TUNUS M~LL~~ARS~V~~VE ARS~V~N TÜRKÇE BELGELER
AÇ~S~NDAN DE~ERLEND~RMES~~
~BRAH~M GÜLER.
Tunus Milli Ar~ivi (Les Archives Nationales de Tunusie=E1-Ar~if ElVatani Et-Tunisi), bugün XVII. yüzy~ l~ n ilk yar~s~ nda Tunus'taki yeniçeriler
aras~nda luvrak zekas~~ ve s~cakl~~~~sayesinde sivrilerek day~~ seçilip Tunus'un
idaresinde önemli rol oynayan, Sinop'ta da "Alaeddin Camii (Cami-i
Kebir=Ulucami) Su Yolu Vakf~'n~ n kurucusu bulunan Sinop as~ll~~Ahmed
Hoca (idaresi: 1050 - 1057 H./1640-1647 M.)n~ nl türbesi ve türbenin iki taraf~ ndan biti~ik Tunus Beylik Saray~'n~ n (Dar el-Bey) 2 bir k~s~ m ek yap~ lar~ nda hizmet vermektedir.
Ahmed Hoca'n~ n Türbesi, Sidi ben Ziyad Soka~~~üzerinde, Hükümet
meydan~ ndaki Hüseyni ailesine mensup Hammuda Pa~a taraf~ ndan Türk askeri k~~las~~ olarak tesis edilip sonra 1298 H/1880 M'de hastane olarak düzenlenmi~~bulunan günümüzdeki Aziz Osman Hastanesi'nin özel giri~i önündes
bulunmaktad~ r.
Bugün Ar~iv'de, ara~t~ rmac~lar~ n üzerinde çal~~~ p belgeleri okudu~u büyük masan~ n° alt~nda Ahmed Hoca'n~ n kabrinin bulundu~u bilinmektedir5.
Türbenin Arapça "s~ k" denilen çar~~ya do~ru inen, soka~a bakan ve Aziz
Osman Hastanesi kar~~s~ nda bulunan duvar~~ üzerindeki Arapça kitâbe de bu
bilgiyi do~rulamaktad~r. Kitabe aynen ~öyledir :
Mu~la Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ö~retim Üyesi.
Bk. ~ brahim Güler, "Sinop'ta Tunus Day~s~~ Vakfina Dair 1744-1746 Tarihli Bir Dava
Dosyas~", Ondokuz May~s Üniversitesi (OMÜ) E~itim Fakültesi Dergisi, Say~: 5 (Samsun 1990), s.
65-78.
2 Bu saray XVII. yüzy~l~n ilk çeyre~inde "Tunus day~s~" Yusuf taraf~ ndan in~a ettirilmi~tir.
(Bk. Sliman Mustapha Zbiss, Les Monuments de Tunis, Tunis 1971, s. 41, 76; Ayn~~mfiellif, La
Medina de Tunis, Tunis 1981, s. 27, 39).
3 Bk. Sliman Mustapha Zbiss, Les Monuments de Tunis, Tunis 1971, s. 49-50, 76 ; Ayn~~
milellif, La Medina de Tunis, s. 30, 39).
4 Ebad~~yakla~~ k 9 m2 dir.
5 Ahmed bin Ebi'z-Ziyaf, Ahmed Hoca'n~ n 1057 H./1647 M.'de, âhm ve veli Seydi Ali bin
Ziyad civar~ ndaki türbesine gömüldü~ünü belirtmektedir. (Bk. Ahmed bin Ebi'z-Ziyâf, itl~âfu
ehlüz-zemân
mülüki Tunis ve aNdil-eman,
en-ne~retü's-sâniyyeti, Tunis
1990, s.48-51.
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a l "Emevlâye yâ inen mülkühü leyse yenfedii a2 Ve ballefe dâren li'l-fenii masiruhâ ve
siyirun
babikel-elâ se'â ed-dây Ahmed/

il diri'l-belsi ve Ahmed/

yercü z~yifeten ve kad
bl Femâ hazihi'd-dünya bi-diri ikâmetin veli b2 Etike
mulkin fihâ muls~ mun muballedu/
busitat minhü li-rahmetike 1-yedu /
c l Ve mi'~ndehii zâdun sivâ husnii zannihi bi- c 2 Ve min.'ideti'l-kavrni'l-kirimi izi etâ
nezilun ileyhim ekramûhü ve encedü /
enneke tafü an-keskin ve terfudu/
ente ehluhü ve
d' Ve ente ecellül-ekremine feheb-lehü niike d2 Ve 'amilhü
hakluk ricâehü ve ente li'l-afvi mevridu /
fe-entel-mun'~ mu el-muteveddidu/
e l Ve'mur ~eibibe'r-r~ii minke seyyidi 'ali e2 Kaiâ nahbehül-mabtüme en~edtü erribu
sayibin kad kâne iyyjalse ya'13171dü /
devlete'l-ikbili
Ahmedu. Sene
1057" 6
A- AR~1V1N MUHTEVAS1

Tunus Milli Ar~ivihin muhtevas~, bu hususta haz~ rlanm~~~bir genel fihristte tan~ mlanm~~t~ r. Repertoire des Inventaires des Series et des Fonds
d'Archives Conserves at~ x Archives Nationales de Tunisie (Tunus Milli
Ar~ivi'nde Korunan Ar~iv Belgeleri ve Defterlerinin Fihristi) 7 ad~n~~ ta~~yan bu
fihrist, Ar~iv'deki belgeler hakk~ nda, sadece genel bir s~ n~fland~ rmay~~ortaya
koymaktad~ r. Buna göre belgeler, toplam on üç s~ n~fland~ rma alt~nda toplanm~~ur :
6 al Ey mülkü. ey saltanau sona ermeyen
mevlin, day~~Ahmed senin yüce kapma ko~ tu;
bi Bu dünya yerle~me yeri de~ildir, ebedi
kalacak bir mülk de yoktur;

a2 O (Ahmed) Ahire te yürüdükten
sonra sonunda yok olacak bir yurt b~rakt~.
b2 Senin ziyâfetini ümit ederek sana
az~ ks~z geldi. Ku~kusuz senin rahmetine el
uzatt~.
c2 Yanlar~na bir misafir geldi~i zaman
ona ikram ve yard~ m etmeleri cömert
milletlerin gelene~indendir.
d2 Sen ona ~an~ na lay~ k lötfunla
muamele et ve onun ihnidini gerçekle~tir.

el Onun senin çok ki~iyi affetmen ve
a~~ rlamana olan hüsnü zann~ ndan ba~ ka
yan~nda herhangi bir az~~~~da yoktur.
dl Sen cömertlerin en yücesinin ona
ho~nutlu~unu ver, sen her~eyi verensin çok
seven ve sevilensin;
e2 Takdir edilen ömrünü tamamlad~.
el Senin ho~nutlu~unun ilk güzelliklerini
ömrünü sana ibadetle geçirmi~~olan ya~l~~ ki~iye Ben de sürte tarih dü~ürdilm: ~ kbal devletini
ya~d~r.
izzetle geçirdi. Ahmed.
Sene 1057
Bu kitabenin foto~raf~~ için makalenin sonuna bak~ n~z
7 Bu fihristin tamam~~be~~sahifeden olu~maktad~ r. Fihristin sonuna bir de Arapça olarak
"fihristlerin kaimesi"eklenmi~tir.
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«a - Tarih Dizisi (Serie Historique): S~ra numaras~~(cote): I-1;
b - Tarih Dizisi içinde yer alan Türkçe belgelerin dökümü (Inventaire
des documents Turcs figurant dans la Serie Historique): S~ ra numaras~~
(cote): I-2;
c - idari ve hazine defterlerinin özet tan~ t~m~~ (sommaire des registres
fiscaux et administratifs): S~ ra numaras~~(cote): 1-3;
d - Dizi (serie) A: S~ ra numaras~~(cote): 1-4;
Dizi A alt~nda: S~ ra numaras~~(cote): 1-5, 2-6, 1-7;
e - Dizi (serie) B: S~ ra numaras~~(cote) : 1-8;
f - Dizi (serie) C: S~ ra numaras~~(cote) : 1-9;
g - Dizi (serie) D: S~ra numaras~~(cote): I-10;
h - Dizi (serie) E: S~ra numaras~~(cote) I-!!;
Dizi E alt~ nda : S~ ra numaras~~(cote) 1-12, 1-13, 1-14, 1-15;
~~- Dizi (serie) F: S~ra numaras~~(cote): 1-16;
i - Dizi (serie) G: S~ra numaras~~(cote): 1-17;
j - Milli Hareket Tarihi Dizisi (serie histoire du mouvement national)
1910-1955: S~ ra numaras~~(cote) : 1-18;
k - Frans~ zca gazeteler dizisi (Inventaires des journaux en langue
Française): S~ ra numaras~~(cote): I-JF;
1 - Arapça gazeteler dizisi (Inventaires des journaux en langue Arabe):
ra
S~ numaras~~(cote): I-JA»
1 - S~n~ fland~ rmalara Genel Bir Bak~~~
Yukar~da ilk s~ rada belirtti~iniz s~ n~fland~ rma yani Tarih Dizisi (S6-ie
~Historique), XIX. yüzy~l~ n sonlar~~ ile XX. yüzy~l~n ba~lar~ nda tertip edilmi
tir.
Bu s~ n~fland~ rma alt~nda tan~ t~lan ayn~~veya farkl~~ konularda kaleme
al~nm~~~belgeler, Tunus Beylerbeyli~i'nin,8 Osmanl~~idaresi döneminde XVI.
Beylerbeyli~i, Osmanl~~döneminde, garb ocaklar~~ ad~ yla Kuzey Afrika'da bulunan
~~~ile di~er garb ocaklar~~
bir k~s~ m topraklardan belli bir bölümünü te~ kil ediyordu. Tunus oca
Hakk~~
(Cezayir, Trablusgarb) kurulu~u ve bunlar~ n idare biçimleri hakk~ nda ~smail
ndan
XVII.
Yüzy~ l
l
Ortalar~
(XVI.
Yüzy~
~m
Tarihi,
III
/
2.
K~s
Uzunçar~~lfn~ n eserinde [Osmanl~~
bilgiler bulmak
Sonuna Kadar), 3. Bask~ , Ankara 1983, s. 293-295, 300-302, 303-3051 birtak~m
~l~~
mümkündür. Garb ocaklar~~ ad~yla an~ lan Tunus ile Cezayir ve Trablusgarb, önceleri ba
8 Tunus
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yüzy~l ile XIX. yüzy~ l aras~ nda, Osmanl~~merkez idaresi ile devletin di~er
muhtelif eyaletleri ve çe~itli yabanc~~ hükümetlerle kar~~l~ kl~~olarak yapt~~~~yaz~~malard~ r. Tunus eyaletinin içi~leri ile ilgili olarak eyalet idaresi dahilinde
yapt~~~~yaz~~ malar da bu dizi de yer almaktad~ r.
Tarih Dizisi, genelde 1881'den önceki belgeleri ihtiva etmektedir9. Söz
konusu belgeler, Türkçe, Arapça, Frans~zca, ~ngilizce, ~talyanca, ~spanyolca
gibi çe~itli dillerde kaleme al~ nm~~lard~ r. Bunun sebebi, Osmanl~~Sultan~'n~ n
tan~d~~~~imtiyaz sayesinde ve Osmanl~~ Devleti'nin müstakil eyâletlerinden biri
olmas~~münasebetiyle, Tunus'un, Osmanl~~merkez ve eyâletleri d~~~ nda birçok yabanc~~hükümetle de yaz~~ma ve anla~ malarda bulunmu~~olmas~ ndan
kaynaklanm~~t~ r. Bu durum, Osmanl~~Devleti'nin gücünün azalmas~yla orant~ l~~olarak geli~mi~ tir. Tunus'un muhtelif vesilelerle yaz~~ma ve anla~malarda
bulundu~u yabanc~~ hükümetler aras~ nda Büyük Britanya, ~ talya'da Napoli
Krall~~~, Sardinya Krall~~~, Venedik Cumhuriyeti, San-Re'mo Cumhuriyeti,
~talya Krall~~~, Livornei° Cenova, Amerika Birle~ik Devletleri, Yunanistan,
Avusturya, ~ spanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Rusya, ~ran, Fas,
Uruguayn, Meksika, Brezilya, Monako 12 , Portekiz, Isveç ve Norveç'i sayabiliriz. Tarih Dizisi Katalo~u'ndan izlendi~ine göre bu belgeler, 1751-1883 tarihlidirler. Bu iki tarihin ba~lang~ ç ve biti~i, bize iki önemli hususu hat~rlatmaktad~ r: XVIII. yüzy~ l~ n ortalar~, bat~l~~ devletlere Osmanl~~Devleti'nin geni~~mahiyette imtiyaz ve kapitülasyonlar~~ tan~d~~~ n~~di~er taraftan, onun çökü~ünün
ilk devrelerini; ikinci tarih (1883) ise, Frans~z mandas~~ (protectorat)n~ n
Tunus'ta yerle~ti~ini.
Tarih Dizisi Katalo~u'na göre Tunus'un, Osmanl~~ idâresi döneminde
hangi hükümetlerle hangi tarihler aras~ nda yaz~~ malarda bulundu~u konusunda genel bir fikir vermek gerekirse ~öyle bir liste yapmak mümkündür.
olduklar~~ Osmanl~~ idaresine, Karlofça Muahedesi (1699)'nden sonra gittikçe ehemmiyet
vermemeye, kendilerine yap~ lan nasihatleri dinlememeye ba~lam~~lard~. [~smail Hakk~~
Uzunçar~~l~, Osmanh Tarihi, IV/1. Bölüm (Karlofça Anla~mas~ ndan XVIII. Yüzy~l~
n Sonlar~ na
Kadar), 3. Bask~ , Ankara 1982, s. 3.]. XVII. Yüzy~lda garb ocaklarm~ n Osmanl~~ hükümetine kar~~~
tutumlar~~ çok de~i~mi~~say~lmazd~. [~smail Hakk~~Uzunçar~~l~ , Osmanl~~Tarihi, IV / 2. K~s
~m
(XVII. Yüzy~l), 2. Bask~ , Ankara 1983, s. 246-2581
9 Bu tarihten sonraki belgeler, ba~ka dizilerde tan~t~lm~~~
olup, daha sonra bahsedilecektir.
10
~ talya yar~madasm~ n merkezinde Toskana'da Tiren denizi üzerinde (k~y~s~ nda).
~~~Güney Amerika'da.
12 Akdeniz k~y~s~ nda Avrupa'n~ n bir Prens Devleti.
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1751-1883
Büyük Britanya
1737-1861
Napoli Krall~~~~
1798-1860
Sardinya Krall~~~~
1767-1860
Venedik Cumhuriyeti
1863-1870
San-Remo Cumhuriyeti
1860-1883
~talya Krall~~~~
1821-1881
Livom
1810-1881
Cenova
1797-1881
Amerika Birle~ik Devletleri
1837-1881
Yunanistan
1725-1883
Avusturya
1791-1883
~spanya
1861-1881
Almanya
1861-1883
Hollanda
1836-1883
Belçika
1693-1880
Danimarka
1873-1879
•
Rusya
Iran
(-)
1830-1862, 1917
Fas
(-Tarih kayd~~ yok)
Uruguay
(- Tarih kayd~~ yok)
Meksika
1800-1882
Brezilya
1863-1881
Monako
1799-1881
Portekiz
1737-1883
~sveç ve Norveç
Cezayir (Oran)
1710-1885"
:
Fransa
Arapça ve Türkçe belgelerden ba~ka bau dillerinde (Frans~zca, ~ngilizce,
~ talyanca v.b.) birçok belgenin de genel tan~ um~ n~~ yapan Tarih Dizisi nden
sonra, ikinci s~ rada belirtilen dizi, sadece Türkçe belgeleri tan~ unaktad~ r. Bu
Tiirkçe belgeler dizisi, Tarih Dizisi'nde genel olarak tan~ t~lan Türkçe belgelerin, teferruatl~~ olarak tek tek dökümünü vermektedir. Bu dizi, Robert
(protectorat) döneminde (18814957) Fransa ile
13 Tunus'un Frans~ z mandas~~
münasebetlerine dair belgeler, "Tarih Dizisi" d~~~nda ba~ka dizilerde de tamulmaktad~r.
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Mantran taraf~ ndan "Inventaire des Documents d'Archives Turcs du Dar elBey (Tunis)" ad~yla haz~rlanm~~ t~r".
Üçüncü s~rada i~aret edilen "idari ve Hazine Defterlerinin Özet Tan~t~m~~
(Sonmaire de Registre Fiscaux et Administratif)" ba~l~~~~alt~ nda s~mfiand~ r~lm~~~siciller (defterler), XVII. - XIX. yüzy~l sonuna aittirler. Söz konusu bu sicillerin, halen Tunus Milli Ar~ivi müdürü olan Dr. Moncef
Fakhfakh taraf~ndan k~ sa özetlerle bir katalogu haz~ rlanm~~t~r". Arapça olarak kaleme al~ nm~~~olan bu katalog, Tarih Dizisini tamamlayan bir çal~~mad~r. Zira, Moncef Fakhfakh'~ n tan~ tt~~~~sicillerin bir k~sm~~ Tarih Dizisi'nde yer
al~ rken, di~er bir k~sm~~ yer almamaktad~ r.
Tunus Milli Ar~ivinde Korunan Ar~iv Belgeleri ve Defterleri~~inin
Fihristi kartlar~ndan anla~~ld~~~ na göre, idari ve Hazine Defterlerfnin, 4144
adettir. Fakat, Moncef Fakhfakh, katalo~unda, sadece 4065 sicil defterinin
tan~ t~m~ n, yapm~~ t~ r. Buna göre, fihristin (repertoire) verdi~i rakamla,
Fakhfakh'~ n tan~ tt~~~~defterlerin adedi birbirini tutrnamaktad~ r ve arada 79
defter eksik görünmektedir. Bu eksikli~in sebeplerinden birisi, fihrist
(repertoire) te adedi verilmi~~defterlerin bir k~sm~n~ n kaybolma ihtimalidir.
~kincisi ise, Fakhfakh'~ n tan~ tt~~~~sicillerin, bir k~sm~ n~ n öncekini tekrar eden
numaralarla (mükerrer) verilmi~~olmas~ndand~ r.
Dizi A, B, C, D, E, Fde tan~ t~m~~ yap~ lan belgeler ise Fransa mandas~~ döneminde Tunus'un "mahalli ve bölge idarelerinin düzenlenmesi", "farkl~~
meslek (zanaat) gruplar~~ve ~efleri", "XIX. yüzy~l~n sonu XX. yüzy~l~n ba~~nda
vak~llar~n idâresi", "câmiler, cami görevlileri vs. dini i~ler", "merkezi idare ve
ba~kanhk hizmetleri aras~ ndaki ili~kiler : askeri i~ler (Birinci ve ~kinci dünya
Sava~lan), dernekler, milliyetçiler (gens suspects), bas~n (gazeteler, dergiler
v.s.)", "Bey ailesinin protokolü, diplomatik ve konsolosluk i~leri" konular~ndad~ r.

11 Bk. Robert Mantran, Inventaire des Documents d'Archives Turcs du Dar- el-Bey (Tunis),
Paris 1961, (131+5) s.
15 Bk. Moncef Fakhfakh, Sommaire des Registres Administradf et Fiscux aux Archives
Nadonales Tunisiennes, Tunis 1990, 536 s., 24 cm. Bu katalog arapça olarak haz~rlanm~~t~ r.
Arapças~~ ~öyledir: "Mevcezen ed-Defa'tir el-~dâriyye vel-Habâiyye bil-Arsir el-Vatani et-Tunisi,
Tunis 1990."
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Genel s~ n~fland~ rmaya göre Dizi-G'de "idari genelgeler", Milli Hareket
Tarihi Dizisi"nde ise 1910-1955 aras~nda, Tunus'un milli ba~~ms~zl~k mücadelesi ile ilgili belgeler tan~ t~lmaktad~ r.
Tunus Milli Ar~ivi'nin muhtevas~~hakk~ nda, genel bir durumu ve belgelerin genel s~n~fland~ rmas~n~~ortaya koyan "Repertoire des Inventaires des
Sries et des Fonds d'Archives Conserve's aux Archives Nationales de Tunisie
(Tunus Milli Ar~ivinde Korunan Ar~iv Belgeleri ve Defterlerinin Fihristi)"

ad~~ alt~ndaki çal~~ma ile ~ah~slarca haz~rlananlar~ n (bk. Robert Montran ve
Moncef Fakhfakh) haricinde, Ar~iv taraf~ ndan özel katalog haz~ rlama giri~iminde de bulunulmu~ tur. "Mu`âhedâtun ubrimet beyne Tunis ve ba`z~~elbuldânii'l-uhrâ" (Tunus ile Baz~~Yabanc~~Ülkeler Aras~nda Yap~lan
Antla~malar)" isimli katalog bunlardand~ r. Ar~iv taraf~ ndan Arapça olarak

haz~rlanan ad~~geçen katalog, 1710-1891 seneleri aras~nda, Tunus'un muhtelif hükümetlerle yapt~~~~antla~malar~~tan~tmaktad~r.
Belirtilen bu iki tarih aras~ nda Tunus'un, Fransa ile 14, ~spanya ile 1,
Portekiz ile 3, Belçika ile 2, Büyük Britanya (~ngiltere) ile 5, müteaddid
Amerika vilâyetleri ile 3, Monoka ile 1, Sovyet Rusya ile 1, Nemçe
(Nemsâ=Avusturya) ile 2, Prusya (Brüsya) ile 1, ~talya'da bulunan muhtelif
hükümetler (Napoli, ~ talya, Finisya, Sardinya, Toskana meliklikleri) ile 15
adet yapt~~~~toplam 47 antla~madan bahsedilir; 1710 tarihli ilk antla~ma

Tunus ile Fransa aras~ nda, Tunus Beyi Hüseyin bin Ali ile Frans~z Kral~~IV.
Louis, 1891 tarihli son antla~ ma yine Tunus ile Fransa aras~ nda Tunus Beyi
ile Fransa Cumhurba~kan~~ Hol taraf~ndan akdedilmi~tir.
Bu anda~malar katalo~una göre, Tunus'un en çok anda~ma yapt~~~~ülke,
~ talya'da küçük devletçiklerin bulundu~unu göz önünde bulundurursak,
Fransa'd~ r. Bundan sonra muhtelif hükümetleriyle (~talya: 4 antla~ma,
Toskana: 3 antla~ ma, Finisya: 3 antla~ma, Napoli: 3 antla~ ma, Sardinya: 2
antla~ma) ~talya'y~~ daha sonra Büyük Britanya'y~~ zikretmek mümkündür.
Dördüncü s~ rada üçer antla~ ma ile Portekiz ve muhtelif Amerika eyâletleri,
be~inci s~rada Avusturya, alt~nc~~s~rada da birer anda~ma ile ~spanya ve Rusya
gelmektedir. Antla~ malar, taraf olan hükümetlerin dilleriyle kayda geçirilmi~tir.
Antla~malar katalo~unda tan~ t~lm~~~bulunan bu 47 antla~ma, Tarih
Dizisi'nde yer alan dosyalar içinden seçilmi~ tir. Katalog, tarihleriyle birlikte
antla~malar~ n sadece bir listesinden ibarettir.
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B) TÜRKÇE BELGELER~N DURUMU

Tunus Milli Ar~ivi'nde bulunan Türkçe belgeleri, iki ana grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birinci gruptakileri, Tunus ile ~stanbul ve di~er Osmanl~~eyâletleri (garb ocaklar~~ve garb ocaklar~~ d~~~ndaki Osmanl~~eyâlederi) idârecileri ve bat~l~~devletler aras~nda kar~~l~kl~~olarak yap~lan yaz~~ma
ve anda~malar ve di~er kay~tlar; ikinci gruptalçileri ise, Tunus'ta yeniçeriler
ile di~er askerlerin isimlerini ve bunlar hakk~nda çe~idi bilgileri ihtiva eden
tutulmu~~defterler te~kil etmektedir.
Birinci grup olarak tan~mlad~~~m~ z belgeler, Tarih Dizisi' nde yer alm~~~
olup muhtelif dosyalar içinde da~~n~k haldedir ve (Arapça, Frans~zca,
~ngilizce, ~talyanca v.s.) kaleme al~nm~~~di~er belgelerle ayn~~dosya içinde kar~~~k bir ~ekilde bulunmaktad~r. Dosyalar~n bir k~sm~nda ço~unlu~u Türkçe
belgeler te~kil ederken, di~er bir k~sm~nda da Türkçe belgeler ya hiç yoktur
yahutta birkaç adettir.
Hemen hemen her Türkçe belgenin Arapça, çok az olmak üzere de
Frans~zca'ya tercümeleri yap~lm~~t~ r. Bununla beraber tercümeleri olmayan
Türkçe belgeler de bulunmaktad~ r. Tercümeler, genelde tercümesi yap~lan
Türkçe belgenin hemen yan~nda yer almaktad~r. Bazen tercüme ile as~l belge
aras~na di~er belgelerin girmi~~oldu~unu da görmek mümkündür. Ayr~ca,
Türkçe belge ile tercümesini ayn~~dosya içinde bulmak mümkün olmamaktad~r. Türkçe belgelerin bir k~sm~n~n Arapça tercümelerine rastlanmamas~,
Arapça'ya çevrilmedi~ini belirledi~i gibi, tercümenin kaybolmu~~oldu~unu
yahut belgeler aras~na kar~~~p di~er dosyalar içinde yer alabilece~ini gösterir.
Ayn~~durum, dosyalar içinde tercümeleri bulunup da, kendisine rastlanmayan Türkçe belgeler için de söz konusudur.
Türkçe belgelerden birinci grupta toplad~klar~m~z aras~nda gazeteleri de
zikretmek gerekir. Bunlar "Terakki, Ceride-i Havadis, Takvimi Vakayi,
R~~zname-i Ceride-i Havadis, Havet-i Hakaik, Hakaik~rl-Vekai, Basiret" isimleri alt~nda ç~kan gazetelerdir ve bu gazetelerin birkaç nüshas~~Tunus Milli
Ar~ivi Tarih Dizisi dosyalar~~aras~nda bulunmaktad~r.
~lk grupta toplanan belgelerin, XVII. yüzy~l~n sonlar~na (1095 H./1683
M., 1098 H./2686 M.) ve XVIII. yüzy~l~n ilk y~llar~na (1114 H./1702 M., 1126
H./1714 M., 1141 H./1728 M., 1142 H./1729 M.) ait sadece ebad~~ve muhtevâs~~küçük birkaç belge müstesna, XVIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan önceki
devirlere ait olanlar~n Tunus Milli Ar~ivi'nde bulunmamas~ , Türklerin
Tunus'taki idâresinin ba~lad~~~~XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan XVIII. yüzy~ l~n
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ikinci yar~s~ na kadar olan dönemde, Türkçe belgelerin ne oldu~u konusunda
bir soruyu akla getirmektedir. Bu durumda Tunus Milli Ar~ivinde, Türkçe
belgeler aç~s~ ndan, Türk ve Tunus tarihi üzerine, yakla~~ k iki yüz (200) y~ll~ k
bir belge kopuklu~unun bulundu~unu ifade etmek gerekir. Bu tarihler
aras~nda Osmanl~~ Devleti'nin ba~kenti ~stanbul ve eyaletleri ile, Tunus valileri
aras~ nda yaz~~malarm olmamas~~ mümkün de~ildir. Bu büyük kayba ra~men,
ara~t~ rmac~ lar, Tunus Milli Ar~ivi'ndeki söz konusu belge bo~lu~unu,
Istanbul'da bulunan Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi'nden doldurmak ~ans~ na da
sahiptirler.
Ar~ iv'de bulunan Türkçe belgelerden ikinci grupta toplad~~~ m~z defterlere gelince, bunlar, "Rkistres des Janissaires (Yeniçeri Sicilleri)" ad~yla
an~lmaktad~ r. Yeniçeriler ile di~er asker isimlerinin ve onlarla ilgili bilgilerin
kay~ tl~~ bulundu~u defterlerden birinin ba~l~~~~ 'An cerna^ `at-1 a~âvat-1 ma`z~llin
ve yeniçeriya'n-1 dârü'l-cihâd mahrüse-i Tunis der-zemân-1 devletlü Pa~a
d`fi sene
Hüseyin Bey Efendimiz Hazrederi edan~ allahü-te'âlâ ikba-lehü.
1240 ~urre-i Muharrem" ~eklindedir. Bu ba~l~ k Yeniçeri Sicillerinin
mahiyeti hakk~ nda genel bir fikir vermesi aç~s~ ndan dikkate ~âyand~ r. Bu defterler, Osmanl~~ mahkemelerinde kad~ larca tutulmu~~~er'iyye Sicillerini and~ rmaktad~ r. Osmanl~~ Devleti'nin idari, ekonomik, sosyal, kültürel ve te~kilat
tarihi aç~s~ ndan büyük önem arzeden ~eriyye Sicillerinin, Anadolu'daki ve
di~er Osmanl~~ eyalederindeki ~ehirlerin birço~~~ na ait olanlar~ n~ n kaybolmas~~gibi, Tunus'a ait olanlar~~ da yoktur ve Tunus Milli Ar~ivinde bulunmamaktad~ r. Prensip olarak, Osmanl~~ Sultan~~taraf~ ndan Tunus Bey'i ile beraber
kendilerine emirler gönderilen Tunus'taki kad~laru taraf~ ndan da tutulmas~~
gereken bu defterler, çe~idi sebeplerle kaybolmu~tur.
Yeniçeri Sicilleri, "Ser'iyye Sicilleri"ni and~ rmakla beraber, üzerinde çal~~t~~~ m~z ~eriyye Sicillerinden ebad olarak çok daha uzun, kal~ n ve ka.bad~ r.
Bu defterlerin ~u ana kadar, Tunus Milli Ar~ivinde tasnifleri yap~lmad~~~~gibi
kataloglarda da ad~ ndan bahsedilmemi~tir. Ar~iv'de numara kay~ tlar~~ yoktur.

Defterin ebad~~72x23.5 cm. dir
(...) Tunus mü~iri vezirim Ahmed Pa~a edâmallahü-teila iclilehü ve belvetii
ulemâil-muhakkikin Tunus nâibi ve müftisi zide 'ilmuhumi ve mefihirii'l-emâsil ve'l-akrân
vücühül-memleket zide kadrüh *tim, tevki-i reff-i hiimâyün risil olacak malüm ola ki,
[Cemaziyelevvel sonu 1259]. Be-makâm-t Konstantiniyye el-mahrüse.» (B k . Les Archives
Nationales de Tunisie, Serie Historique, Carton : 3, Dossier : 36, Document : 2862.). Tunus ~ehri
ve onun d~~~ ndaki di~er ~ehirlerde Mahkemeler ile kad~~ ve mfiftfilerin durumu, Maliki ve
Hanefiler hakk~nda bk. Robert Brunschvig, 'Tunus" mad., islâm Ansiklopedisi, XII/2. cilt, s. 87.
16

17
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Bu sebeple, Yeniçeri Sicillerinin varl~~~ndan belli ki~iler müstesna, tabiatiyle
ara~t~ rmac~lar~n haberi yoktur. Robert Mantran'~n "Invantaire...." inde de bu
defterlerin varl~~~ndan bahsedilmezis.
Yeniçeri Sicillerinde, Anadolu'dan, Rumeli'den ve Osmanl~~Devleti'nin
sahip oldu~u di~er ülkelerden asker kaydolup da Tunus'a askerlik yapmak
için gelmi~~ve burada yerle~mi~~bulunan Türklerin isimleri, hangi Anadolu
~ehrinden veya eyâlet ~ehirlerinden geldikleri, bunlar~n Tunus'ta ald~ klar~~
maa~lar~, askerlik hizmetlerinin hangi alanda oldu~u konusunda bilgileri
bulmak mümkündür. Yukar~da ba~l~~~ n' kaydetti~imiz Tunus Beylerbeyi
Hüseyin Bey zaman~ nda (1240 H./ 1824-5 M.) tutulmu~~olan defterde sadece birkaç sahifeyi tarayarak tesbit etti~imiz "~stanbul, Galata, Üsküdar,
Kartal, Izmit, Bursa, ~zmir, Mente~e, Ayd~n, Urla, Bergama, Bodrum, Ku~ada,
Menemen, Edremit, K~rka~aç, Akhisar, Foça, Tekirda~, Ke~an, Çanakkal'a
(Çanakkale), Gelibolu, Edirne, Sinab (Sinop), Bafra, Trabzon, Tire, Vize,
~nebolu, Canik, Ünye, Bolu, Bart~ n, Çandar, Enguri, Bozok, Konya,
Karaman, Hadim, Ere~il (Ere~li), Isparta, Yalvaç, E~irdir, ~çel, Alaiyye, Teke,
Tarsus, Mara~, Erzurum, K~r~ehir, Antep, Ha~put, Kütahya, Tav~anh, Denizli,
~stanköy, Tarakh, Kastamonu, Tosya, Tokat, Amasya, Kazda~, Yenice, Saray,
Güzelhisar, S~~ac~k, Süleyman, Karahisar, Bay~nd~r, Karaka~, Ba~a, ~skender,
Mudurlu, Alemdar, Erzurum, Van, Belgrad, ~arköy, Serez, Baba ta~, T~rnova,
Bulgar, Muska, ~brail, Bosna, Karaba~, Manast~r, Bender, Arnabud, Selanik,
Sofya, Mora, K~bns, Girid, Sak~z, Haleb, Ba~dad, Rumeli, Karadeniz" gibi yer

ve ~ehir adlar~~ bize Tunus'a gelen askerlerin aslen nereli olduklar~ n~~
göstermektedir. Bugün, Hüseyni ailesine mensub Tunus beyi Hammuda
Pa~a taraf~ndan yapt~ r~ larak Aziz Osman Hastanesi olarak hizmet veren
Ba~amkiya adl~~ askeri k~~la'9 ile Tunus Milli Kütüphanesi (la Bibliotheque
Nationale de Tunisie) olarak hizmet veren Attarin adl~~ askeri k~~la ve bu
kütüphaneye ba~l~~ süreli yay~ nlar bölümü (la Bibliotheque Nationale

18 Esasen Tunus Milli Ar~ivi Müdürü'nün bahsedilen bu "Yeniçeri Sicilleri" ni tasnif çabas~~
içerisinde oldu~unu ifade etmek gerekir. Ancak sorunlardan birisi, niteli~ini Osmanl~~
paleografyas~~ve diplomatikas~n~~ tan~mad~klar~~için aç~klaya~namalar~; ikincisi ise yetkililerin, bu
mühim belgelerin bir an önce bilim dünyas~n~n hizmetine sunulmas~~için gerekli destek sa~lama
konusunda te~ebbiislerini ve ilgilerini harekete geçirmemeleridir.
19 Sliman Mustapha Zbiss, Les Monuments de Tunis, Tunis 1971, s. 75-76; Ayn~~miiellif, La
Madina de Tunis, Tunis 1981, s. 39.
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Departement des Periodiques) olarak hizmet veren askeri lu~la2° binalarm~ n
oda giri~leri üzerindeki kitabeler, ad~~ geçen defterde kay~ tl~~ bulunan
askerlerin aslen geldikleri memleketlerin isimlerini desteklemektedir".
Yeniçeri Sicillerinin toplam~~ 88 adet oldu~u Tunus Milli Ar~ivi yetkilileri
taraf~ndan ifade edilmektedir. Bu defterlerden 72 adetinin tarihlerinin belirlendi~i 16's~ n~ n ise tarihlerinin okunabilecek nitelikte olmad~~~~aç~ klanm~~t~ r. Tarihleri okunabilen defterlerin ilk tarihlisi 1116 H./1704 M. son tarih lisi
ise 1264 H./ 1847-8 M. olarak tespit edilmi~tir.
a) Türkçe Belgelerin Kataloglanmas~~:
Türkçe belgelerden birinci grupta toplad~ klar~ m~z (bunlar, Tarih
Dizisi'nde yer alan belgelerdir), "S~n~fland~ rmalar" bölümünde i~aret olundu~u gibi, Robert Mantran taraf~ndan, Tarih Dizisi dosyalar~~içindeki belgeler taranarak tespit edilmi~~ve ayn~~ ~ah~s taraf~ndan bu konuda ad~ n~~ belirtti~imiz katalog haz~ rlanm~~t~ r. Fakat, Onun haz~ rlad~~~~bu katalog, Tunus
Milli Ar~ivi'ndeki bugünkü yeni düzenleme sebebiyle, Türkçe belgelere direkt olarak ula~mak konusunda, rehber olmaktan ç~ km~~ t~ r : Robert
Mantran'~ n "I n van taire...." inde tamtu~~~belgelerin büyük ço~unlu~unu, ayn~~
numara alt~nda bulmak mümkün de~ildir22. Mantran'~n belirtti~i belgenin
numaras~ n~~ Ar~iv'de belirtilen dosyada arad~~~m~zda, ayn~~numarada ayr~~ konuda ba~ka bir belgenin kay~ tl~~ bulundu~u görülür. Ayr~ca, Ar~iv'de ~u anda
yürürlükte bulunan düzenlemeye göre, bir k~s~m dosyalar içindeki belgeler,
Mantran'~n belirtti~i ayn~~ numaral~~ dosyalar içinde yer almamaktad~ r23.
Bununla beraber, Mantran'~ n Ar~iv'de bulunan Türkçe belgelerin k~sa özet2° Bk. Sliman Mustapha Zbiss, Les Monuments de Tunis, Tunis 1971, s. 76; Ayn~~milellif, La
Madina de Tunis, Tunis 1981, s. 39.
21 Türkçe olan bu kitabeler, Mehmet ~eker taraf~ ndan 1"Tunus'ta Bulunan Türkçe
Kit:ibelec", Dokuz Eylül üniversitesi ~lültiyat Fakültesi Dergisi, IV, ~zmir 1987, s. 183-2251
yaynnlanm~~ur.
22 Mesela Robert Mantran'~n Carton: 220, Dossier: 340'da 1 numara alt~ nda gösterdi~i
belge Ar~iv'deki ~u anda yürürlükte olan düzenlemeye göre ayn~~karton, ayn~~ dosyan~ n 3
numaral~~belgesini, 3 numarada gösterdi~i belge 14 numaral~, 9 numarada gösterdi~i belge 38
numaral~, 10 numarada gösterdi~i belge 5 numaral~~belgeyi göstermektedir. Ayn~~durum di~er
dosyalar için de söz konusudur.
23 Mesela bugünkü düzenlemeye göre, "Tarih Dizisi"ndeki Carton: 220, Dossier: 340'da
belirtilen 26 numaral~~ belge "1251 evas~ u Receb tarihli bir ferman", Robert Mantran'~ n
"Inventaire...."inde belirtti~i Carton: 220, Dossier: 340'da gösterilmemi~tir. Ayn~~ ~ekilde, ayn~~
karton ve dosyada 24 numarada kay~ tl~~ bulunan bir ba~ka ferman (Evas~ u muharrem 1237
tarihli) da, Robert Mantran'~ n "Invantaire..." inde Carton: 220, Dossier: 340'da yer
almamaktad~r.
Belleten C. LXII, 36
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leriyle bir katalo~unu haz~ rlam~~~olmas~ , Ar~iv'deki bugün mevcut olan
düzenlemeye göre (oldukça karma~~kur) bir kazanç say~labilir. Zira, Ar~iv'de
bulunan Türkçe belgelerin son düzenlemeye göre bir katalo~u haz~rlanmam~~ur. Böyle bir çal~~man~n yap~ lmas~~halinde bugünkü yürürlükte olan düzenlemenin yani belge numaralar~n~n yeniden de~i~mesi söz konusu olacakt~r.
~u anda yürürlükte bulunan düzenleme ile, ayn~~konuyla ilgili olan belgelerin herbirine ayr~~ayr~~numaralar verilerek, daha düzenli görünen önceki
tasnif kar~~t~r~lm~~~gibidir. Türkçe belgeler üzerindeki bu tasnif karma~~kl~~~~
nereden kaynaklanmaktad~r? Bunun çok aç~k olan iki sebebini belirtebiliriz :
Bunlardan ilki, ayn~~konuyla ilgili olan belgelerin, birbirleriyle ba~lant~ lar~n~~anlayacak Osmanl~ca bilen uzman tarihçi ve ar~ivcilerin olmamas~d~r.
~kincisi ise, konular~~farkl~~çok say~da belgenin tek bir dosya içerisine konmas~d~ r. Bu tek dosya içinde bulunan birçok belge, düzenli bir katalog bulunmad~~~~için, inceledi~i konuyla ilgili belgeyi bulabilmek amac~yla lüzumsuz
olarak ara~urmac~n~ n defalarca elinden geçmektedir. Bu durum sadece bir
konuyla ilgili belge aranmas~ na ra~men, her belgenin tek tek elden geçirilmesini zorunlu k~ld~~~~gibi, belgelerin de y~pranmas~na neden olmaktad~r.
Di~er taraftan ara~urmac~n~ n tek tek belgelerin herbirini incelemek durumunda kalmas~ , konuyla ilgili belgeyi bulabilmek için onun, zaman kaybetmesinin ba~l~ca sebebini te~kil etmektedir.
Tunus Milli Ar~ivi'nde ~u anda yürürlükte bulunan düzenleme, belgelere
pratik olarak ula~mak ve zaman kayb~ na u~ramamak yönünden, yetersiz
kalmaktad~ r. Bu düzenleme içinde mükerrer (tekrar eden) belge numaralan
bulundu~u gibi, birkaç farkl~~belgeye birden ayn~~ numaralar" verildi~i bu
belgelerin konu olarak bir bütünlük sa~lamad~ klan görülür. Türkçe belgeler,
dosyalar içinde, bazen birbirini izleyen seri numaralar bazen da tekrar eden
yani önceki belgelerden birininki ile ayn~~ olan numaralarla muhafaza
edilmektedir. Ancak bu bazen de~i~ mektedir. Birkaç dosyan~n belgelerine
birden seri numaralar verildi~i de görülmektedir25.

24 Mesela "Tarih Dizisi", Carton: 220, Dossier: 340'da 26 numarada Evas~ u Receb 1251
tarihli Türkçe ferman ile Muharrem sonu 1237 tarihli ferman çevirisi olan Frans~zca bir belge
bulunmaktad~r.
25 Mesela "Canon : 1, Dossier : 1"den "Canon :10, Dossier : 95"e kadar belgelere 1-6768
numaralar~~verilmi~tir.
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Belgelere ~u ana kadar üç numara verildi~i anla~~ l~yor. Bunlardan ilki
"Osmanl~ ca" olarak verilen numaralar, ikincisi Robert Mantran'~ n
"Invantaire...." inde esas ald~~~~numaralar, üçüncüsü ise Robert Mantran'dan
sonra Tunus Milli Ar~ivinde yap~lan ve ~u anda da yürürlükte bulunan düzenlemeye göre verilen numaralard~ r. ~u halde, üçüncü numaralama,
Ar~iv'delti Türkçe belgelerin numaraland~ nlmas~ mn son ~ekli olmaktad~ r. Bu
numara çoklu~u ve hangisinin en son düzenlemenin numaras~~ oldu~unun
bilinmemesi, bu sebeple de ara~urmacm~ n tek tek belgelerin herbirini incelemek durumunda kalmas~~ münasebetiyle, konuyla ilgili belgenin bulunabilmesi kayb~ na neden olmaktad~ r.
Tunus Milli Ar~iv'ince haz~ rlanm~~~bulunan ve "Tarih Dizi"nde yer alan
belgelerin tan~ t~ m~ n' ihtiva eden Tarih Dizisi (Se'rie Histarique) Katalo~u ile
Robert Mantran'~ n haz~ rlad~~~~ "Invantaire...." aras~ ndaki fark, birincinin
Türkçe belgelerle beraber di~er dillerde kaleme al~ nan belgelerin genel tan~ t~ m~ n' yapmas~~ belgelerin herbirinin konular~~ve tarihlerini belirtrnemesi,
ikincisinin ise sadece Türkçe belgeler ve bunlarla ilgili olanlan, Tarih Dizisi
Katalo~u çerçevesinde, konulan ve tarihleriyle birlikte tan~ tmas~d~ r. Bununla
beraber Robert Mantran'~ n haz~ rlad~~~~ "Invantaire...." in Tunus Milli
Ar~ivinde bulunan Türkçe belgeleri bütünüyle ihtiva etmedi~ini belirtmeliyiz. Yapt~~~m~z inceleme sonucunda, Robert Mantran'~ n Tarih Dizisi'nde yer
alan Türkçe belgelerin bir k~ sm~ n~~ görmedi~i ortaya ç~ km~~ t~ r.
Haz~ rlad~~~ m~ z "Inventaire Partiel des Documents Turcs des Archives
Natinales de Tunisie" adl~~ bir çal~~mada bu husus gösterilmi~tir26. Ayr~ca,
Ar~iv'de mahfuz tutulan Yeniçeri Sicilleri de Mantran'~ n Invantaire...."inde
yer almam~~t~r.
b) Türkçe Belgelerin Miktan :
Tarih Dizisindeki dosyalar içinde bulunan Türkçe belgelerin miktar~~
konusunda kesin bir~ey söylemek ~u an için zordur. Bu ancak, dizide yer alan
Türkçe belgelerin tamam~ n~ n titiz ve teknik bir biçimde katalo~unun haz~ rlanmas~~ sayesinde mümkün olacakt~r. Üstelik Tarih Dizisi'nde yer alabilecek
bir k~s~m belgeler (ki bunlar~~biz ikinci grupta defterler ad~yla toplad~ k), bu
26 "Faculte des Sciens Humaines et Sociales de l'Universitk de Tunis-l" in bir yay~n organ~~
olan "Les Gahiers de Tunisie" adl~~dergiye yay~ nlanmak üzere sunulmu~~olan bu çal~~ma. Tunus
bir bölümünü te~kil etmektedir. Bu çal~~mada
Milli Ar~ivi'ndeki Türkçe belgelerin sadece
Tarih Serisi (S6-ie Historique)nde bulunan carton (sand~ k) ve dossier (dosya)lar~ n ilk
say~s~ndan ba~layarak Türkçe belgeler tespit edilmeye çal~~~lm~~~ve Ar~iv'in son sistemi ile Robert
Mantran'~ n görmedi~i 27 yeni belge özetleri ve Arapça tercilmeleri ile tan~ ulm~~ur.
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dizinin genel katalo~unda tan~ t~lmam~~t~ r. Buna ra~men, Tunus Milli
Ar~ivi'nde yapt~~~m~z çal~~ma neticesinde, elde etti~imiz bir k~s~m tespitler ile
Robert Mantran "Invantaire "ine ba~l~~olarak, miktar~n ne olabilece~i konusunda bir~eyler söyleyebiliriz:
Robert Montran, taramayla yapt~~~m~z hesaba göre, Türkçe belgeler olarak eserinde, anda~malarla ilgili belgeler ile gazeteler dahil, yakla~~ k 969
belgeden söz eder. Bunlardan 351 anda~malarla ilgili belgeler, 381 de gazete
nüshalar~yla ilgilidir. Biz, Tunus Milli Ar~ivi'nde Tarih Dizisi içinde bulunan
birinci grup olarak tan~mlad~~~m~z belgelerin, bu rakam~ n çok üstünde oldu~unu söylemek durumunday~z. Çünkü Tarih Dizisinde yer alan dosyalardan ilk numaradan ba~lay~p 968 bis numaral~~dosyaya kadar tarayarak elde
etti~imiz sonuca göre", Robert Mantran'~n 27 adet belgeyi görmedi~i bu sebeple de eserinde bu belgelerden bahsetmedi~i tespit edilmi~tir. "Tarih
Dizisi"nde yakla~~ k 2000 dosya bulundu~una ve daha 895 bis numaral~~ dosyadan son dosyaya kadar, (numaralar~~önceki dosyalar~~tekrar eden dosyalar
da gözönüne al~narak taranmas~~gerekti~ine göre), Robert Mantran'~n görmedi~i birçok Türkçe belgenin daha bu dosyalar içinde bulunmas~~mümkün
görünmektedir.
Türkçe belgelerin miktar~~konusunda yap~lacak bir çal~~ma neticesinde,
elde edilecek rakama, daha kataloglara girmemi§ ve Ar~iv'de numaralar~~ bulunmayan Yeniçeri Sicillerinin de ilave edilmesi gerekti~ini de belirtmeliyiz.
Bu durumda, Robert Mantran'~n "Invantaire...."inde belirtti~i belgeler
ile görmeyip eserinde de belirtmedi~i belgeler ve Yeniçeri Sicilleri, Tunus
Milli Ar~ivi'nde bulunan Türkçe belgelerin toplam~n~~olu~turmaktad~r.
SONUÇ
Tunus Milli Ar~ivi'nde bulunan Türkçe belgelerin, düzenli bir katalo~u
bulunmad~~~~gibi, miktar~~da kesin olarak bilinmemektedir. Bu ikincisi ancak
Türkçe belgelerin düzenli bir katalo~unun haz~ rlanmas~~sayesinde mümkün
olacakt~r. Tunus Milli Ar~ivi'ndeki Türkçe belgeler, çe~itli türdeki kar~~l~ kl~~
yan~malar (fermanlar, mektuplar, ar~lar, tezkereler, anda~malar), notlar ile
defterler (Yeniçeri Sicilleri) ve gazeteler'den olu~maktad~ r. Tunus'a
gönderilmi~~Türkçe belgelerin genelde Arapça'ya çok az da olmak üzere
Frans~zca'ya tercümeleri yap~lm~~t~r.
27 Bk. ~brahim Güler. "Inventaire partici des documents turcs des Archives Nationales de
Tunisie", Anatolia Moderna (Yeni Anadolu), Say~: VII, Paris 1997, s. 59-78.

TUNUS MILLI ARS~V~~VE DE~ERLEND~RMES~~

565

Türklerin Tunus'taki hakimiyetinin ilk üçyüzy~ll~k (XVI-XVIII. yüzy~llar)
dönemine ait Türkçe belgeler, XVIII. yüzy~la ait birkaç belge müstesna, Tunus Milli Ar~ivinde yoktur. Bunlar bilinmeyen sebeplerle kaybolmu~tur. Belirtilen dönemlere ait birçok belgenin kaybolmas~na ra~men, Tunus Milli
Ar~ivi, ihtiva etti~i Türkçe ve ayn~~ döneme ait Arapça ve di~er dillerde kaleme al~nm~~~belgeler yönünden, Osmanl~~ Devleti ve Tunus tarihi ara~t~ rmac~lar~n~n istifadesinden ayr~~ dü~ünülmez. Osmanl~~Devleti'nin hakim oldu~u dönemde Türkler'in Tunus'a hizmetlerinin ne oldu~u, Türkler'in buradaki ya~anularm~n tesbiti, Osmanl~~Merkez otoritesinin Tunus'taki seyri,
Tunus'un yerli insan~~ile Türkler'in yak~nl~~~, Tunus'taki ekonomik, sosyal,
kültürel, idari durumun tespiti ve Osmanl~~Devleti'nin ekonomik, sosyal, kültürel, idari yap~s~~ile Makas', bu belgeler sayesinde anla~~ labilecektir. Ayr~ca
Ar~iv'deki Türkçe ve Frans~zca belgelerin de~erlendirmesi yap~larak, Tunus'taki Osmanl~~ mant~~~~ile Frans~z mant~~~n' görmek de mümkün olacakt~ r.
Fakat bütün bunlar, Tunus Milli Ar~ivinde bulunan belgelerin, kolay istifâcle
edilir bir biçimde düzenli olmas~ na ba~l~d~ r; Türkçe belgelerin düzenli bir
katalo~unun bulunmamas~, bu hususta yap~lacak çal~~malar~~ güçle~tirmekte,
ara~urmac~ n~n zaman kaybetmesine neden olmaktad~ r.
Belgeler üzerinde çal~~an bir ara~t~ rmac~, onlar~~ numaralar~yla tan~~makta güçlük çekmektedir; referans olarak vermek istedi~inde belgeler üzerinde bulunan muhtelif numaralardan hangisini esas alaca~~na karar verememektedir. Ayr~ca, belgelerin özederiyle birlikte tan~ t~m~n~~yapan kataloglar~n olmamas~, ara~t~ rmac~ n~n konusuyla ilgili belgelere ula~mas~ n~~ zorla~t~ rmakta, ilgili belgeleri bulmak için bo~u bo~una zaman kaybetmesine neden olmaktad~ r. Bunun d~~~ nda, Robert Mantran'~n "Invantaire...." inde belirtti~i ve birinci grup olarak tan~mlam~~~oldu~umuz Türkçe belgelerin birçok say~dakileri dosyalar içerisine toplu olarak yerle~tirilmi~~bulunmalar~~ sebebiyle bunlar~ n, ara~t~ rmac~lar elinden geçerken ister istemez yerlerinin
de~i~mesi ve kaybolmas~~ mümkündür. Bu dur~~m, belgelerin tek bir numara
verilerek ve herbiri tek bir dosya veya zarf içine konarak korunmas~n~, kolay
istifade edilir bir duruma getirilmesini zorunlu k~ lmaktad~r.
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