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Tarihçiler her cins malzemeyi kullanmak ve bunlar~~hiç ihtimal
verilmeyen yerlerde bile aramak zorundad~rlar. Bilhassa Osmanl~~tarihi, böyle geni~~çapta bir ara~t~rmay~~gerektirir. Zira imparatorluk çe~itli milletlerden meydana gelmi~~olup dost veya dü~man birçok devletlerle inünasebette idi. Son y~ llar içerisinde kuvvetli devletlerin etkisi
ve i~lerine kar~~mas~ndan ötürü, tarihçi Osmanl~~olaylar~~için sadece
Türk vesikalar~na de~il, fakat Ingiliz, Frans~z, Alman, Avusturya, Rus,
Italyan, Ispanyol, Isveç, Hollanda, Iran, Arap, Yunan, Ermeni, Bulgar, Romen, Macar, S~rp - H~ rvat, Arnavut ve Yahudi kaynaklar~na
da ba~vurmak zorundad~ r. Bütün bu dillerde hiç olmazsa kronikler,
popüler ve ilmi tarihler, her nevi monografiler, hat~ ralar, biyografyalar,
gezi notlar~ , gazeteler ve dergilerden yararlanacakt~ r ; hattâ, genel ve
özel ar~ivleri de kulllanrnak zorundad~ r. Bu bütün Türkiye ve Osmanl~~
imparatorlu~unun halef devletlerinde milli ve mahalli kolleksyonlar~, o bölgede bulunan özel ki~ilerin ve Ticaret kurumlar~n~ n; o yerde
bulunan yabanc~~kimselerin ve ticaret firmalar~n~ n; misyoner, sömürge
organizasyonlarlariyle co~rafya ve arkeoloji kurumlar~n~ n; yerli
ve yabanc~~kiliselerin; yabanc~~ülkelerin devlet ar~ivlerinde bulunan
askeri, bahri, iktisadi, konsolosluk ve diplomatik kay~tlar~~ihtiva eder.
Cniversitelerimizin hiçbirinin bu ilmi hazineyi yak~n bir gelecekte
ortaya ç~karmas~~beklenemez. Dil niteli~i bir yana, bazen bilinmeyen
depolarda böyle bir çapta, ço~u kere tasnif edilmemi~~malzeme toplamak ve aramak hayale bile s~~maz. Tarihin ba~ka alanlar~nda oldu~u
gibi belki daha yüksek bir ölçüde Osmanl~~tarihinin gere~i gibi
incelenmesi birçok ülkelerdeki ilim adamlar~n~n i~birli~ini ve ilerideki sentezlerine esas olmak üzere pekçok monografilerin haz~rlanmas~n~~gerektirecektir. Her ne kadar bu çal~~ ma ba~lam~~sa da
* Bu çeviri, "European Archives as a Source for Later Ottoman History"
Report on Current Research on the Middle East r958'den yap~lm~~t~ r.
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katedilecek uzun bir yol mevcuttur. Birçok vesikalar~n kaybolmadan
önce tan~nmas~~ ve toplanmas~~gerekmektedir. Osmanl~~ ar~ivleri
k~smen tasnif edilmi~, kataloglanm~~~ve bir sistem dahilinde incelenmeleri henüz yeni ba~ lam~~t~r.
Osmanl~~ tarihinin bu ~ekilde haz~rlanmas~~ i~inde Avrupa ar~ivleri ve daha az nisbette Amerikan ar~ ivleri mühim bir rol oynar. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun sadece d~~~rnünasebetlerinin de~il, fakat iç
geli~melerinin incelenmesinde çe~ itli Avrupa devletlerinin yay~nlanm~~~veya yay~nlanmam~~~kay~tlar~n~~kullanman~ n gerekli oldu~unu ilim
adamlar~~yüzy~ ldan beri anlam~~~bulunuyorlar. Bilhassa XVIII. yüzy~ l ve önceki Osmanl~~ tarihine ait pek çok misaller mevcuttur. Bat~~
ar~ iv malzemelerinin Osmanl~~tarihine ne kadar faydal~~olabilece~i
modern tarihçiler aras~ nda ilk defa Leopold von Ranke tarafindan
heyecanla ke~fedilmi~ tir. Kendisi XVI. ve XVII. yüzy~llarda Osmanl~~
ve Ispanyol Imparatorluklar~~ hakk~ ndaki eserinde Ottoman and
Spanish Empires in the 16th and 17th Centuries, transl. by W.W. Kelly; 1843
inceledi~i Venedik raporlar~~için "ekseriya ola~anüstü k~ ymeti haiz
olmas~na ra~men bilinmiyor" ( . S.) diye anlatmaktad~r. Franz
Babinger'in Fatih Mehmed ve devri hakk~ ndaki yeni eseri Mehmed der
Eroberer und seine Zeit, München, 1953 her ne kadar dip notlar~~olmaks~z~n yay~nlanm~~~ve bunlar~n sonra ç~ kacak bir cilde konulaca~~na
söz verilmi~~ise de Bat~~ ar~ivlerine özellikle Italyan ~ehir devletlerine
güvenini aç~k bir ~ ekilde göstermektedir. Babinger, Osmanl~~kaynaklar~n~n yetersizli~ini anlatarak Barselona'daki Aragonese ar~ivlerinde
çok zengin olmas~~muhtemel vesikalar~~kullanabilmek imkân~na
sahip olmad~~~ m üzülerek anlatmaktad~ r. Albert Howe Lybyer,
Kanuni Sultan Süleyman zaman~nda Osmanl~~ Imparatorlu~u
hükümeti hakk~ ndaki eserinde The Government of the Ottoman Empire in
the Time of Suleiman the MagOficent, Cambridge Mass, 1913 Istanbul'a
giden Venedik elçilerinin yay~nlanm~~~raporlar~ ndan (Relazioni)
çok yararlanm~~t~ r. Osmanl~~ ar~ivlerindeki çal~~ ma, konunun de~i~tirilmesine yahut yeni sentezine yol açabilir; fakat, Lybyer'in çal~~mas~~
k~ymetli bir k~ lavuz ve ba~ vurulacak eser olarak kalacakt~r. Henüz
yay~nlanmam~~~Venedik ar~iv malzemesi, hiç ~üphesiz, Osmanl~~
tarihine ait k~ ymetli vesikalar~~havidir.
Prof. Akdes Nimet Kurat XVIII. yüzy~l~n ilk y~llar~~üzerinde
çal~~ arak Avrupa ar~ ivlerinden gayet geni~~ve iyi bir ~ ekilde yararlan-
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m~~t~r 1. Kurat Istanbul sefiri Sir Robert Sutton'un mektuplar~~ The
despatches of Sir Robert Sutton, Ambassador in Constantinople 1710 - 1714,
London1953 adl~~eserin giri~inde bu devre ait Isveç, Frans~z, Avusturya,
Saksonya ve Hollanda ar~ivlerinin önemine dokunmaktad~r. Sutton'un
Imparatorlu~un önemli olaylar~n~~bildirmesi birçok Türk idarecisiyle
temas halinde bulunmas~~ve buna ilâveten gizli bilgi alma kaynaklar~na sahip olmas~, bazen gerçe~e uym~yan hususlar~~ihtiva etmesine
ra~men, Kurat, Sutton'un mektuplar~m k~ymetli addetmektedir.
Ingiliz ar~ivleri, Osmanl~~ ar~ivlerinde bulunmayan baz~~Türk vesikalar~ mn kopyelerini yahut tercümelerini ihtiva etmektedir. Philip
P. Argenti Sak~z Adas~~diplomatik ar~ivi hakk~ndaki eserinde D~Plomatic Archive of Chios, 1577 -18442 vols.New Tork, 1954 Imparatorlu~unun herhangi bir sahas~nda iktisadi ve dini tarihi hakk~nda
neler ke~fedilebilece~ine i~aret etmektedir. Argentini bunun için Avusturya, Fransa, ~ngiltere, Hollanda, Vatikan ve di~er Italyan devletlerinin ar~ivlerinin de yard~m~n~~belirtiyor. Paul Masson XVIII.
yüzy~lda Fransa'n~n Do~u ticareti tarihi Histoire du commerce français dans le Levant au XVIII' si6cle Paris 1911 adl~~eserinde Osmanl~~
Imparatorlu~un ekonomik durumunu ve Frans~z siyasetini, Frans~z
ar~iv kaynaklar~na dayanarak belirtmi~tir. Osmanl~~kaynaklar~n~n
yetersiz oldu~u veya tam yararlan~lamad~~~~yerlerde Avrupa ar~ivlerinin k~ymetli ve tamamlay~c~~bilgiler verebilece~i belli oldu~u için
rastgele verilen bu türlü misalleri ço~altmay~~do~ru bulmuyorum.
Burada benim özellikle üzerinde durdu~um III. Selim'den sonraki
Osmanl~~tarihi ile ilgili Avrupa ar~iv kaynaklar~, önemli bir ölçüde
kullan~lm~~t~r; ancak bu yararlanma çok de~i~ik ~ekillerde olmu~tur.
Ço~u zaman yazarlar, Osmanl~~tarihini ~ark Meselesi içinde incelediler. Imparatorlu~un dahili geli~mesi, büyük devletlerin siyasetine
oranla ikinci plânda kald~. Osmanl~~tarihini tahrif etmek ve dahili
geli~me ile ilgili olan ar~iv malzemelerini ke~fedilmeden b~rakmak
davran~~~~siyasi tarih kadar mühimdir. Bilginler taraf~ndan ele al~nm~~~
olan kaynaklar gelecek için ümit vericidir. Burada XIX. yüzy~l tarihinden baz~~örnekler verelim : 1826 - ~~853 y~llar~n~n siyasi tarihine dair
olan Harold Temperley'in Ingiltere ve Yak~n Do~u, K~r~m England
:Isveç K~rd~~ XII. Karl'~n Türkiye'de kal~p ve bu s~ralarda Osmanl~~imparatorlu~u
(Istanbul, 1943) ve "Ingiliz Devlet Ar~ivinde ve Kütüphanelerinde Türkiye tarihine
ait baz~~malzemeye dair" Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi
VII: ~~ (Mart, 1949), 1-27 ss. yaz~lar~na bak~n~z.
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and the Near East: The Crimea, London 1936 adl~~eseri buna benzer
yaz~lm~~~eserlerden çok daha iyi olup, Türkiye'nin dahili geli~mesini
de ele almaktad~ r. Eser Ingiltere, Paris, Viyana ve Lahey ar~ivlerinin
birçok Ingiliz devlet adamlar~ n~n özel vesikalar~~ile birlikte bu devir
için ne kadar yararl~~olabilece~ini göstermektedir. Frank E. Bailey'nin
ayn~~devir üzerinde daha s~n~rl~~ bir ~ekilde çal~~mas~na ra~men onun
Ingiliz siyaseti ve Türk reform hareketleri, Ingiliz - Türk münasebetleri hakk~ndaki eseri British Policy and the Turkish Reform Movement,
a study in Anglo - Turkish Relations, 1826 - 1853, Cambridge Mass. 1942 bu
devir Osmanl~~Imparatorlu~u'na ait bilgimize baz~~~eyler katmaktad~r.
Hem Bailey hem de Temperley için Londra D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivi
esas te~kil etmi~se de birinin fazla olarak yararland~~~~ticaret odas~~
vesikalar~~Osmanl~~ekonomisi için daha fazla bilginin bu kaynaklardan toplanabilece~ini göstermektedir.
Yukar~da ad~~geçen iki esere nisbetle mahiyetleri daha çok siyasi
olan I 9.yüzy~l ba~lar~na ait ba~ ka monografiler de Osmanl~~ dahili
tarihi için Avrupa ar~ivlerinin faydas~na i~aret ederler. Napolyon
ve Çanakkale Napoleon and the Dardanelles, Berkeley 1951 adl~~eserinde
Vernon J. Puryear, Paris D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivinden faydalanarak
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun iç durumunu münaka~a etmi~se de Sebastiani ve Ruffin adl~~iki Frans~z elçisine dost Türkler tarafindan"Osmanl~~ naz~rlarm~ n gizli rnüzakerelerine ait do~ru bilgi" de dahil olmak
üzere çe~itli vesikalar verildi~ine i~aret etmektedir(S.424). Bunlar,
Puryear'~ n tahrnininden daha az do~ru olabilir, fakat buna ra~men,
dikkatle incelenmesi gerekir. Rus ar~ivlerinde çal~~m~~~pek az Bat~~
bilginlerinden biri olan Philip E. Mosely orada da buna benzer malzemelerin mevcut oldu~unu bildirmektedir. ~~838 - 39 y~llar~ nda Rus siyaseti ve ~ark meselesi Russian Diplomacy and the Opening of the Eastern
Question in 1838, and 1839, Cambridge Mass. 1934 adl~~ kitab~nda Çar'~n
sefiri Butenev "güvenilir ajanlar vas~tas~ yle Sultan ile temas temin ederek Osmanl~~devletine ait s~rlar~~ ö~renmek için elinden geleni yapt~~~na" i~aret etmektedir (S. ~~o4). Burada mübala~a edilmi~~olabilir,
fakat böyle de olsa bu gibi kaynaklar ihmal edilemezler. 1875 - 78
krizine ait monografiler silsilesi de hemen hemen siyasi münasebetlerle
ilgilidir, fakat Harris, Lee, Medlicott, Rupp ve Seton-Watson v.d. nin
yararland~~~~— hattâ Langer, Summer ve di~erlerinin kullanm~~~olduklar~~yay~nlanm~~~malzemeler de dahil — Türkiye'nin iç geli~mesine
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ait önemli miktarda bilgi ihtiva etmektedir 2. Bu Makale yaz~ld~~~~
s~ralarda posta ile Alexander Novotny'n~n 1878 Berlin Kongresine ait
kaynak ve çal~~ malar cild ~~-Avusturya, Türkiye ve Balkan meseleleri
Quellen und Studien zur Geschichte des Berliner Kongresses 1878, I. Band,
Österreich, die Türkei und das Balkanproblem im jahre des Berliner Kongresses, Graz - Köln, 1957 adl~~eseri geldi. Bu eser, daha ziyade Istanbul
ile Viyana aras~ndaki bir y~ll~ k resmi yaz~~maya ait vesikalar~~ ayr~~
ayr~~liste halinde vermektedir. Buradaki ~~too e yak~n vesikadan
önemli bir k~sm~~Osmanl~~Imparatorlu~unun iç meselelerine aittir.
Mesela, Hakk~~ Tar~k Us'un Meclis-i Meb'usan 129311877 zab~t
ceridesi, 2 cild, ~stanbul 1940154 adl~~eserini tamaml~yabilecek nitelikte olan Osmanl~~Meclisi Meb'usan~n~ n son içtimalanna ait müzakerelerin zab~tlar~~da vard~ r. Daha çok içlerinde d~~~münasebetlerin
topland~~~, fakat ayn~~zamanda Osmanl~~dahili tarihi için de i~lenmi~~
malzemeyi de içine alan siyasi tarih monografileri Avrupa ar~ivlerinde
ara~t~r~c~~beklemektedir. Bu siyasi tarih monografilerinin örnekleri
listeler dolusu ço~alt~labilir. E. C. Helmreich'in 1912 - 13 Balkan
harbi siyaseti Diplomacy of the Balkan Wars, 1912 - 13, Cambridge,
Mass. 1938 adl~~eseri daha ziyade yay~ nlanm~~~vesikalara dayanmakla
beraber Avusturya - Macaristan Harb Ar~ivinin Osmanl~~Imparatorlu~u içindeki siyasi ve askeri geli~melerle ilgili faydal~~raporlan havi
oldu~unu da aç~klamaktad~r.
Fransa ve Prusya'n~n Osmanl~~saray~ nda bulunan iki elçisi
görevlerinin bah~etti~i firsat ve görebildikleri vesikalardan yararlanarak iyi iki eser yazm~~lard~r 3. Her iki eser de art~k eskimi~~olup
yerlerini, Osmanl~~ ar~ivleri de dahil, daha geni~~ve çok malzemeye
dayanan ve derin bir çal~~ ma mahsulü olan eserlerin almas~~gerekir.
2 David Harris, A Diplo~natic History of the Balkan Crisis of 1875-1878: The first
year (Stanford, 1936); D. E. Lee, Great Britain and the Cyprus. Conventi~m Policy of 1878
(Cambridge, Mass., 1934); W. N. Medlicott, 77te Congress of Berlin and After...
1878-1880 (London, 1938); G. H. Rupp, A Wavering Friendship ; Russia and Austria,
1876-1878 (Cambridge, Mass., 1941); R. W. Seton-Watson, Disraeli, Gladstone and
the Easter?: Question (London, 1935); W. L. Langer, European Alliances and Alignments,
1871-1890 (2. ed., New York, 1950); B. H. Sumner, Russia and the Balkan:, 1870-1880
(Oxford, 1937).
3 Georg Rosen, Geschichte der Türkei von dem Siege der Reform im jahre 1826 bis
zum Pariser Tractat vom jahre 1856 (2 cilt; Leipzig, 1866-1867); Edouard Engelhardt,
La Turquie et le Tanzimat, ou histoire des rEformes dans l'Empire ottoman depuis 1826
jusqu'a nos jours (2 cilt; Paris, 1882-1884).
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~uras~~muhakkakt~ r ki bu her iki eser de asr~ n en parlak devri için
çok faydal~~olmu~tur. Aç~k birçok hatalar~na ra~men Engelhardt'~n
eserinin Ali Re~at tarafindan yap~ lan çevirisi (Ist.H.1328) pek çok
modern Türk tarihçisi tarafindan standart kabul edilen ve s~k s~ k
ba~vurulan bir eserdir. Engelhardt Do~uda geçirdi~i yirmi y~l içinde
yararland~~~~yay~nlanmam~~~vesikalarla beraber kulland~~~~kaynaklardan ald~~~~notlara i~aret etmektedir. Rosen hususi yazmalarla,
Berlin ar~ivinde bulunan 1826 - 39 y~llar~ na ait Prusya elçilik raporlanyle bu tarihten sonraki 'o y~la ait olup Istanbul'da bulunan
elçilik kay~tlar~n~~kullannu~t~ r. Her iki eser de Türkiye'deki Avrupa
devletleri mümessillerinin Türkiye'ye ait tesbit ettikleri vesikalarla
mü~ahedelerinin faydalar~n~~gösteren birer ~ahittir.
Filhakika, Osmanl~~Ar~ivlerinden faydalanma imkânlarm~ n artmas~~dolay~siyle, bu hususta bir tarafl~~veya tam bilgiye sahip olmay~p,
güvenilemiyen Avrupa malzemesinden yararlanmaya devam~n gerçekten do~ru olup olanuyaca~~, hakl~~olarak sorulabilir. Osmanl~~
Imparatorlu~u ile ilgili olarak rapor veren diplomat ve konsoloslar nihayet yabanc~~menfaatlerini dile getirmi~lerdir. Ço~u
zaman, onlar, kendilerinin ya da hükümetlerinin görme~i istedi~i
~eyleri görmü~lerdir. Bazen onlar~n gerçe~e uymayan yarg~lar~n~,
Türkçeyi eksik ya da hiç bilmemeleri adeta desteklemi~tir. Onlar ço~u
kere, Müslüman olmayan az~nl~ klar içinden, pe~in hükürr~lere ve ki~isel ç~karlar~~olan, itimad edilemiyecek Levantine'leri tercüman olarak
kulland~ lar. Büyük tarihçi Cevdet Pa~a, bu gibi diplomatlar~, sadece
Freniderle meskün Beyo~lunda (Pera) oturup, Türk Istanbul'u bir
teloskoptan seyreden insanlar olarak k~namaktad~r 4. Dilci ve devlet
adam~~olan Ahmed Vefik Pa~a, Bat~l~lar~~birer gözlemci olarak kusurlar~n~~anlamalar~~konusunda uyarmaktad~ r : "Bu ülkeyi ö~renmek
için, dört ~eyi yapmal~s~n~z. Ilkin, dilini ö~renrnelisiniz; ikincisi, önceden bildi~iniz her ~eyi unutmal~s~ ruz; üçüncüsü, önceden kararla~m~~~
sonuçlar~~destekleyen faktörleri de~il, gerçe~i ara~t~rmal~suuz; ve son
olarak da bizim aram~zda üç ya da dört y~l ya~amal~s~n~z."5 Ahmet
Vefik Pa~a'n~ n ölçüleri akla uygundur ve Bat~l~~çok az insan bunlar~n
hepsini yapm~~t~ r. Imparatorluk içinde ya~~yan Bat~l~lar da, ara294.

4 Ebul'ulâ Mardin, Medeni hukuk cephesinden Ahmet Cevdet Pa~a (~stanbul, 194.6),
s•
5 Nassau Senior, A journal Kept in Turkey and Greece (London, 1859), 138. s.
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s~ra kendi diplomat ve konsoloslar~n~~ k~narlard~. Söz geli~i, Izmir'deki, Ingiliz tüccarlar~n~n iddias~na göre, "Türkiye hakk~nda konsoloslar~ n diplomatik raporlar vermeleri yahut siyasi de~erlendirme
yapmalar~~ kendilerine uygun dü~memektedir.... Burada hiçbir kimse,
Bay Blunt'tan yapt~~~~görü~meler üzerindeki fikirlerini sormay~~dü~ünmez." 6 Bundan ötürü, Bat~~ kaynaklar~, ar~iv vesikalar~~olsun
veya olmas~ n dikkatle ve hiçbir zaman tek ba~~ na kullan~lmamal~d~r.
Bütün bunlar~~kabul ederek, yine de Avrupa ar~ivlerinin incelemesinde hakl~~sebepler oldu~unu söyliyebiliriz. Bunun en esasl~~sebeplerinden biri, tarihi ara~t~rmalar~n tabiat~ ndan gelmektedir: Ciddi
bir tarihçi, neticeye varmadan önce, tarafgirane ve sathi deliller de
dahil olmak üzere bütün delilleri titizlikle gözden geçirir. Fakat,
Avrupa ar~ivlerinden yararlanmay~~gerektiren ba~ka sebepler de
mevcuttur. Büyük devletlerin ço~u, Osmanli Imparatorlu~u'nun
içinde olup bitenlerle ilgili idiler; bundan dolay~, tamamiyle diplomatik gibi görünen vesikalar, ço~u zaman Osmanl~lar~n içi~leriyle ilgili
bilgileri havidir. Yabanc~~bask~s~, bazen vezirlerin azledilmesini yahut
bir ferman ç~kar~lmas~~sonucunu do~urmu~ tur. Mesela, 1856 Hatt~~
Humayunu, yerli bir reformun ilan~~olup, daha fazla d~~~bask~lar
alt~nda dikte ettirilmi~ti. Bu olay~n vesikalarmm ço~unu, Türkçe
kaynaklardan tedarik etmek mümkündür; fakat, hadisenin tamam~n~~
ö~renmek için, Ingiliz, Frans~ z ve Avusturya ar~ivlerine ba~vurmak
gerekir. Bat~l~lardan baz~lar~, Ahmed Vefik Pa~a'n~n dört ~art~n~~
yerine getirmi~lerdir. Bunlara bir örnek olsun diye, Ticaret ~ehirlerinin (Hanseatic cities) temsilcisi olarak Istanbul'da i~e ba~l~yan
ve çok geni~~bilgisini, Istanbul ve Modern Türkiye'den bahseden
(Stambul und das moderne Türkenthum, 2 cilt, Leipzig, 1877 - 1878) adl~~
eserinde göstermi~~bulunan Andreas D. Mordtmann'~n ad~~zikredilebilir. Istanbul'da Avrupal~~iyi tercümanlar da bulundu. Bunlardan,
Prusya'll Sperling, Amerikal~~ J. P. Brown, Alman Busch, Frans~ z
Outrey ve Rus Onou'nun adlar~n~~anmak yerinde olur. Hatta baz~~
Levantine'ler, dalaverelerine ra~men, yeterli olduklar~~kadar bilgili
de görümnektedirler. Bunlara örnek olarak da, Ingiliz Elçili~-inde
y~llarca hizmet görmü~~olan Pisani Ailesi yahut aileden alt~s~n~n
Istanbul'da çe~itli elçiliklerde çal~~t~~~~ve aileden birisinin Antwerp'te
8 Smy~na Mail, 23 Haziran 1863. Bir Mavi Kitapta (Blue Book) bas~ld~k' üzere
bu Blunt'un raporunun ayn~~ idi.
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Osmanl~~konsolosu oldu~u Testa Ailesi gösterilebilir. Sonra, Türkiye'den rapor gönderen Avrupahlann ço~u ahmak olmad~klar~~ gibi
herbirine göre de~i~ en bir zekâ, bilgi ve ön yarg~ ya sahiptiler.
Bu gibi adamlar, diplomatlann geleneksel olan, ihtiyat, tavsiye
ve murahhasl~ k gibi üçlü görevlerini devam ettirirlerdi. Bu üç görü~ü
kapsayan görevlerini yaparken Türkiye hakk~nda bilgi toplarlard~.
Bazen bu, büyük ve önemli az~nl~klar~ n, yabanc~~ elçilere yard~m
için s~k s~k ba~~vurmalan, bazen ba~~ehrin siyasi i~leriyle yahut
eyaletlerle ve yar~~ba~~ms~z devletlerle ya da iktisadi durumla ilgili
olurdu. Çok nadiren diplomatlar fikri bir atmosfer ve sosyal kurumlarla ilgiler~irlerdi. Konu ne olursa olsun, onlar, bir as~ r önceki Türklerin
önemsiz sayd~k' ve kay~ts~z b~rakt~klar~~fakat modern bir tarihçinin
sorabilece~i ~eylere kar~~l~k verecek bilgileri toplar, aras~ra istatistikler ç~kar~ r yahut meselenin analizine giri~irlerdi. Diplomatlar,
önemli ki~ilerle yap~lan görü~meleri sadakatle yazarlard~. Bu raporlar,
Türklerde günlük olaylar~~ve hat~ralar~~kaydetmenin yayg~n olmad~~~~
devirler için ekseriya de~erli say~l~rlar. Ayr~ca diplomatlar, mahalli
gazete, gazete kupürleri, vesika, risale, istida ve hattâ kitaplar~~
bulup memleketlerine göndermede çok mahir idiler. Konsolos ve
diplomat raporlan içinde onlara ba~l~~olarak kalan bu malzemeler
aç~ld~~~~zaman tarihçiler için çok büyük de~er ta~~rlar. Buna küçük bir
örnek verelim: Bat~l~~ilim adamlar~ndan, 1856 Hatt~~Hümayun'unun orijinal bir kopyas~n~~incelemek isteyenler, sadece, ~ngiliz Devlet
Ar~ivi (Public Record Office) yahut Avusturya - Macaristan Devlet
Ar~ivi (Haus - Hof - und Staatsarchiv) dosyalar~~ nda iyi bir ~ekilde
korunmu~~nüshalarma ba~vurabilirler. Bir ara~t~r~c~~böyle malzemeye
dosyalarda raslayaca~~ m önceden kestiremez, ama bu, ekseriya
vuku bulur.
Bat~~ ar~iv kaynaklar~ndan yararlanman~n bir ba~ka avantaj~~
da Bat~l~lar~ n rapor gönderme ve dosyalama metodlannda çok
mahir oLmaland~ r. Diplomat ve konsoloslar, olay~~vukuundan sonra
hemen haber verme, tahrirat~~ do~ru olarak tarihleme ve onlar~~
s~rasiyle numaralamada yeti~tirihni~lerdir. Bu da, Türkiye'de cereyan
eden olaylar~n do~ru olarak tarihlendikleri anlam~ na gelmez. Diplomatik raporlar ço~u zaman k~sa olup, hem Osmanl~lar~ n uzun ifadelerinden hem de Avrupal~lann tart~~mal~~yaz~~tarzlar~ndan ant~lm~~t~r.
Bundan ba~ka, Avrupa Ar~ivleri, genel olarak, iyi korunmu~~ve organize edilmi~lerdir. Onlar~n indeksleri yap~lm~~~ve istifadeye sunul-
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mu~ tur. Ekseriya onlar~n yaz~lar~n~~kolayca okumak mümkündür.
188o tarihlerinde daktilo makinalar~~kullan~ lmaya ba~lamadan önce,
sefaret kâtipleri yaz~lar~~okunakl~~ yaz~yorlarci~. Özet olarak denilebilir ki, Avrupa ar~ivleri, Türk ar~ivlerindeki bo~luklar~~doldurabilecek ve Türkçe malzemeyi kontrola hizmet edebilecek, mütemmim,
~~
istifadeye sunulmu~~yararl~~ bilgileri ihtiva etmektedir. Bu Bat
materyallerini dikkatle ve ba~ka kaynaklarla beraber kullamn.al~,
fakat asla ihmal etmemelidir.
Osmanl~~tarihine ait bir olay için yararlanmak imkârum buldu~lad~~~~
~um Bat~~ ar~ivlerinden be~~kaynak, bu gibi malzemelerin sa
~"
yard~ma bir örnek te~ kil edebilir. Bu, Türklerde "Kuleli vak'as
~n
diye adland~r~ lan, 1859 y~l~ na ait bir isyan vak'as~d~ r. Bu vak'an
tikleri
muhalefete,
giri~
~~~
özellikle isyanc~lar~ n o zamanki hükümete kar
halk~ n da geni~~ölçüde kat~lmas~~ve yard~ m etmesi sebebiyle önemi
büyüktür. Gerek Türk ve gerekse Bat~~standart tarihleri bu olay~n
teferruat~, motifi ve bast~r~lmas~~hakk~ nda yeter derecede bilgi vermiruti bir rejim
yorlar. Genel görü~ e göre ihtilâlciler daha hür ve me~
Sultan
Abdülmecid
rejimiistemi~lerdir. Di~er bir görü~~ise onlar~~
gazaba
~~~
i
müsamahaya
kar
nin h~ ristiyan az~nl~~a gösterdi~
clemir adl~~
gelmi~~müslümanlar olarak tasvir etmektedir. Ulu~~I~
genç bir Türk bilgini Istanbul'daki Ba~vekâlet ar~ivinde ara~t~ rmalar
yaparak suikastçiler hakk~ nda vesikalara dayanan hükürnlere varm~~t~r.
rma, Ankara
Bu vesikalar I~dernir'i Kuleli vak'as~~hakk~nda bir ara~t~
eriatm
muhafaza~
1937 adl~~eserinde suikastin Bat~l~la~ma'dan ziyade
na
muhalif
olan~
s~na çal~~ t~~~~ve Abdülmecid'le hükümetinin israflar
r.
O
böylece
eski
lar~ n da yard~m~n~~elde etti~i sonucuna vard~rm~~t~
~tur.
rivâyet ve beyanlar~~da itibardan dü~ürme imkân~m bulmu
Fakat onun delilleri muhakkak ki tamam de~ildir. Osmanl~~ar~ivlerinde
~ka
suikastin cereyan~~hakk~ nda noksans~ z kay~ tlar veya bu hususta ba
vesikalar
~it
ime
göre
de
bu
çe
vesikalar bulamam~~t~ r. Benim bildi~
de
henüz bulunmam~~t~ r. Bunlar belki vard~ r, belki yoktur. I~dernir
hakk~nda~~
suikastç~ larm ~ahsi irtibatlar~~ile suikast ve bast~r~lmas
ki bilgi noksand~ r. Kuleli vak'as~~ hakk~nda Bat~~ar~ivlerinden ne
gibi bir yard~m sa~lanabilir?
Paris D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivinde Fransa'n~ n Osmanl~lar nezdindeki elçisi Thouvenel'in suikast hakk~ nda birçok raporlar~~vard~r.
~r.
Bunlar~ n içinde elçilik tercümaru Outrey'in raporu da bulunmaktad
vezirlerinden
elde
Bu bilgilerin önemli bir k~sm~~o devir Osmanl~~

320

M~H~ N EREN - OSMAN ERSOY

edilmi~ ti. Bu raporlarda aç~ k olarak suikastin eleba~~ lann~n ordu ile
ulema mensuplar~~oldu~u belirtilmektedir. Ayr~ca raporlar, payitahtta
halk~ n Abdülmecid'e kar~~~olan hissiyat~n~~da iyice belirtmekte ve
suikastin ne ~ekilde ortaya ç~ kt~~~n~~da do~ru olarak anlatmaktad~r.
Yine bu raporlarda Bay I~demir'in Ba~ vekâlet ar~ivinden faydalan~ ncaya kadar bulamad~~~~suikastglann birço~unun isimleri de
mevcuttur. Frans~ z raporlar~ nda suikastin me~ ruti bir gaye güttü~üne
dair bir i~aret yoktur; ancak, suikastin dini taassuptan do~du~u hakk~nda baz~~kimselerin iddialar~na ra~men, raporlar~ n bu fikri inkâr
etti~i anla~~l~yor. Thouvenel'~ n raporlar~ nda suikastç~ lann en az ikisinin
Bat~l~la~maya meyli olan kimseler oldu~una dair delil mevcuttur. Bu
iddiamn ne derece do~ru oldu~unu bilmiyoruz. Bundan ba~ka onun
raporlar' aras~ nda, Engelhardt'~ n, ihtimal suikasti me~ruti bir gayeye
ba~lamak için yanl~~~tercüme ederek kulland~~~~"Un Chr&ien d'Orient" adl~~esrarengiz vesika bulunmaktad~r. Engelhardt'~n bunu
kaynak göstermeden kullanmas~~ I~dernir tarafindan ciddi surette
tenkit edilmi~ tir. Thouvenel'e göre h~ ristiyan yazar Türk polis te~kilâlinda görevli bir Ermeni olsa gerektir. Bilgi ve delillerle birlikte Frans~z
ar~ivleri hakk~ nda söyliyeceklerimiz bundan ibarettir.
Halen Londra'da Ingiliz Devlet Ar~ivinde "Public Record
Office" de bulunan Ingiliz elçisi Bulwer'in raporlar~~da Frans~zlar~~
birçok bak~mdan do~rular. Onun verdi~i bilgilerin büyük bir k~s~m~,
kendi raporlar~ na eldi olan tercüman~~Pisani'in verdi~i raporlara
dayanmaktad~ r. Tevkif edilen 35 ki~inin isimleri — I~derr~ir Osmanl~~
vesikalannda 41 tane buldu — Bab~âli'den temin edildi~i ~ekilde verilmektedir. Pisani'nin ilk raporu, I~dernir'in vesikalannda da oldu~u
gibi, ~eyh Ahmet Efendi'yi ihtilâlin eleba~~s~~olarak göstermektedir;
fakat Pisani'nin Veziriâzam ve Hariciye Naz~r~ndan sonradan ald~~~~
bilgiyi adapte eden Bulwer, Hüseyin Daim Pa~a'y~~eleba~~~olarak
bildirmektedir. I~demir, Hüseyin Pa~ay~~ikinci derecede göstermektedir. Ingiliz raporlar~, yanl~~~olarak, ihtilâlcilerin ço~unun Türk de~il de
Çerkez veya ba~kalar~~oldu~unu bildirmektedir. Fakat onlar ihtilâlcilerin sözü edilen hareketlerinin sadece taasup de~il hükümetin ~eriata
kar~~~fazla ilgi göstermedi~'ine, muhalefetten ileri geldi~i hususunda
I~demir ile he~nfikirdirler. Ingiliz raporlar', Frans~z raporlar~na nazaran bu konuda daha iyi ve güvenilir bilgiler vermektedir.
Stockholm'de "Svenska Riksarkivet" te bulunan Collett adl~~
Istanbul sefirine ait raporlar yukar~daki bilgilerin büyük bir k~sm~n~~
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do~rular. Onlar ihtilâlcilerin bunu me~ruti sebepten ziyade kötü idare
ve mali israf yüzünden do~an k~zg~nl~kla yapt~klar~n~~ifade etmi~lerdir.
Ihtilâlcilerin yabanc~~devletlere ihtilâlin onlarla olan iyi münasebetlerine tesir etmiyece~ini, Hatt~~Humayunun —ki bunda h~ristiyanlara
e~itlik ve imtiyaz tan~nmaktad~r— verdi~i sözleri yerine getireceklerine
dair teminat verdiklerini bildiren vesikalarm ke~fedildi~i rapor edilmektedir. Bu son iddia ~üpheli görülüyorsa da buna benzer vesikalar~n
olmas~~ muhtemeldir. Bundan ba~ka, Collett Osmanl~~ naz~rlar~mn
ihtilâli gayri memnun Kürt ve Çerkezlerin i~i imi~~gibi göstermek
istediklerine dair kurnazca bir mülâhazada bulunuyor. Fakat durum
öyle de~ildir. Isveç raporlar~~Ingiliz ve Frans~z raporlar~~kadar geni~~
de~ildir. Fakat baz~~ilave bilgi, ~ayia ve ayn~~zamanda mukayeseli
hükümler ihtiva etmektedir.
I~in ilgi çekici taraf~~ ~udur ki, ~imdi Washington'da Milli Ar~ivde bulunan, Amerikan konsolosu Williams'in raporlar~, I~demir'in
ula~t~~~~sonuçlarla kar~~la~t~r~hrsa baz~~hususlarda bundan önce
zikredilen üç ~ah~stan daha iyi ve yerinde yarg~lara vard~~~~görülür;
halbuki, Williams'in raporlar~~teferruat yönünden Frans~z ve Ingiliz
meslekda~lar~ndan daha az do~ru bilgileri haiz olup baz~~olaylar~n da
yanl~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Williams'in rapor edi~ine bak~l~rsa,
e~er isyan muvaffak olsayd~, Hatt~~Humayun iptal edilecekti. O,
bunun h~ristiyanlara verilen dini imtiyazlara kar~~~bir infial oldu~u
gibi, ayr~l zamanda bunun mali kar~~~kl~ ktan ileri geldi~ini hissetmi~ti.
Williams raporuna, teferruat~~ihtiva eden iki Istanbul gazetesinden
kesilmi~~gazete küpürlerini eklemi~ti. Bu isyanla ilgili ba~ka vesikalar,
Boston'da American Board of Commissioners for Foreign Missions'un
ar~ivinde mevcuttur. Protestan mezhebi rahibi Schauffler'in Istanbul'dan gönderdi~i rapora göre, isyan te~ebbüsünün Istanbul'da camiler
ve dervi~lerden ba~lad~~~~ve etrafa s~çrad~~~~ve netice olarak devletin
onlar~n hükümet merkezindeki say~lar~n~~azaltt~~~~kaydedilmektedir.
Osmanl~~tarihinin bir dahil meselesi üzerinde Bat~~ar~iv kaynaklar~na dayanarak yap~lan bu k~sa ve tamamlanmam~~~etüdden anla~~l~yor ki bu gibi malzemeyi kullanman~n faydal~~ve zararl~~taraflar~~vard~r. Bunlardan hiçbirinin verdi~i bilgileri aynen almak mümkün de~ildir. Aralar~nda farklar mevcut olup, genel bilgi kaynaklar~nda, hatta bunlar Osmanl~~naz~rlar~~ile mutabakat halinde olsalar bile, verilen
bilgilerden ~üphe edilmelidir. Bununla beraber bu gibi mü~ahitlerin
bilgilerini ekseriya güvenilir yerlerden ald~klar~~kabul edilirse denileBell~ten C.

XXVIII,

21

322

M~H~N EREN-OSMAN ERSOY

bilir ki I~demir, bu vak'ay~~Osmanl~~ ar~ivlerini kullanarak ortaya
koymaya muktedir olmu~tur. I~demir vak'a ile ilgili yeni bir vesika
bulmam~~~olsayd~~dahi Bat~~ ar~iv kaynaklar~~ile tektük bas~t' malzemeden yararlanarak isyan vak'as~~üzerine mevcutlardan daha iyi
bir eser yaz~labilirdi. Bat~l~lar~n raporlar~nda Osmanl~~naz~rlar~n~n
aksülameli ve ba~~ehrin fikir kal~nt~lar~~ gibi I~dernir'in eserinde
bulunmayan ve hayati baz~~ görü~leri ihtiva eden k~s~mlar vard~r.
Onlar~n konu ile ilgili sonraki tavsiyeleri belki'de netice verici olabilirdi. Kuleli vak'as~n~n nihai tarihi bu kaynaklara dayanarak yaz~lamaz, ancak bunlara ba~vurmadan da yaz~lmamal~d~r.
Benim kendi görü~üm ve k~smen de ba~ka ilim adamlar~n~n çal~~malar~~sonuçlar~ndan anla~~l~yor ki tarihçiler için XIX. Yüzy~l Osmanl~~Imparatorlu~u konusunda faydal~~bilgiler, a~a~~da yaz~l~~ diplomatik ve konsolosluk ar~ivlerinde bulunmaktad~r: Archives du
Minist&e des Affaires Etrang6-es (Paris) 7, The Public Record Office
(Londra), Haus-Hof-und Staatsarchiv (Viyana), Svenska Riksarkivet (Stockholm), Nederlands Rijksarchief (Lâhey), The National
Archives (Washington). Italyan ar~ivleri (Roma ve Torino) da faydal~~
olmas~na ra~men, bunlar hakk~nda yeni ç~kmaya ba~l~yan ve seri
olarak 1861 'den 1943 tarihine kadar olan zaman~~kapsayan I docu~nenti diplomatici italiani'den ba~ka bir ~ey bilmiyorum. Evvelce BerlinDahlem de bulunan (bunun ~imdi Koblenz'de olup olmad~~~n~~
bilmiyorum) Preussische Geheime Staatsarchiv de oldu~u gibi, onun
devam~~olan diplomatik kay~tlar~~havi Deutsches Auswârtiges Amt
(Koblenz Bundesarchiv'de yahut Bonn'da) ar~ivinde de malzeme
mevcuttur. Almanlar~n bu ar~iv dosyas~nda 1867-1 gzo tarihine kadar vesikalar olup, daha sonraki dosyalarla beraber, 1945'te Müttefikler tarafindan eksiksiz olarak ele geçirildi ve Ingiltere'ye götürüldü.
~imdi ise, bunlar tekrar Almanlara verilerek yerlerine yerle~tirilmi~dr. Bu arada Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~~ve çe~itli Ingiliz ve Amerikan üniversiteleri tarafindan rnikrofilmlerinin yap~lmas~na giri~ilen
bu dosyalar~n muhteviyat~~sadece üniversitelerde de~il ayni zamanda
Introduction a l'histoire de l'Orient musulman (Paris, 1943),
7 Jean Sauvaget,
167,170. ss., eserinde Osmanl~~tarihi için yararl~~ olan bu ar~ivlerin katalo~unu
k~smen yapm~~ ; fakat, bunun içine XVIII. Yüzy~l ve daha erken devir vesikalann~~
alm~~t~r. Frans~z harbiye ve bahriye ar~ivleri ile Archives Nationales'den baz~~vesikalarmda dahil oldu~u bu malzemeyi Jean Sauvaget, "birinci s~n~f bilgi kayna~~"
diye tavsif etmi~tir.
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National Archives'te de istifadeye sunulmu~~bulunmaktad~r. Mesela,
Florida Üniversitesi, M~s~r ile ilgili Alman vesikalarm~n; California
Üniversitesi ise, Balkanlar ile ilgili vesikalar~n rnikrofilmini yapt~rm~~t~r. 1918'den önceki dosyalar~n geçici mikrofilm katalo~u haz~rlanm~~~olup, bas~m~~k~sa zamanda bitmi~~olacakt~r. Bu ar~ivler listesine, Rusya D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivlerini de eklemek gerekmektedir.
Yaln~z bu ar~ivlerden ~imdilik yararlanmak ~üpheli gibi görünüyor
ise de ileride bunun de~i~mesi mümkündür. E~er Irrasny Arkhivs'de
ne~redilenler, süreli olarak yay~nlanan çe~itli vesikalar 9, Martens'in,
A. F. Miller'in, Goriainov ve Mosely' 1° in çal~~malar~~göz önünde
tutulursa, Moskova'n~n ar~iv kaynaklar~n~n di~er büyük ba~kentlerdekilere e~it oldu~u anla~~l~r. XIX. Yüzy~l~n belirli bir zaman~~için,
Rusya'n~n d~~~ nda bulunan Rus elçilikleri ve konsolosluklar~n~n ar~ivlerinden de yararlanmak mümkündür. Mesela Londra'daki Çarl~k
Rusya Sefaretinin kay~tlar~~içinde, Istanbul ve St. Petersburg aras~nda cereyan eden yaz~~malarm kopyalar~~mevcuttur. n
Bir kaide olarak, Bat~l~~devletlerin diplomatik ar~ivlerinde, d~~i~leri bakanl~klar~ndan gönderilen talimat ve raporlar, Istanbul'dan
gönderilen diplomatik raporlar, Osmanl~~Imparatorlu~u içinde
çe~itli mahallerde bulunan konsolosluklardan gönderilen raporlar ve
~imdi Istanbul'daki elçiliklerin ba~~ehirlerine geri göndermi~~olduklar~~eski kay~tlar bulunmaktad~r. Normal seriler aras~nda raslanacak
ciltler, dosyalar, yahut özel bir konu üzerine y~~~nlar halinde raporlar, veya çe~itli meselelere dair ciltlerle vesika ekseriya çok faydal~~
bilgileri ihtiva eder. Mesela, 1867 y~l~~için Foreign Office (Ingiliz
D~~i~leri Bakanl~~~) kay~tlar~~içinde Türkiye ile ilgili ~unlar mevcuttur:
Elçilerden D~~i~lerine gönderilen sekiz ciltlik bir yaz~~ma; ayni tahBak~n~z : L. S. Rubinchek (Cleveland, 1947) ve Leona Eisele (Ann Arbor,
1955) taraf~ndan toplanan A Digest of the Krasnyi Arkhiv, 2 Cilt.
9 Evgenü Adamov taraf~ndan yay~nlanan I. Dünya Sava~~~ile ilgili olan yay~n
yahut ümit verici fakat maalesef tamamlanmam~~~olan, Mezhdunarodnye Otnosheniya v
Epokhu Imperializma .. .1878-1917 gg. (Moskova, 1931 vd.) gibi yay~nlar ki hepsinin
Almanca tercümeleri de vard~r.
10 F. Martens, Receuil des trait6s et conventions conclus par la Russie avec les puissances
trangerk (15 cilt; St. Petersburg, 1874.-1909); A. F. Miller, Mustafa Pasha Bayraktar
Ottomanskaya Imperia v Nachale XIX Veka (Moskova, 1 947) ; Serge Goriainow, Le
Bosphore et les Dardanelles (Paris, 191 o).
11 Yukar~da 2. not'ta adlar~~geçen, Medlicott, Seton-Watson ve Sumner'in
eserlerine bak~mz.
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rirat~ n elçilikteki müsveddeleri (ekseriya zarfs~zd~ r); konsolos raporlar~ ; 1867 y~l~~ticaret raporlar~na dair bir cilt; y~l~n tercüman raporlar~~ile ilgili bir cilt (bunlar~n ço~u, Ali Pa~a ve Fuad Pa~a'lar~n Pisani'ye söyledikleri ile ilgilidir); 1867-1868 y~l~nda Bab-~~Ali'den gelen
tahrirat~~havi bir cilt (önemsiz ferdi meselelerle ayni zamanda Istanbul hükümetinin ta~ra valilerine yazd~~~~baz~~telgraflann suretlerini
havidir) ve Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati ile ilgili bir cilt
içinde vesikalar mevcuttur.
Ar~ivler genel olarak, belirli bir tarihten sonra ara~t~rmaya aç~l~r
ve zaman zaman gözden geçirilir. Bir ilim adam~~bunlardan yararlanmak için özel olarak ba~vurarak izin alabilir. Prensip olarak,
Ingiliz D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivindeki vesikalann 1902; Fransa'n~n
~~897; Avusturya - Macaristamn, 1907;
Prusya ve Almanya'n~n muhtemelen enaz~ndan1918;Italya'n~ n 1870; Hollanda ve Isveç 1907 ve
Amerikan ar~ivleri ise 1929 12 tarihine kadar olan vesikalann~~faydalanmaya sunmu~lard~r. Rusya ar~ivleri konusunda kesin bilgilerimiz
yoktur. Müsaadenin, genel ar~iv idaresinden ba~ka, Çal-11k devri
kay~tlar~n~~da kontrol alt~nda tutan Rus D~~i~leri Bakanl~~~ndan al~nmas~~ gerekir. Amerikan ar~ivinin en yak~n tarihlere kadar olan
vesikalan faydalanmaya sunmu~~olmas~~belirtilme~e de~er; burada,
~ 914'ten öncesine ait evraklardan ziyade daha fazla Osmanl~~Imparatorlu~unun sonlar~na ve Saltanat~n 1922' de kald~r~lmas~ na dair bir
hayli vesika mevcuttur. Bir çok hallerde Ingiliz Ar~ivi bu devir için
çok iyi olmas~na ra~men henüz bu devir vesikalar~~istifadeye sunulmam~~t~r. Bu devrin kaynaklar~n~~E. L. Woodward ve Rohan Butler
tarafindan ne~redilen Documents on British Foreign Policy, 1919-1939
(London, 1946 ff., Series I, ve özellikle 4. cilt) de görmek mümkündür.
Di~er resmi, askeri, bahri ve iktisadi ar~ivlerde ümit vericidir.
Bunlar aras~ nda, Londra'daki Ticaret (Board of Trade) ve Amiral'lik
12 Ihtimal ~ngiliz ve Frans~z diplomatik ar~ivleri yak~nda 1914 y~l~na kadar
istifadeye sunulacakt~r. Bir çok hükümetler, ar~ivlerinin "elli y~l kapal~" kalmas~~
kaidesine uyduklanna göre, 1907 y~ l~~1958'de ara-~t~nc~lara aç~lacakt~r; fakat, bunun
istisnalan olabilir. Italyan ar~ivlerinden, 187o'den sonras~~ için, özel izinle yararlan~labilir. Bunlar ve ba~ka yabanc~~ar~ivler konusundaki bilgiler, 1953-1955 y~ llar~nda yap~lan incelemeye dayanmakta olup, Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~nda
(State Department) Dr. Taylor Parks ve Dr. Bernard Noble'nin arac~l~~~~ile sa~lanabilir. Profesor Lynn Case taraf~ndan Avrupa ar~iv kaynaklar~n~n bir genel
rehberi haz~rlanm~~~olup, yak~nda bas~lm~~~olacakt~r.
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ar~ivleri ile Fransa'daki Savunma ve Bahriye Bakanl~klar~~ ar~ivi ve
nihayet Viyana'daki Harp Ar~ivi (Kriegsarchiv) zikredilebilir. Osmanl~~Imparatorlu~u ile Almanya'n~ n (1830) Moltke'nin zaman~nda
ba~layarak devam eden yak~ n ilgisi gözönünde tutulacak olursa Alman askeri vesikalar~~da incelenmeye de~er.
Osmanl~~Imparatorlu~u üzerinde çal~~an tarihçilere yard~m~~
olabilecek, özel yaz~~ ma kolleksiyonlarm~ n, yahut, özel olarak çal~~an
ticaret, dini ve ilmi cemiyet ar~ivlerinin bir katalo~unu yapmaya giri~emiyece~im. Bir kilise ve dini organizasyon olarak, Vatikan ar~ivlerinin bir~eyler verece~i dü~ünülebilir. Ayni ~ey, Boston'daki American Board of Commissioners for Foreign Missions'den de beklenebilir.
Raporlar, tabii olarak, dini gayretler ve heyeti ilgilendiren ~eylerle
dolu olmas~na ra~men, olaylar, iktisadi, ictimai ve siyasi durum üzerine çok de~erli bilgiler verirler. Mahalli görü~ler, ekseriya çok faydal~d~r; söz geli~i, XIX. Yüzy~l~n yar~s~ nda, Musul, Mardin, Adana,
Ayintap, Mara~, Bitlis, Van, Harput, Diyarbak~r, Erzurum, Bursa,
Istanbul, Edirne, Sofya, Filibe, Samokov, Eski Za~ra'dan gönderilen
raporlar gibi. Ba~ ka kiliselere dair misyoner raporlar~~da Imparatorlu~un di~er k~s~mlar~~için faydal~~olabilir.
Avrupa diplomatik ar~ivlerinden al~ nmak suretiyle bir çok vesikan~n devaml~~bir ~ekilde yay~nland~~~~bir s~rada, bu ar~ivlerde ara~t~rma yapman~ n gerçekten bir fayda sa~lay~p sa~larmyaca~~~sorulabilir ". Bunun cevab~~müsbet olmal~d~r; çünkü, yay~nlanan büyük
koleksiyonlar, belirli bir zaman~~kapsamaktad~ r. Bununla beraber,
mesela, Frans~z ve Alman ar~ivleri devaml~~olarak 1871'den 1914 tarihine kadar gelmekte; Ingilizlerin 1898'den ba~lamakta ve AvusturyaMacaristan'~n ise ~~9o8'den itibaren yay~nlanmas~na ba~lanm~~~bu.
lumnaktad~ r. Fakat çok önemli olan nokta ~udur ki, yay~mlanmak
üzere bu koleksiyonlara seçilerek konan vesikalar~n ço~u, Osmanl~lar~n içi~leri ile ilgili de~ildir. Editörlerin tabii olarak dikkati, her
meselede büyük devletlerin birbiri ile olan münasebetleri üzerinde
toplanm~~t~r. ~üphesiz bu koleksiyonlar~ n Osmanl~~d~~~münasebetleri
18 Büyük devletlerden, Avusturya - Macaristan, Ingiltere, Fransa, Almanya
(ve Prusya), Italya, Rusya ve Amerika Birle~ik Devletleri'nin bas~l~~koleksiyonlar~~
vard~r. Burada bunlar~n isimlerini s~ralam~yaca~~m. A. J. P. Taylor'un, The Struggle
for Mastery in Europe, 1848-1918 (Oxford, 1954), 577,583. ss., adl~~eserinde bu yay~nlar~n oldukça yeni, bununla beraber k~sa ve ne oldu~unu gösteren bir aç~klamas~~
yap~lm~~t~r.
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ile ilgili ö~renciler için, paha biçilmez bir de~eri vard~r. Onlar, aras~ra
da iç meselelere dokunmu~lard~ r : Ingilizlerin 1908 Inkilâb~ ndan"
önce Türkiye'nin durumu üzerine fikir yürütmeleri; yahut Cemal
Pa~a'n~ n itilâf devletlerinin" yard~nuyle, ba~s~z kalm~~~Türkiye
üzerinde, kendisini sultan yapaca~~ na dair 1915 tarihindeki Rus
raporu bunlara örnek olarak gösterilebilirler. Fakat, ço~u zaman bu
çe~it bilgileri edinmek için, bas~lmanu~~vesikalara ba~vuruhr~al~d~r.
Parlâmento ve halka bilgi vermek amac~yla belirsiz aral~klarla yay~nlanan Ingilizlerin Mavi Kitaplar~~(The British Blue Books) bu kaidenin göze çarpan bir istisnas~d~r. Bu eserlerden baz~lar~nda Osmanl~~
içi~leri ile ilgili meseleler ele al~ nm~~t~r 16 . Osmanl~lar~n dahili meseleleriyle ilgili bilgilere Ingilizlerinkinden çok daha az olmak üzere
bazen Frans~zlar~ n Sar~~Kitaplar~~ve Avusturya'lllar~n K~rm~z~~Kitaplarl'~nda raslan~ r. Ayni zamanda, Ruslar~ n Turuncu Kitab~~ da
1912-1914 Türk - Ermeni meselesi için bir istisna te~kil eder. Fakat
bütün bu ne~riyat, devaml~~ve seçilmi~~olmaktan ziyade tesadüfidir,
hele Rusya söz konusu olunca üstelik tahrif de edilmi~tir. Bu "Renkli
Kitaplar", tarihçiler tarafindan büyük bas~l~~koleksiyonlarla beraber
kullan~lmal~ ; fakat, ar~iv ara~t~rmalar~~ esas~~ te~kil etmelidir.
E~er ilim adamlar~ ndan kurulacak heyetler, çe~ itli Avrupa ar~ivlerinde Osmanl~~tarihi ile ilgili malzemeyi serbesce seçip metodlu bir
~ekilde yay~nlarnak imkân~n~~ bulsalar tabii çok yararl~~olur. Buna
benzer bir te~ebbüs, son M~s~ r kraliyet hanedan~n~ n himayesi ile,
özellikle, Mehmet Ali devrini içine almak üzere, M~s~ r Eyaleti için
gerçekle~tirilmi~ tir. Bu çal~~man~ n sonuçlar~~ciltler halinde Societe
Royale de Geographie d'Egypte tarafindan bast~r~lm~~~olup de~eri
küçümsenemez. Fakat Osmanl~~ ar~ ivlerindeki malzemenin bas~m~~
daha çok önemli oldu~undan, ayni ~eyi genel olarak Osmanl~~tarihi
için yapmak lüztunsuz bir i~~olurdu. Zamanla ehliyetli ilim adamlar~n~n Bat~~ ar~ivlerini Osmanl~~vesikalar~n~, bu incelemenin ba~~nda
söz konusu edilen çe~itli kaynaklarla birlikte dikkatlice kullann~alar~ndan daha iyi sonuçlar al~ nacakt~r. Ilmi ara~t~rmalar~n çe~itli kaynaklardan yararlan~larak yap~lmas~~en iyi sonucu verir.
14 G. P. Gooch ve Harold Temperley'in yay~nlad~klar~, British Docu~nents on
the Origins of the War, 5. cilt (Londra, 1928).
15 Evgenii Adamov, (editör), Evropeiskie Derzhany i Turtsiia vo Vremia Mirovoi
Voiny : Razdel Aziatskoi Turtsii (Moskova, 1924), 141. s. vd.,
16 Bu gibi vesikalara bir rehber olarak, Harold Temperley ve Lillian M.
Penson'un, A Centu~y of Diplomatic Bine Books, 1814-1914 (Cambridge, 1938) eserine
bak~n~z.

