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Macar devlet ar~ivi de, di~er bütün devletlerin ayni vazifeyi
ila eden merkezi ar~ivleri gibi, mürekkep bir varl~kt~r. Yani muhtelif devirlerden kalma ve muhtelif men~ee sahip ar~ivlerin devlet ar~ivi te~kilat~~ alt~na al~nmas~~suretile vücut bulmu~tur.
Herhangi bir ar~ivin halihaz~r vaziyetini ö~renmek, onu meydana getiren unsurlar~n, taazzuvlar~n tetkiki, evvela, bugünkü kadro içinde mevzu muhtelif ar~ivlerin sureti te~ekküllerinin evveliyat ve muahhar hallerinin bilinmesiyle kabil olabilir. Ba~ ka bir
tabirle, eskiden mevcut merkezdeki resmi devairin meydana getirdi~i evrak~n tarihi seyrini yani hangi zamanlarda hangi makamlara devredildi~i ve bugünkü devlet ar~ivi içerisindeki yerini al~nc~ya kadar olan safahat~n~~takip etmek devlet ar~ivinin bünyesine
vak~f olmak demektir. Bu ameliye nekadar tam ve mükemmel yap~l~rsa ar~ivin istinat etti~i temel o derece sa~lamd~r. Bu surette
ba~l~ca iki fayda temin edilecektir. Evvela ar~iv materiyellerinin
progressif mahiyette tarihi seyrini takip ederek men~eine vas~ l
olunmas~yle bugünkü ar~iv tekni~inin istinat etti~i Provenientia
prensibine riayet edilmi~~olacak, saniyen memleketin idare tarihi
ortaya konmu~~olacakt~r. Birincisi nekadar pratik bir vas~tay~~
istihdaf ediyorsa, ikincisi de o nisbette ilmi bir gayedir. Macar
devlet ar~ivinin tarihi inki~af~n~~gözden geçirirken orta zamana kadar geriye gitmek laz~md~r. Macaristan~n orta zamandaki
devlet te~kilât~nda merkezi idarenin ar~ivi yaln~ z k~rall~k ar~ivi
idi. Bu ar~iv taazzuvu itibarile herhalde, di~er memleketlerde ol[1) Ar~iv materiyellerini orijinal ~eklinde, onu meydana getiren ve nezdinde
muhafaza edilmesi icap eden daire veya makam~n ismi alt~nda, onun numaras~,
tarihi s~ras~na göre muhafaza etmek, o unvan~~ta~~yan ve zaman~nda muayyen
bir fonksiyona sahip olan o daire veya makam~n lâ~vedilmesi, ba~ka bir makama ba~lanmas~~tarihine kadar veya yeni bir unvan alt~nda i~lemesi müddetince
onu bir kül addederek mü~abih di~er ar~iv materyellerinden tefrik ile asil halinde bulundurmak prensibi.
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du~u gibi, krall~ k kanç~ iarl~~~ndan meydana geldi. Bunun ne vakit
ne gibi ~artlar alt~nda vücut buldu~u malüm olmamakla beraber
k~ral IV. IMIa zaman~nda (1235 - 1270) ilk kayda tesadüf olunuyor.
Anjular devrinde ise (XIV. as~ r) çok defa mevzuubahs edilmektedir. Krall~k ar~iv! bu kayitlere göre bidayette Visegrad'da kralin kalesinde bulunuyordu. Bilâhare Buda'ya naklolunuyor ve saraya merbut haznedarl~ k binas~na yerle~tiriliyor. Bu ar~iv ayni zamanda hükümdar hanedan~~ ar~ivini ve yine ayni suretle ecnebi hanedanlarla olan münasebetleri bildiren vesikalar~~ ihtiva ediyordu.
Bu ilk ar~iv Muhaç harbini takip eden kar~~~ kl~ k devrinde
kaybolmu~tur. Muhaç harbini müteakip orta zamanki müstakil
Macar devleti üç k~s~na bölündükten sonra I. Ferdinand~n hâkimiyeti alt~na geçen k~ s~ mda orta zaman merkezi idaresinin o zamanki tP~k~lât~~ tamamen de~i~ti ve orta zaman Macar krall~ k ar~ivi
gibi bir müessese art~ k teessüs edemedi.
Habsburglar~~ me~ru hükümdar tan~yan memleketin merkezi
idaresini 1848 senesine kadar hattâ k~smen 1861 - 1867 de de ~u
müesseseler te~kil etti: XVI. as~ rda te~kil ve XVII, XVIII. as~ rlarda
inki~af ve tekemmül ettirilen Macar k~rall~k kanç~ larl~gn, mali i~lere bakan Kamara ve XVIII. as~rda tesis edilip vazifesi hemen
hemen ~imdiki ~ç i~leri Bakanl~~~n~ n gördü~ü i~ler olan Helytart6tanâcs <Crouvernement de Conseil» dir. Macar hukuku âmmesi
noktai nazar~ ndan en ehemmiyetli evrak, selefinin ölümünden
sonra daima yemin ederek teslim alan Nâdorun muhafazas~ na
tevdi ve kanç~ larl~k ar~ivinde h~ fzolunuyordu. Bütün bu makamlar
ya~ad~ klar~~ müddetçe husus! merkezi bir ar~iv tesisine lü~um
görmüyorlar, evraklarma, cereyan eden muamele!! evraklar çerçevesi içinde kendileri bak~yorlar. Yaln~ z yukarda mezkfir Kamara XVIII. as~rda evraklar~ n~~ muhafaza için bir ar~iv tesis etmek
suretiyle bir istisna gösteriyor. Buda «Budin» türkler taraf~ndan
zaptedildikten sonra devletin idare merkezi as~ rlarca memleket
haricinde kald~~ ve Habsburg hükümdarlar~= idare merkezlerine,
Viyanaya, intikal etti. Orta zamanda as~ lzade sin~flarma istinat
eden devlette mücadele merkezi kont ve as~ lzadeler aras~nda oluyorken ~imdi art~ k (XVI. asr~ n ikinci yar~s~ndan itibaren) yaln~ z
as~lzade hukuku için de~il, ayni zamanda memleketin istiklalini
elde etmesi için yap~l~ yor. Bu vaziyet kar~~s~nda as~ lzadelerin
XVI, XVII. as~ rdaki mücadeleleri devam~nca ana yasa hijkümlerini
ve haklar~n~~ ihtiva edip te âmmeye müteallik bir vaziyet ta~~yan
e vrak~ n o devirde «memleketin istiklâliyle alâkadar imtiyaz mek-
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tuplar~» ad~~verilen vesaikin - emniyet alt~nda muhafazas~~meselesi
as~lzadeler s~n~f~~noktai nazar~ndan maziye nisbetle daha büyük
bir ehemmiyet iktisap ediyor. Bu nevi evrak orta zamanda oldu~u gibt yine Nador'a tevdi ediliyor. ~~te macar devlet ar~ivinin
ilk nüvesini bunlar te~kil ediyor, ki bilahare hükümdar~n taç giymesine ait vesikalar, musalahanameler, kanunlar, memleketin hudutlar~na müteallik vesikalar ve buna mü~abih evrakla kemiyet
ve keyfiyet bak~m~ndan ehemmiyet peyda ediyor.
Kendisi Nador olan ve Nadorlara muhafaza etmeleri için tevdi
edilen, vesaikin ne büyük bir k~ymet ta~~d~~~n~~takdir eden Kont
Batthanyi 1765 te «Archivum regni» unvaniyle ilk macar milli ar~ivini tesis ediyor ve mevzuubahs evrak~~ve 1715, 1720 umumi
tahrir defterlerinden ba~ka Millet Meclislerinin ve Millet Meclisindeki encümenlerin zab~tlar~n~, Nadorlarm ve memleket hakimlerinin ar~ivlerini de buraya yerle~tiriyor,
Buraya kadar bahsedilen evrak yaln~z dar manada anla~~lan
Macaristana aittir. Bundan ba~ka bir de Erdel prensli~i vard~r ki
burada devlet i~lerinin görülmesi orta zaman~n idare sistemi üzerine kuruldu~u için prenslik umumi evrak~n~n muhafazas~nda da
buna uygun ~ekiller tatbik ediliyor. Erdel milli prensli~inde
krall~k ar~ivine mukabil prenslerin ayni vazifeyi gören ar~ivleri
bulunuyordu. Prensli~e ait bu ar~ivler XVI., XVII. as~rlarda birçok
mü~kilat aras~nda vücude geldi. Ve büyük bir k~sm~~muhtelif sebeplerle zayi oldu, her tarafa da~~ld~. Yaln~ z iki prenslik ailesinin
ar~ivi- Raköczy, Apafi- ele geçti.
Erdel milli prensli~inde merkezi idare ve as~lzada s~n~flar~ ,
macar k~rall~~~~arazisinde oldu~u gibi, biribirile mücadele vaziyetinde de~ildiler. Fakat as~lzade s~n~flar~~ kendi haklar~n~~teminat
alt~na alan ve umumi bir karakter ta~~yan vesikalar~n bakasm~~
burada da temin etme~e çal~~t~lar. Bu maksada Erdel m~ntakas~nda icray~~faaliyet eden noterler ar~ivleri - Gyulafeh~rvari kaptalan
ve Kolozsmanostori konvent - muazzam bir te~kilat halinde hizmet
ettiler. Bu iki noterlik ar~iv!, buna dair kanunlara muhalif olarak,
zaman zaman ba~ka karakterdeki resmi devlet evrak~~ile de zenginle~ti. Prensler kendi ar~ivlerinden ba~ka idari evrak, muhaberat, elçi tebli~lerinin birle~tirilmesi hususunda bunlar~~da kulland~lar. Erdel prensli~inin sukutundan sonra Habsburglar burada
da Macaristana benzeyen bir idari te~kilat vücude getirdiler ve
Imparatorluk idari merkezine baglad~lar. Yeni idari makamlar evraklar~n~, yeni bir ar~iv taazzuvu vücude getirmeksizin, hep bir.
Belleten C. BI

F. 29
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likte saklad~lar. Devlet te~kilât~nda vukua gelen derin tahavvül
neticesinde Macaristan 1848 de bilâhare kan olarak 1867 de eski
içtimai s~n~flardan modern, kanunu esasisi olan bir devlet haline
istihale etti~i ve memleketin sevk ve idaresini garbi Avrupadaki
nümunesine göre te~kilâtland~r~lm~~~nezaretler ele ald~ klar~~vakit,
büyük istihale devrinde faaliyetini tatil eden eski idare cihazlar~n~n as~rl~ k faaliyetleri esnas~nda husule getirdikleri bir y~~~n evrak
aktüel idari ehemmiyetlerini kaybederek sadece tarihi bir memba
haline inkilâp ettiler. O zaman 1874 te macar ilim akademisi müverrih azalar~n~n te~ebbüsiyle bugünkü devlet ar~iv! tesis ediliyor
ve, gaye olarak bir taraftan ar~ivlik evrak~n teknik bir nezaret
alt~nda merkezile~tirilmek suretiyle muhafaza edilmesi, di~er taraftan bunlar~n tarihçiler ve alâkadarlar taraf~ndan tetkik ve tetebbunun imkân alt~na al~ nmas~~ tespit ediliyor. Eskiden kurulan
«Archivum Regni» de devlet ar~ivinin bir ~ubesi olarak kal~yor.
Devlet ar~ivinin, tesis edildi~i zamanki dahili cihaz~, zaman~n
icaplar~na uygun bir surette inki~af ettirilmek suretiyle, halen
mevcuttur. Bugün art~ k yaln~z, 1848 de ortadan kalkan, Viyanada
k~rall~k merkezinde bulunan Macar ve Erdel kanç~larl~klar~, memleket dahilinde vazif e gören Helytartötanöcs, defterhaneye tekabül eden «udvari kamara», en yüksek mahkeme «kuria» gibi eski
idare te~kilat~n~n ar~ivleri de~il ayni zamanda 1848 - 49 senelerinde
te~kil edilen vekâletlerin müteak~ben mutlak~yet ad~~verilen devirdeki merkezi idarenin evrak~n~~ da ihtiva etmektedir. Bundan
ba~ka halen mevcut nezaretlerin 1867 - 96 senelerine ait ve günlük
ehemmiyetlerini az çok kaybetmi~~evrak~~da muhafaza maksad~yle
teslim almaktad~r. Devlet ar~ivinin diplomatika tesmiye edilen hususi bir k~sm~nda 80 bin parça evraktan mürekkep bütün orta zaman vesikalar~~ ciddi ve ihtimamla bir tarih s~ras~nda olmak üzere
muhafaza edilmektedir. Diplomatika ~ubesi, Macar milli müzesinin
ar~ ivi 1934 te devlet ar~ivine nakledilip te bu k~s~mla birle~tirildi~i vakit çok geni~ledi. Milli müze ar~ivi de, daha küçük makamlar~n, bir k~s~ m cemiyetlerin ve milli ehemmiyeti haiz - mesela
milli tiyatro gibi- baz~~müesseselerin ve bilhassa as~lzade ailelerin, münferit ~ah~slar~n ar~ivlerinden ve muhtelif kolleksiyonlardan terekküp ediyordu ki bu kolleksiyonlar da birçok tarihi k~ymet! haiz vesikalar, arma ta~~ yan mektuplar, türkçe vesikalar, istiklal harbine, mültecilere ait muhtelif ehemmiyetli materyeli ibitva ediyordu.
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~~te bu suretle te~ekkül ve yukar~da sayd~~~m materyellerden
terekküp eden macar devlet ar~iv! Macaristan tarihiyle alakadar
en ehemmiyetli ve hatta yegane kaynaklar~~ihtiva eden bir yerdir.
Bu materyellerin mevcut bulundurulmas~, ziyalar~na ve y~pranmalar~na meydan vermiyecek bir surette, teknik bir ~ekilde kullan~lmas~, ona müracaat eden devlet makamlar~n~n, mahkemelerin,
üniversitelerin, tarih ara~t~r~c~larm~n ve di~er alakadarlarm emrine
tahsisi, tarihi mahiyetteki meselelerde fikir ve mütalaa dermeyan
etmesi gibi devlet ar~ivlerinin belli ba~l~~vazifelerini görmektedir.
Macar devlet ar~ivindeki iki ayl~ k tetkikat~m cemiyet ve millet
hayat~nda ademi mevcudiyeti büyük bir noksanl~k addedilecek
olan bu gibi ilmi ve hukuki vazifelerin modern bir devlet ar~ivinde
ne büyük bir dikkat ve itina ile ba~ar~ld~~~n~~bana göstermi~tir.
Macar devlet ar~ivi binas~~bu maksada göre plan~~harb~~umumiden evvel yap~l~p in~aat~~harpten sonra hitam bularak 1923 te
nakledilen Romen tarz~~ mimarisinde üç katl~~bir binad~r. En a~~r
bir yüke dayanabilecek kadar sa~lam ve mukavim yapilan ar~iv
binas~~cephede mütahass~s ar~ivcilerin mesai odalar~n~~ve resmi,
idari aksam~, ara~t~r~c~lara mahsus salonu, iki cenahta ar~ivlik
malzemenin konulmas~na mahsus mahzenleri ihtiva etmektedir. Bu
mahzenler her katta üstüste iki katt~r. O suretle ki en üstteki
rafa uzanmak için bile merdivene ihtiyaç yoktur. Malzeme Fasehiculus = fasictiller halinde iki tarafl~~ve irtifalar~~istenildi~i gibi
tanzim edilebilir sabit demir raflarda mevzudur. Raflar aras~nda
sokak denilen küçük aral~klar mevcuttur. ~imdi modern kütüphaneler de bu suretle yap~lmaktad~r. Ar~iv materyallerinin yerle~tirildi~i az irtifal~~katlardan mürekkep böyle bir mahallin, son zamanlarda in~a edilen Debrecen Üniversitesinde kütüphane olarak
haz~rland~~~n~~ve o suretle kullan~ld~~~n~~gördüm.
Mevcut yerden azara' istifade, temizlik ve kolayl~k.
Ar~ivin 37 mütehass~s ar~ivci ve memuru 15 hademesi vard~r.
Devlet ar~ivinde yukar~da i~aret etti~im türlü ve haddizat~nda birbirinden tamamen müstakil ar~ivler burada da ayr~~ ayr~~yerlerde
yerle~tirilmi~~ve her k~s~m salahiyettar zevat~n uhdesine tevdi
edilmi~tir. Ar~ivde bu suretle 7 ~ube mevcuttur. Bundan ba~ka
ara~t~r~c~lara mahsus bir salonu, 20 bin ciltlik bir kütüphanesi vard~r ki bunlar~n her ikisi de ar~ivin bünyesini tamaml~yan iki müstesna varl~kt~r. Ara~t~r~c~lara mahsus salon alakadarlara, kukuki
bir mesele ile me~gul oluyorlarsa hakk~~tesbit ve tevsik etmek,
ilmi cepheden çal~~~yorlarsa en sahih ve kat'i memba~~sunmak
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suretiyle cemiyetin ilim ve hukuk hayat~ nda çok ehemmiyetli bir
rol ila ediyor. Bittabi oraya nezaret eden ve dokümanlar üzerinde tam bir vukuf sahibi olan salahiyettar bir zat mü~kilat~~olanlar~~
derhal tenvir etmektedir.
Filhakika ar~ivde mahiyet itibariyle iki türlü i~~cereyan etmektedir. Birisi idari i~, ki bütün te~kilat evvel emirde bu vazifeyi
temin etmekle muvazzaft~ r : Herhangi bir resmi makamdan sorulan
malümat, istenilen evrak sureti veya foto~raf~~veyahut bizzat evrak herhangi bir vatanda~~n ilmi veya hukuki bir maksada matuf
bu yoldaki talebinin yerine getirilmesi ar~ivin alellide resmi vazifesi, ar~iv te~kilat~n~n birinci gayesidir. Ar~ivin di~er vazifesi,
ilmi birer otorite olan ar~ivcilerin ar~iv materyelleri üzerinde etüt
yap~p onlar~~ ince bir tetkikten geçirerek milletinin mazisine ait
herhangi bir noktay~~ ayd~nlatmas~, ar~iv dokümanlar~na dayanan
ilmi eserler meydana getirmesidir. Bu ilmi vazife yaln~ z ar~ivciler
taraf~ndan de~il bu yolda yürüyen herkes taraf~ndan ila edilegelmektedir. Bu suretle vücut bulan eserler ret ve cerhedilmesi
mümkün olm~yan ve cemiyet hayat~n~n seyrini ad~m ad~m takip
edebilmek imkan~n~~veren bir karakter ta~~maktad~rlar.
Ar~ive bazen de ayni zamanda ilmi ve hukuki mahiyette fakat
siyasi bir gaye istihdaf eden mühim vazifeler tahmil edilmektedir.
Tam orada bulundu~um esnada böyle bir vaziyet zuhur etti:
Münih anla~mas~n~~müteakip macar ekalliyetlerinin ya~ad~~~~ve
üzerinde Macaristan~ n tarihi haklar iddia etti~i topraklar için
Macaristan ve Çekoslovakya [*] aras~ nda müzakerata karar verildi~i zaman Macar hükümeti devlet ar~ivine ~u yolda bir vazife
verdi: Macarlar~n vatan i~gal etmesinden beri Macar k~rall~~~na
merbut olup ta harb~~ umumi nihayetinde Çekoslovakyaya ilhak
edilen ~imall Macaristan sakinlerinin, Macar devlet ar~ivinde
mevcut dokümanlara nazaran, ( Macar ve Islav dilinde) muhtelif
as~ rlarda hangi millete mensup olduklar~~ bu m~ntakadaki co~rafi
isimlerin en eski kay~ tlarda ne suretle zaptedildi~inin tesbiti . . .
Ar~iv bu vazife ile tavzif edildi~i esnada ar~ivde di~er bütün
faaliyet durduruldu ve bütün ar~ivciler istenilen bu vesikalar~~
haz~rlam~ ya ba~lad~. Maamafih bu yoldaki tetkikat senelerce evvel
ba~lam~~~ve bir k~ s~m ar~ivciler taraf~ndan bu vaziyette bulunan
baz~~vilayetlerin insan ve yer isimlerinin ne~redilerek birer vesika
~nahiyetinde ortaya konmas~~ i~i yap~lm~~t~~ ki bu eserlerden baz~ lar~n~~ a~a~~da zikredece~im.
11 Makale yaz~ld~~~~zaman Çekoslovakya devleti henüz ya~~yordu.
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Ar~ivin haz~rlad~~~~bu vesikalar müzakere masamda ~üphesiz
ki en büyük rolü ila edecektir. [*] Ar~ivin muhtelif ~ubelerinde
tetkikat yapt~~~ m esnada, macar devlet ar~ivinde bu esasl~~vazifelerin ne suretle ve ne derecede ila edildi ~ini gördüm. Evvela
~unu kaydetmeliyim ki macar devlet ar~ivi bugün her k~sm~nda
tam bir ir~tizam manzaras~~ göstermektedir. Bu intizam yaln~ z zahiri
bir düzgünlükte de~il, ayni zamanda ~nateryelin yerli yerinde bulunmas~ , muayyen olan yerinin ar~ivci taraf~ ndan oldu~u gibi o
mahzene bakan küçük memurca da bilinmesi ve yanl~~~bir yere
konulmamas~~ hususunda ciddi ve sa~lam usuller ve tedbirler al~nmas~nda da görülür. Ar~ ivci herhangi bir faschiculus veya eserin
hangi mahzende, hangi rafta oldu~unun sarih yerini bilir. Çünkü
bütün malzemenin ar~ ivdeki duru~~vaziyetini tesbit eden krokiler
teksir edilerek her ar~ ivciye verilmi~tir. Macar devlet ar~ivinin
teslim ald~~~~ar~ ivlik evrak tamamen muntazam halde ve her seneye
ait evrak~n kay~t defteri ve kay~ t defterlerinde alfabe s~ ras~ na göre
yap~ lm~~~fihristler mevcut bulunuyordu ki bu itibarla Macar devlet
ar~ivi çok talilidir. Bidayeti teessüsünden beri de mevcut materyel
üzerinde uzun uzad~ ya me~ gul olmak zarureti has~l olmam~~t~ r.
I~te ar~ivin her ~ eyden evvel muntazam ve kullan~~l~~bir halde
olmas~~ resmi muamelenin de emin ve seri bir ~ekilde ifasin~~ temin etmektedir.
Mesela Dahiliye Nezaretine eski aile ad~n~n tesbit veya as~lzadeli~inin tescil edilmesi hususunda müracaat eden bir kimsenin istidas~~ evrak~~müsbiteleriyle birlikte fikir ve mütalea dermeyan~~kayd~yle devlet ar~ivine geldi~i vakit bu aile ad~~ veyahut
as~lzade ailesi etraf ~ nda mukaddema cereyan etmi~~muameleli
evrakm - e~er mevcutsa - ve mevzuubahs aile dosyalar~nda buna
müteallik vesaikin bulunmas~, tetkikiyle alâkadar zat~n masas~na
gelmesi ancak bir saat meselesidir, ve o meselenin tetkik edilerek
fikir ve mütalea bildirilmesi de yine asgari bir zamana mütevakk~ ft~ r. Bu gibi meseleler ileride Türk ar~ivinde de mevzuubahs ola
cakt~r. ~imdi kabul edilen soy adlar~~ kay~tlar~~istikbalde herhalde
bir çoklar~ n~~ ar~ive ba~ vurma~a sevkedecektir. Di~er bir i~, mesela herhangi bir dava münasebetiyle hâkim o davada ad~~geçen arazinin kay~tlar~n~~ tesbit etmek ve ona göre hüküm vermek üzere
herhangi bir eski vesikay~~istedi~i zaman bu hususta meselenin
Filhakika bilahare Viyana hakem karar~~Macarlarm istedikleri ve ar~iv
tetkikat~~ neticeleriyie de haklar~ n~~tevsik eyledikleri Kassa, Münkaes, lingvar
gibi ~ ehirleri onlara iade etmeye mecbur olmu ~tur.
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icap ettirdi~i sür'at temin edilmektedir. Nahiyelerin isminin tesbiti
meselesinde idari makamlar~ n, ilmi tetkikat maksadiyle üniversitelerin talep ettikleri vesikalar yine k~sa bir zamanda kendilerine
verilir. Devlet ar~ivi ar~ iv malzemesini ancak nezaretlere, alelumum hâkimlere ve ilim akademisi, üniversite gibi münhas~ran
ilmi bir mahiyeti olan müesseselere verebilir. Bu müddet iki ayd~r.
~stenidi~i takdirde uzat~labilir. Ar~ iv malzemesi gerek bina dahilinde ve gerek harice verilirken vesikan~n zayi olmamas~~ ve sa~lam iade edilmesi hususunda hiçbir ihtiyati tedbir ihmal edilmemektedir. Burada ~ahit oldu~um fevkalade bir ihtiyat tedbirini
zikredece~im: Eylillün[l son hafatas~nda çok kar~~an Orta Avrupa
yaziyeti ve yak~n bir harp ihtimaline kar~~~macar devlet ar~ivi,
kendi malzemesini hava taarruzlar~na kar~~~korumak için seri ve
ciddi tedabir almakta gecikmedi. Evvela ar~ iv binas~~askeri ve
fenni bir mütehass~ slar heyetine muayene ettirildi. Bu heyetçe binan~n nisbeten zay~f ve yang~na, inhidama kar~~~daha az mukavim
duvarlar~~tesbit edildi. Maamafih ~unu kaydedeyim ki, bu bina Budape~tenin en sa~lam ve hava taarruzuna en fazla mukavim addedilen binalar~ ndan birisidir. Bu tesbit üzerine bu taraflardaki
evrak ve en eski, dolay~siyle en k~ ymetli vesaik raflar~ndan al~narak daha iç tarafa ve tehlike ihtimali çok az duvarlar dibine nakledilerek bir araya y~~~ld~~ve üzerleri kum torbalariyle örtülerek
harici muhitten tecrit edildi. Bundan ba~ka pencereler yine kumlarla seddedilerek i~tial ve yang~ n tehlikesi haddi asgariye indirildi. ~üpt~ esiz ki Çekoslovak - Macar münasebetleri düzelinceye,
arada bir anla~ ma husule gelinceye kadar bu vaziyet böyle devam
edecek, bu suretle bu vesaik üzerinde ara~t~rma faaliyeti tamamen
duracakt~r. Ar~ivin günlük resmi vazifesi k~rtasiyecilik zihniyetine
saplanmadan muntazam bir surette cereyan ederken di~er taraftan ar~ivci ihtisas~~ve alakasi dahilinde olan sahada verimli ve
önemli faaliyetini göstermekte, böylece ilim alemi hergün yeni
k~ymetli bir eser kazanmaktad~r.
Macaristandaki vergi ve arazi kay~ tlar~na dayanarak tesbit
edilen yer isimlerinin muhtelif as~ rlardaki tarihi, muhtelif zamanlardaki iskân tarihi as~ lzadelere, imtiyazlarma çiftçi ve köylülere
kar~~~olan vaziyetlerine dair eserler, monografiler, orta zaman ve
yeni zaman hukuki, içt~ mai, iktisadi hayat~n~~ ar~iv dokümanlar'
tetkikat~na göre izah... aile ar~ ivlerindeki siyasi vesikalar~ n meto
dik bir ~ekilde ne~ri, kriti~i, tahlili... veyahut alelade kaynak ne~ri..
El 1938
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Buna misal olmak üzere Macar devlet ar~ivindeki k~ymetli ve
alâhiyettar otoritelerin son senelerde vücude getirdikleri eserlerden mühim birkaç~n~~zikretmek isterim:
Ar~ivin, muhtelif yaz~~ ~ekillerinde yaz~ lan, türkçe vesikalarile,
bu hususta büyük bir vukuf ve salâhiyet sahibi bulunan say~n
Profesör Dr. Fekete Lajos me ~gul olmaktad~ r. Bu vesikalar buraya
muhtelif membalardan gelmi~ tir. Evvela, Macaristandaki türk
makamlariyle s~k~~münasebette bulunan veya Erdelde resmi bir
vazife sahibi olan macar as~ lzade aileleri nezdinde bulunup ta
bilahare, önce milli müze ar~ivine sonra, devlet ar~ivine intikal
eden türkçe vesikalar vard~ r. Mesela Râköczi - Aspremont ailesi
ar~ivindeki 79 türkçe vesika bunlardand~r. Bunun üçü Tökhöly
geri kalan~~ II. Itaköczi Ferenc'in istiklal harplerine aittir. Maamafih bu vesaik aras~ nda kendilerinin bilâhare Türkiyedeki ikametlerine ait bir ~ey mevcut de~ildir. Raköczi ile alâkadar olanlar
umumiyet itibariyle siyasi ve iktisadi mahiyettedirler. Siyasi karakter ta~~yan evrak Rt~ köczi istiklal harbinin Bab~ali ile olan münasebetini tenvir ediyor. Bu münasebet, ellemmiyetli siyasi bir amil
veya askeri bir ittifaka müncer olmak derecesine varm~~~bulunmamakla beraber, mücadelenin bütün safahat~nda dostane kalm~~t~r.[1]
Saniyen gene, milli müzede uzun zaman toplanan vesikalar ana
kolleksiyonunu vücude getirip bilâhare devlet ar~ivine intikal eden
müteferrik evrak vard~ r ki içlerinde türk hâkimiyeti devrinin muhtelif zamanlar~nda yaz~lm~~~fermanlar, beratlar [2] vesaire vard~ r.
Dr. Fekete'nin gerek devlet ar~ ivinde ve Macaristanda di~er
yerlerdeki [3] türkçe vesikalar ve gerekse Viyana ve Venedik
Dr. Fekete Lajos: R~ köczi - Aspremont csalkld levktAr~nak török iratai
,<LevMUIri közlemk~ yek 1935),
Bunlardan birini, II. Selimin Edirneden 3 ~ubat 1568 de yazd~~~~bir berat~, Dr. Fekete ne~rediyor: «Bevezetk~~ a h6dolts~gi török diplomatik~ ba Bp.1926
Oklevelek 28».
Bu münasebetle Macaristandaki di~er baz~~türkçe vesikalar ve bunlara
dair yap~lan ne~riyata k~ saca temas etmek isterim:
I — Adetleri 537 olan ve içlerinde bir çok k~ymetli kitaptan ba~ka vak~fnameler de bulunan (Meselü: Elhaç Kas~ma~a vak~fnamesi. Bundan bahsediyor:
Dr. Fekete` Levkti~ri Közlemk~ yek 1925 sayfa 216). Macar Ilim Akademisi türkçe el yaz~lar~~kolleksiyonu: M. T. A. török k&iratai
II — Türkçe vesikalar~~ ihtiva eden Macaristandaki ar~ ivler ve müzeler
aras~nda en zengini Gyöngyös ~ehri ar~ividir. Bu kolleksiyon 237 vesikadan
ibaret, 1549 ve 1686 seneleri aras~ndaki zamana aittir. En ziyade ~ehrin, türk
makamlariyle olan münasebetine, deruhte edilen ve edilecek olan taahhüt ve
vazifelere temas etmektedirler. Dr. Fekete Lajos: Gyöngyös Vros levktiiri~ nak
török iratai Levkt. Közl. 1932, 1933 seneleri.
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devlet ar~ ivinde mevcut türk dokümanlar~~ hakk~nda yap~lm~~~
ne~riyat üzerinde yapt~~~~uzun ve ince tetkiklerden sonra yazd~~~~« ~stilâ devrinin Türk diplomati~ine dair » [4] eseri bu sahadaki büyük bir noksan~~tamamlamaktad~r. Say~n Profesörün, bundan ba~ka, umumi tahrir defterlerine nazaran Budinin Türkler
taraf~ndan i~ gali akabinde ve yar~m as~ r sonraki vaziyetinin mukayesesi hakk~ na ve Türk paleografisini alâkadar eden « Defter
Kunde und Siyakat ~~adl~~iki mühim eseri yak~nda ne~redece~ini
biliyoruz. Bizleri yak~ ndan ilgilendiren bu semereli mesai kar~~s~nda duydu~umuz memnuniyet ~üphesiz çok büyüktür.
Ba~~direktör say~ n Profesör Dr. Herzog Jözserin umun~ i ar~iv
meseleleri etraf~ ndaki etütleri [5], ba~~ar~ivist say~n Profesör Dr.
Kosstinyi Böla'n~ n Orta Avrupadaki muhaceret ve iskân meseleIII — Debrecen ~ehri ar~ivinde bulunan 110 türkçe vesika gene Macaristandaki bir buçuk as~rl~ k türk hâkimiyeti devrine ait olup ilk vesika 1555, son vesika 1690 tarihlidir. Bunlar Budin pa~alar], Budin defterdarlar~ , Szolnok sancak
beyleri, kad~lar~, Eger kalesi kumandanlar~~ve billhassa «Varadin» kalesinin
sukutundan sonra burada bulunan Beylerbeyi, kad~~ve hazine memurlar~n~n
imzas~n~~ta~~maktad~ r. Dr. Fekete Lajos: Debrecen V~ros~nak török oklevelei
«Levelt. Közl. 1925.»
IV — Gr. Zichy ailesinin elinde de bir çok türkçe mektup ve vesaik mevcuttur. Bunlar XVII. asra ve ~stolnii Belgrad'~n «Szekesfeherv~r» zapt~ndan sonra
has olarak tayin edilen ve bir çok köyleri ihtiva eden Kejar isimli mahalle aittirler. Burada sakin reayan~n cizye, örfiye, tereke kayd~~gibi vergilerden, iktisadi güçlük sebebiyle, bir müddet için aff~n~~bildiren ferman~~hümayun, Budin
Beylerbeyinin ~stolnii Belgrad mutasarr~f~na ve kad~s~ na gönderdi~i mektup,
tahrirat vesaireden mürekkeptir. Bunlardan 12 tanesini Dr. Fekete «Levelt. Közl.
1924» te ne~retti~i bir makalede tetkik etmektedir: «Török iratok a Gr. Zichy
Csal~d birtok~ban».
V — J~szbereny'deki türkçe vesikalar. Bunlardan birini Dr. Fekete «Beyezetes a hödolts~gi török diplomatik~ba Okle yelek 18» adl~~ eserinde ne~retmektedir. Bu vesika bu kasabaya ait bir k~s~ m arazinin tasarrufu ~artlar~n~~ bildirmektedir.
VI — Kecskem'et ~ehrinin XVII. asra ait vesikalar~~ihtiva eden Turcica
serisi.
VII — Budape~te ~ehri ar~ivi Turcica serisi, Bunlardan ba~ ka da birçok yerlerde raslanan bu nevi kolleksiyonlarda, Viyana devlet ar~ivinde oldu~u gibi,
adetleri az olmakla beraber K~r~m Hanlar~na ait vesikalar da mevcuttur. Dr.
Fekete: «Bevezetes a hödolt. Török diplomatikaba Bp. 1926 LV».
Dr, Fekete Lajos: Bevezetes a hödölts~gi Török diplomatik~ba Bp. 1926.
Dr. Herzog Jözsef : Reformtörekv•âsek az iratkezeles teren « Levelt.
Közl. 1929 ».
— Magyar leveltari terminolögla ayni mecmua. 1932 1-2.
— A Leveltar szervezete es hivatal törtenete Bp. 1933.
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lerine taallak eden tetkikleri [6], ar~ivist say~n Profesör Dr. Kapossy Janos'un san'at tarihi üzerindeki etütleri, ar~ivist Dr. Varga
Endre'nin ar~ ivde tatbik edilen prensipler hakk~ndaki tetkiki [7],
ilk hat~ ra gelebilenlerdendir. Bunlardan ba~ka Dr. Fekete Nagy
Antal'~n «Szepes megye», Dr. Szabs5 istvrIn'~n «Ugocsa megye>, Dr.
Bakgcs istvan'~n «Hunt megye» yukar~da bahsetti~im neviden ar~ iv tetkiklerine dayanan eserlerdir ki bunlar sayesinde tarihi Macaristandan bir k~s~ m vilayetlerin orta ve yeni zamanlardaki etnik ve iktisadi, içtimai çehresi ayd~nlanmaktad~r.
Macar devlet ar~ivi hakk~ndaki yaz~m~z~~bitirirken bugün haz~rl~ k devresini ya~~ yan, modern, ilmi, istirade edilebilir bir müessese haline gelmek için gayretler sarfedilen, halihaz~rda ise ancak nüvesi bulunan Türk devlet ar~ivini, ne derecede büyük vazifelerin bekledi~ine, mükemmel ve muntazam bir hale gelebilmesi için ne kadar derin ve esasl~~tedbirlerin al~nmas~~laz~m geldi~ine i~aret etmek istedik. Büyük türk milletinin ~an ve ~erefle
dolu tarih sahifelerini kendi elimizle, kendi membalar~m~zdan yazma~a karar vermekte ne kadar titiz isek bu vadide de yar~nki
muvaffak~ yetten o derecede eminiz.

[6] Bu yaz~ da istilade edilen eseri: Dr. Kossi~ nyi Bola: A Magyar kiritlyi
orsulgos levOltar Bp. 1938.
171 Dr. Varga Endre: A proveniencia elve «Levölt. Közl. 1938».

