniflerinin yap~larak, ara~t~ rmac~ lar~ n
hizmetlerine sunulmas~~ ~eklinde özetlemek mümkündür.
Genelde Türklerde, özelde Osmanl~larda belgelerin korunmas~ na büyük özen gösterildi~i
bilinmektedir. O kadar ki, Osmanl~ lar devlete ait belgelerin korundu~u yere Hazine-i Evrâk
ismini vermi~lerdir. Bu sayede bugün dünyan~ n en zengin ar~ivlerinden birine sahip bulunmaktay~ z. Tabiat~yla Tarihin ilk kaynaklanndan biri niteli~indeki ar~iv malzemesini korumak
kadar, belki de ondan daha önemlisi bu belgeleri düzenleyip, tasnif ederek ara~t~ rmac~ lar~ n
hizmetine sunmak gereklidir. Konuya bu noktadan yakla~~ld~~~ nda, Ar~iv'imizde ilk düzenli
tasnif çal~~malar~n~ n ~kinci Me~rutiyet döneminde ba~lam~~~oldu~unu ifade etmemiz yerinde
olacakt~ r. Daha sonra muhtelif komisyonlar olu~turularak bu sahadaki çal~~malara devam edilmi~tir. Uzun y~llar ara~t~ rmac~lar, bu çal~~malar~n mahsulü olan tasnifleri kullanm~~lard~ r. Bununla birlikte I980'lere kadarki dönemde tasnif çal~~malar~ n~ n, Ar~iv'imizdeki belgelerin çokluguna nisbetle, oldukça da yava~~bir seyir takip etmi~~oldu~unu belirtmek gerekir. Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~iv', son y~llarda gerek araç-gereç ve gerekse personel aç~ s~ ndan büyük çapta
takviye edilmi~tir. Bunun sonucu olarak bir k~ s~m eski tasnifler yeniden ele al~ nm~~, daha da
önemlisi büyük yekOnlara ula~an vesika ve defter gruplar~~ tasnif edilerek ara~t~ rmac~ lar~ n istifadelerine sunulmu~tur. Halen devam eden ve anla~~ld~~~~kadar~ yla uzunca bir süre devam
edecek olan bu çal~~malar~~ takdirle kar~~lamamak mümkün de~ildir. Temennimiz tasnif ve
ara~t~ rrnac~lara sunma hizmetinin, mümkün olan en k~ sa sürede tamamlanmas~~ ve en uygun
~artlarda gerçekle~tirilmesidir.
Ar~iv'de her hangi bir konuyu ara~t~ racaklara, ba~tan itibaren Ar~iv'imizin yetkili personeli yol gösterr~nekte, kar~~la~~lan güçlüklerin giderilmesinde özveriyle yard~ mda bulunmaktad~ r. Bununla birlikte ara~t~ rmac~lar~n ~stanbul'a gelmeden ön haz~rl~ klarda bulunabilmeleri için
rehber, k~lavuz mahiyetinde çal~~malara ihtiyaç olaca~~~da aç~ kt~ ri~te bu gereksinim, Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivrni tan~ tan çok say~ da ve de~i~ik dillerde makalelerin yaz~lmas~ na, kitap
~eklinde çal~~malar~ n yap~ lmas~ na neden olmu~tur.
Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivrni de~i~ik cepheleriyle ele alan yay~ nlar~~ bir tarafa b~ rakarak,
ar~iv rehberi mahiyetindeki belli ba~l~~ çal~~malara bakacak olursak, s~ ras~ yla ~u eserleri hat~ rlamam~ z gerekecektir.
I — Mithat Serto~lu, Muhteva
2 — Atilla Çetin, Ba~bakanl~k

Bak~m~ndan Ba~vekâlet Ar~ivi,

Ar~ivi K~lavuzu,

Ankara, 1955.

~stanbul, 1979.

' Bu eserle ilgili Türk Yurdu, S. 64 (Ankara Aral~ k 1992), s. 45-46'da bir tan~ tma yaz~s~~
yaz~lm~~~bulunmaktad~ r.
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3 — ~smet Binark-Necati Akta~, el-Ar~iffl-Osmani (Ottoman Archives-Ba~bakanl~ k
Ar~ivi), IRCICA, Amman, 1406/1986.
4 — Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi Rehberi, Ankara, 1992.
Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi'nde ara~t~ rmalarda bulunanlar~ n veya konuyla uzaktan-yak~ ndan ilgilenenlerin de bildi~i üzere, ilk üç çal~~ma bizzat bu Ar~iv'de de~i~ik kademelerde hizmet yapm~~~ki~ilerce yap~lm~~t~ r. Son çal~~may~~ di~erlerinden ay~ ran özellik, yine ar~ivciler ve
fakat daha geni~~kat~l~ mla bir komisyon taraf~ ndan yap~lm~~~olmas~d~ r.
Mithat Serto~lu'nun Muhteva Bak~m~ndan Ba~vekâlet Ar~ivi adl~~ çal~~mas~ ndan
ba~lamak üzere, bütün eserlerin bir ihtiyaca cevap vermek için haz~ rland~g~ n~~ ve bu fonksiyonlar~ n~~ icra ettiklerini, ara~urmac~ lann el kitab~~ özelli~ini kazand~ klar~ n~~ ifade etmek yerinde
olacakt~ r. Fakat son dönemde bilhassa h~zlanan tasnif çal~~malar~ n~ n neticelerini de ihtiva etmesi dolay~s~ yla Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi Rehberi'nin bunlar içerisinde özel bir yeri
olmal~d~ r.
Bizzat Osmanl~~ Ar~ivi Dairesi Ba~kanl~~~~yay~ n~~ olarak ç~ km~~~bulunan Ba~bakanl~k
Osmanl~~ Ar~ivi Rehberi, Ar~iv'imizin son durumunu göstermesi itibanyla önemlidir.
Muhtevas~~ da önceki çal~~malara oranla daha geni~~tutulmu~tur. Ara~t~ rmac~lar~ n s~ k s~ k müracaat etmek durumunda olduklar~~ bu eseri k~saca ~öyle tan~ tabiliriz.

Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi Rehberi; Onsöz, Sunu~, K~saltmalar, içindekiler
(s. I-XXVI)'den sonra Giri~~(s. 1-34) ve meteakiben alt~~ bölüm (s.35-525), Ekler (s.529-600),
Bibliyografya (s. 600-610), Indeks (s. 611-634)'ten ibarettir. ilgilenenlerin ba~l~ k isimlerini
gördüklerinde muhtevas~ n~~ tahmin edebilecekleri dü~üncesiyle Giri~~ve bölüm ba~l~ klann~~ verelim.
Giri~: Osmanl~~ Devlet Te~kilat~, Ar~ivcilik, Osmanl~~ Ar~ivleri ve Tasnifler.

Birinci Bölüm (s. 37-297); Osmanl~~ A~-~ivfndeki Defter Tasnifleri.
Ikinci Bölüm (s. 301-440); Osmanl~~ Ar~ivfndeki Belge Tasnifleri.
Üçüncü Bölüm (s. 441-466); Osmanl~~ Ar~ivfnde Bulunan Di~er Malzemeler. Bu bölüm Haritalar, Plan, Proje ve Krokiler, Albümler ve Foto~raflar, Gazete Kolleksiyonlar~~ alt ba~l~ klar~ na ayr~lm~~~bulunmaktad~ r.
Dördüncü Bölüm (s. 467-478); Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü. Ar~iv'in idari yap~s~~ ve ara~t~ rmac~ lar~ n tabi olacaklar~~ usul ve esaslar bu bölümde aç~ klanm~~t~ r.
Be~inci Bölüm (s. 481-495); Kataloglar ba~l~~~~ alt~ nda, bir bak~ ma tasniflerin tasnif~~
mahiyetindedir.

Alt~nc~~Bölüm (s. 497-525); Osmanl~~ Ar~ivi Terminolojisi ve Yaz~~ Çe~itleri ba~l~~~ n' ta~~y~ p Terminolop ve Osmanl~~ Ar~ivi Vesikalar~ nda Kullan~ lan Yaz~~ Çe~itleri alt ba~l~ klanna aynlm~~t~ r.
Ekler (5.527-600); Burada yer alan üçüncü ekte, de~i~ik belge türlerinden örnekler verilmi~~bulunmaktad~ r.
Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi Rehberi, hem tasnif çal~~malar~yla, ara~t~ rmac~ lara
aç~ k kataloglann son durumlar~ n~~ göstermesi, hem de Osmanl~~ Devlet Te~kilat~~ hakk~nda bilgi
vermesi, ar~iv terminolojisi, belge çe~itleri örneklerini ihtiva etmesi gibi de~i~ik yönleriyle
kendinden önceki rehberlere üstünlük ta~~maktad~ r. Bu alandaki önemli bir bo~lu~u geni~~ölçüde dolduraca~~ n~~ tahmin etmekteyiz. Zaman içerisinde tasnif çal~~ malar~~ ilerledikçe ortaya
ç~ kacak eksikliklerinin yeni bask~ lar~ nda tamamlanmas~~ mümkündür.
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Ba~bakanl~k Osmanl~~ Arpvi'ni tan~ tmak, ara~t~rrnac~lara aç~k fonlar hakk~nda bilgi vermek,
sürdürülen tasnif çah~malanna ait en yeni bilgileri sunmak maksad~yla haz~rlanm~~~ olan bu eserle
ilgili sat~rlar~m~z~~ bitirirken bir hususa de~inmeden geçmek istemiyoruz.
Özellikle Ar~iv'e dayal~~ çal~~an ve ~stanbul d~~~ nda bulunan tarihçiler seminer, sempozyum, kollekyum veya ba~ka münasebetlerle bir araya geldiklerinde, ço~u defa ortak bir arzu
olarak, Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi'nde ara~t~rrnac~lara aç~ k tasniflerin kataloglar~n~n, belli ba~l~~
kütüphanelerde bulundurulmas~n~n gerekti~ini ve faydas~ n~~ dile getirirler. Katalog taraman~n
uzun zaman ald~~~~gerçe~ini hep bilmekteyiz. Günümüz imkanlar~~ ile bu kataloglar~n ço~alt~lmas~n~n getirece~i yükün, elde edilecek fayda ile k~ yasland~~u~da çok cüz'i olaca~~~aç~kt~r. Kanaatimizce bu sayede ara~t~rmac~ lar günlerce istanbufda hiç bir belgeyi incelemeden vakit
kaybetmekten kurtulur, ara~t~ rmalarda keyfiyet ve kemiyet aç~s~ ndan yeni bir hamle yap~lmas~~
mümkün olabilir. Bu ve di~er nedenlerle Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivfndeki ara~t~rmac~lara
aç~k fonlar~n kataloglar~n~n, ba~ ta Milli Kütüphane ve Tarih Kurumu Kütüphanesi olmak üzere, hiç de~ilse ~imdilik, tarih ö~retimi yapan fakülte ve illerin kütüphanelerine, ço~alt~larak
gönderilmesinin çok yerinde olaca~~~gerçe~ini bir defa daha vurgulamak isteriz 2.
Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi Rehberi'nin haz~rlanmas~ nda ve bas~m~nda eme~i geçenleri
yürekten tebrik ederiz.
NEsimi

YAZIC!

1 Bu temennimizin, bu tan~ tma yaz~s~n~ n kaleme al~ nmas~ ndan sonra, bir ölçüde de olsa gerçekle~ti~ini ö~renmek hem bizi, hem de bütün ara~t~rmac~ lar~~ sevindirdi. ~imdi Osmanl~~
Ar~ivi Katologlar~, Ankara'daki Ba~bakanl~ k Cumhuriyet Ar~ivinde bulunmaktad~r. Eme~i geçenleri kutlar, bu hizmetin daha da yayg~nla~t~ r~lmas~ n~~ dileriz.
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