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Abdurrahman $eref Bey merhumun eski evrakrmrz ve tarihi vesikalarrmrz adh makalesiyle
Argivlerimizi tarih edebiyatimiza intikal ettirdiklerinden beri tam krrk dort sene gecti.
ikinci megrutiyeti takip eden senelerde idi, bir tarih enciJmeni tegkil ediliyor ve milli tarih
yazmak vazifesi bunu tertip eden iiyelere veriliyordu. Yurt iginde ve harigteki
ktjtUphanelerde incelemeler yaprlmasr, lazrmgelen yerlerden vesikalar toplanmasr zarureti
derpig edildi$i srrada tarihimizin en mtihim ve esash kaynaklarrnr tegkil eden hazinei
evrakrn unutulmasrna imkan yoktu. Bunun igindir ki, milli tarih yazmak iginin birinci vazifesi
oldu[unu dUgrinen ve bu maksada hizmet gayesiyle bir de mecmua negrine baglayan
enclimen ilk yazrsrnt bu mevzua hasretmeyi dofru bulmustu. O srralarda, Tiirk
vesikalarrnrn, Osmanli devleti ile bu devletin hakimiyeti altrna aldrfir Balkan ve Orta
Avrupa devletlerinin tarihi igin ne kadar krymetli ve feragat edilemez kaynak oldufru iyice
anlagrlmrs, hatta bu maksatla, Macaristan ilim Akademisi Dr.Karacsony adlnda bir tarihgiyi
istanbul'a gondererek Ttirk vesikalan rizerinde aragtrrmaya ve bu yoldan Macaristanda
Tiirk hakimiyeti devrini aydrnlatmaya memur etmisti. Abdurrahman $eref Bey merhum ve
arkadaslarrnrn bu hadise elbette gozr.inden kagamazdr.
Hazinei evrakrmrz bugi.inkti adryle 'Bagvekalet argivi' o zamandanberi rizerinde dikkat ve
ihtimam gosterilen, ecdadrmrzrn btiyrik bir hassasiyetle muhafazasrna itina gosterdifii
evrakrn mahvolmaktan kurtarrlmasr ve tasnif ve tertibi igin ttirlri gayretler ve sarfolunan

bir konu oldu. Mritareke devrinde ve sonradan cumhuriyet devrinde muhtelif yetkili ve
krymetli ilim adamlanmrzrn tasnif usulleri ve tecrrjbelerile bu sahada, bugiin grikranla
yadetmiye mecbur oldu$umuz, gahgmalar yaprldr. Fakat meselenin tam manasiyle ilmi ve
metodlu bir gekilde ele alrnmasr rahmetli Saffet Arrkanrn Milli Efiitim Bakanhfr srrasrnda
L937 de bagladr. O zaman, Tiirkoloji sahasrnda tanrnmrg bir ilim adamr olan ve o srralarda
devlet argivinin Tijrk vesikalart seksiyonunu idare eden Dr.Fekete Lajos Tiirkiyeye
celbedilerek Tiirk argiv iglerinin tetkiki ve bu hususta konferanslar vermesi ve bir rapor
haztrlamasr istendi. Profesdr Fekete'nin tetkikleriyle konferanslarrndan, tavsiyelerinden
Ti.irk argivcili$i hayli istifade etmigtir. $ahsen tanrdr[rmrz ve bir mriddet birlikte galrstrgrmrz
bu krymetli ve anlayrglr ilim adamrnr burada bu vesile ile hrirmetle anmak vazifemdir. Ne
yazrk ki o, uzun miiddet ihtisasrndan faydalanrlmak iizere burada alrkonamadr ve harbin
grkmasiyle de Ttirk devlet argivine verilmek istenen ilmi istikamet unutuldu ve birgok
bocalamalara, zaman kaybrna sebebiyet verildi.

edilen mecrada ve tempoda ytirtimedi$ini saklamaya ltizum
yoktur. Filvaki, sekiz on senedenberi bir umum miidrirltik haline getirilen argiv
mtiessesesinde birgok hayrrlr ve neticeli galrgmalara $ahit olduk. Tarihimizin gok mrjhim
kaynaklannr tegkil eden vesikalar, defterler, bir araya toplandr ve krsmen de harabiden
kurtarrldr. Yrllardanberi tasnif igleri, telhis igleri, indeks yapma igleri krymetli ve yetkili bir
kadro eline tevdi edilerek, muhtelif ekipler halinde galrgma faaliyeti devam etmektedir.
Edebiyat Fakriltesi mezunlarrmrzdan defierli ve bu sahada ihtisas yapmrs genglerimizi bu
kadro igine almak, onlarrn bilgi ve enerjilerinden faydalanma imkanlarrnr temin etmek igi
saflandr; fakat, buna yaprlan hayrrlr galrsmalara ra$men, tatmin edilmis olmaktan uzak
Bugr.in, argiv iglerimizin arzu

bulunuyoruz.
Evvela, bu meselede prensip igi, hareket noktasr salim bir gekilde tesbit edilmek lazrmdrr.
Bizce, istanbuldaki Bagvekalet argivi denilen ve artrk sadece tarihin malr olan; bugilnkri

merkezi devlet dairelerindeki aktuel vesaik ile bir alaka ve rabrtasr kalmayan, devlet
merkezinin Ankara olmasr dolayrsryle merkezi devlet argivi ile birlegtirilemiyecek olan bu
mrjesseseyi tamamen ilmi ve tarihi bir mevzu olarak ele almak, ijniversitelerin ve ilim
kurumlarrnrn faaliyetlerine yardrmcr ve onlarla ahenktar bir halde gahgabilmek tizere,
btinyesinde ve kurulugunda esaslr bir degisiklik yapmak zarureti vardir. Edebiyat
FakiJltelerinin, kritriphaneler gibi, gahsma ve faydalanma yeri oldufiuna, bu mi.iesseseler
mezunlanndan ilmi sahada galrgacaklann bir krsmi igin de faaliyet sahasr bulunduguna

gore, buraya intisap edenlerin tlniversitelerle hem ilmi hem de idari bakrmdan alaka ve
mtinasebetlerinin devamr herhalde dogru olsa gerekir.
gibilerin ihtisaslarrnr ilerletmeleri, Avrupa argivlerinde mtinavebe ile bir mriddet kalarak
ilim ve metod muhitlerinden istifade etmeleri ve kendi mtiesseselerinde ileri hamleler
yaparak dolayrsiyle Tilrk argivcilifine ve Trirk tarih ilmine faydah olmalarr, argivin
grkaraca$r bir mecmuada ilim, ihtisas mevzularrnr iglemeleri ne kadar arzuva gayandrr.
Bundan 6-7 sene evvel, rahmetli Recep Peker hiiktimeti zamanrnda ar5iv igi bir btitiin
olarak ele alrnrnrs ve bu hususta incelemeler yaprlarak bu sahada bir reform dtigtiniilmi.ig,
hatta bir tegkilat kanunu tasansr da hazrrlanmrgtrr. Daha sonra, bu mesele, di$er esaslr bir
cepheden mtitalaa edilerek, istanbul Universitesince tetkik mevzuu olmus ve tegkil edilen
bir komisyon kr.jtrjphanecilik igi ile birlikte ar5ivcilik enstittisri tegkili hakkrnda tanzim ettifi
bir raporu alakadarlara sunmustu.
Bu

Maalesef, br.iti.in bu hayrrh tesebbrjslerin sonu gelmedi ve argiv iglerimizde gonrile ferah
verici bir terakki gorrilemedi. $imdi, bu mevzuu tekrar edigimiz, mesele rizerine
alakadarlarrn dikkatini bir derece daha gekmek, yeni bir tegrii meclise gidildifi gu srrada,
ergeg bir tegkilat kanunu ile Btiyiik Millet Meclisine intikal edecek bu milli ve ilmi mevzu
i.izerinde aydrnlarrmrzr, di.igtinmeye vesile hazrrlamak igindir. Universitelerimizi ve ilim

kurumlarrmrzr yakrndan ilgilendiren, Batr memleketlerindeki gahgma imkanlanna ve
seviyeye grkmasr ile, hepimizi sevindirecek olan bu mtiessesenin artrk acil ve cezri bir hal
gekli bekledi$ini sriylersek hig de hata etmemig oluruz.

