EVRAK-I AT~KANIN SURET-~~TASF~YES~NE DAIR RAPOR
FATIH RUKANCI - HAKAN ANAMER~C
Giri~: Osmanl~~Devleti'nde Ar~iv ve Ar~ivcili~in Tarihsel Süreci
XIX. yüzy~l~n ilk yar~s~nda toplumun umumi ya da milli' kütüphaneler arac~l~~~yla
üretilen bilgiye eri~iminin yan~~ s~ra devletin de kendi üretti~i bilgiye eri~imi konusu gündeme
gelmi~tir. Bilindi~i gibi devlet kurumlar~~içerisinde bilgiyi sadece e~itim-ö~retim kurumlar~~
üretmemekte, birçok kurum içerisinde de farkl~~özellik ve içerikte yaz~~malar yap~lmaktad~r.
Bu yaz~~malar yönetimin temel görevlerinden biri olup, etkinliklerini yürütürken ve yasal
yükümlülüklerini yerine getirirken üretti~i, ald~~~~her türlü doküman~~ifade etmektedir. Osmanl~~ Devleti'nin çe~itli amaçlar üzere üretti~i belgeler özellikle XVI. yüzy~ldan itibaren
düzenli olarak saklanmaya ve korunmaya ba~lam~~t~r. Ancak bu belgelerin düzenlenmesi, korunmas~, s~n~fland~r~lmas~~ ve gerekti~inde kullan~lmas~~ için kolayl~ k sa~layacak bir sistem
geli~tirilmemi~tir. Bu döneme ait belgeler genellikle defter halindedir. Bu durum da dönemin
devlet bürokrasisi sonucunda üretilen belgelerin defter esasl~~bir ar~ivleme yönteminin de kullan~ld~~~n~~ortaya koymaktad~r'. Bu dönemden itibaren belgeler/defterler devletin hazinesi
olan Hazine-i Amire'de toplanm~~~ve süreç içerisinde çe~itli mekanlara nakledilmi~tir.
Osmanl~~Devleti'nin merkez te~kilatmda ar~iv malzemesinin korunmas~~devlet s~rlar~n~n
saklanmas~, çal~nmamas~, kay~ tlar~n de~i~tirilmemesi (sahtecilik ve tahrifat), bürokratik
i~lemlerin izlenmesi, kaide-i kadime üzerine hareket edilmesi gibi konularda ciddi önlemler
al~nm~~t~r. Osmanl~~Devleti'nin Divan-~~Hiimayun, Bab-~~Asafi, gibi merkez kurulu~lar~n~n ar~iv
malzemeleri, Topkap~~Saray~, At Meydan~'ndaki baz~~mahzenlerde saklanm~~t~r. XVIII. yüzy~l~n
ortalar~na kadar büyük bir itina ve düzen içerisinde saklanarak korunan ar~iv belgeleri
(malzemeleri) umursamazl~k ve ilgisizlik nedeniyle büyük hasarlar görmü~tür. Bak~ms~zl~ k, su
bask~nlar~, yang~nlar, nakiller, yetersiz depolar gibi nedenler ile birçok ar~iv malzemesi
günümüze ula~amam~~t~r. Bu malzemelerin yok olmas~na neden olan bir ba~ka ilginç olay da
belgelerin seferlere gidildi~inde ordu ile birlikte götürülmesidir. Devlet i~lerinin aksamamas~~
ve i~lemlerin yürütülmesi için bir k~s~m önemli siciller ve kay~ tlar birlikte götürülmekteydi.
XVII. yüzy~l~n sonlar~ndan itibaren al~nan askeri yenilgiler, bu tür belgelerin ve defterlerin
sava~~meydanlar~ nda kalmas~na neden olmu~tur3.

I Umumi ve Milli terimleri tam anlam~yla halk kütüphanesini ya da halka hizmet veren bilgi merkezlerini
nitelendirmemektedir. Bu terimler, hizmet edece~i kullan~c~lardan çok dönemin siyasi bak~~~aç~lar~n~~ifade
etmektedir.
2 Belgelerle Ar~ivcilik Tarihimiz (Osmanl~~Dönemi), Ankara, Ba~bakanl~k Devlet Ar~ivleri Genel Müdürlü~ü
Osmanl~~Ar~ivi Daire Ba~kanl~~~, 2000, s.5.
3Atilla Çetin, "II. Me~rutiyet Döneminde Ar~ivIerimize Ait Belgeler", Türk Dünyas~~Arast~rmalan, 1985, (34), s.
22-56.; Cevdet Türkay, "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Ar~iv", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1968, 2 (7), s. 44-46.;
Y~lmaz Öztuna, "Osmanhlarda Devlet Ar~ivi", Hayat Tarih Mecmuas~, 1975, (2). 4-6.
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Osmanl~~ Devleti'nin tüm bu davran~~~ve uygulamalar~ ndan da anla~~ laca~~~üzere, ar~iv
fikrinin varl~~~~bir gerçektir. Bunu günümüze kadar ula~an belgelerin düzenlenmesinden ve
clerkenar uygulamas~ndan anlamaktay~z.
Modern ar~ivcilik konusunda ilk önemli giri~imler 1845'te ba~laulnu~ur. 1846 y~ l~ nda
ilan edilen bir irade ile de Defterhane ve Bab-~~Ali civar~ nda bulunan çe~itli clepolarda bulunan devletin önemli i~lerine ait belgelerin, olumsuz ko~ullar nedeniyle zarar görmeleri ve
aran~ ld~~~ nda bulunamamalar~~ nedeniyle Avrupa'daki benzerlerine uygun olarak ve içerisine
içi~leri (ev~-ak-~~dahiliye), bakanlar kurulu (ev~-ak-~~ umur-~~ divaniye) ve d~~i~leri (evrak-~~ haniciye) ile ilgili belgelerin ve tarih, co~rafya kitaplar~~ve haritalarm de konulaca~~, Bab-~~ Ali dahilinde büyük ve kullan~~l~, kütüphane ~eklinde bir binan~n yapt~ r~l~nas~na Meclis-i Vala-y~~Ahkam-~~Adliye mühürlii belgeyle karar verilmi~tir'. Asl~ nda bu bina; dermesi, mimarisi ve düzeni
ile ilgili özellikleriyle Hazine-i Evrak ar~ivinden çok bir ara~t~rma kütüphanesi özelli~i kazanm~~~olmaktad~ r.
Hazine-i Evrak binas~ n~ n kurulmas~~ çal~~malar~~ sürerken üretilen belgelerin hangi
yöntem ve teknik ile s~ n~fianaca~~~planlanm~~t~ r. Bu çal~~malara da 1849 y~ l~ nda ba~lanm~~~ve
Meclis-i Muvakkat taraf~ndan bir nizamname yay~nlanm~~t~ r. Bu nizamnamede "devletin k~nvei hafizasi" olarak nitelendirilen ar~ivde, sm~ fiama, düzenleme ve saklama konusunda ciddi
planla~nalar yap~lm~~t~ r. Bu dönemde dünyada benzerlerinde oldu~u gibi Hazine-i Evrak'~ n da
ba~ta tarih olmak üzere di~er bilimsel çal~~malara da aç~ k olmas~~ dü~ünülmemi~, yaln~zca devlet kurulu~~ve görevlilerinin devletin kar~~la~t~~~~ve/veya ileride kar~~ la~aca~~~sorunlar~ n
çözümünde bir dan~~ ma ve bilgi merkezi olarak dü~ünüldü~ü görülmektedir. Bu nedenle Hazine-i ENTak'ta saklanmas~~planlanan belgeler üç ana k~sma ayr~ lm~~t~ r. ~lk k~s~ mda, belgelerin
düzenli olarak tutulmaya ba~lad~~~ ndan 1849 y~l~ na kadar olan hatt-~~ hilmayun ve iradeler
ikinci k~s~mda Abdülmecit'in tahta ç~ k~~~ ndan (1839) 1849 y~l~ na kadar olan hatt-~~ hümar~ n ve
iradeler konular~ na göre s~ n~fiand~ r~l~n~~ur. Üçüncü k~s~mda ise; 1848 y~ l~~ ba~~ ndan itibaren
Bab-~~ Ali kalemlerinde üretilen belgelerin s~ n~fiand~ r~ larak depolara konulmas~~ kararla~ ur~ lm~~ t~ r5. Bu belgeler aras~ nda; Tanzimat Ferman~ na ve Tanzimat dönemi, nüfus
say~ m~, askeri düzenlemeler, M~s~ r, Tepedelenli Ali Pa~a ve Vehhabi ayaklanmalar~, Darphanei Amire, Tersane-i Mamure, Tophane-i A~nire ve Baruthane-i Amire gibi kurumlar, Rusya,
Avusturya, ~ngiltere, Fransa, Sardunya, ~spanya, Amerika, Isveç, Hollanda, Belçika, Danimarka,
Pr~~ sya, Sicilya, Yunanistan ve Toskana gibi devletler ile yap~lan yaz~~malar ile ilgili birçok
belge ve defter yer almaktad~ r".
Osmanl~~ Devleti'nde ar~iv ve ar~ivcilik çal~~malar~ n~ n geli~imi yaln~zca Hazine-i Evrak ile
s~ n~ rl~~de~ildir. Özellikle Tanzimat Ferman~ 'ndan sonra Osmanl~~Devleti'nin idari te~kilaunda
önemli de~i~imler ve auln~alar gözlemlenmektedir. Bunlardan en önemlisi büyük idari kurumlar~ n ve makamlar~ n olu~turulmas~ d~ r. Bilindi~i gibi 1826'dan itibaren devletin karar merci
olarak i~levini sürdüren Divan-~~ Hilmayun yerine nezaretler kurulmu~, bununla birlikte merkez te~kilat~ n~ n yan~~ s~ra ta~ra te~kilatlar~~da yeniden düzenlenmi~tir. ~lk kurulan nezaret olan
Evkaf-~~ Hiimayun Nezareti, tüm s~ n~ rlar içerisindeki vak~f i~lerini tek bir çat~~ alt~ nda top"Devlet i~lerine Ait Önemli E~rak~n Sa~l~kl~~Bir ~ekilde Kor~~~~~~ p Saklanmas~~ ~çin Bab-~~Ali içerisinde
Hazine-i Evrak Ad~yla Yeni Bir Bina Yapur~lmas~". (1846). DAGM.BOA.~ ..HR..MSM. 25/658, 11 Zilkade 1262 (31
Ekim 1846).
5 "Mahzenle~-de Bulunan ve Hazine-i Evrak'a Nakledilecek Olan Belgelerin Tefrik ve Tasnifinin Ne ~ekilde
Yap~laca~~". (1849). DAGM.BOA. ~..MVL. 4093, 26 ~aban 1265 (17 Temmuz 1849).
'Ayn~~belge. Mahzenlerde...; "Hazine-i Evi ak'a Konulacak Evi-ak~ n Tasnili ve Padisahlara Ait Hatt-~~Hümayun
ve ~radelerin Toplanmas~". (1850). DAGM.BOA. A..DVN..MKL. 63-A/5, 20 Rebiulahir 1266 (5 Mart 1850).
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lanm~~t~r. Ancak bu i~lemler esnas~nda tutulan kay~ tlar~n ve yap~lan yaz~~malar~n oldukça
sa~l~ ks~z ve verimsiz bir biçimde oldu~u anla~~lm~~, bu nedenle de devlet büyük gelir kay~plarma u~ram~~ur. Bu ba~lamda, nezaret bünyesinde bir ar~iv olu~turulmas~~kararla~ur~lm~~ur.
Bu öncü giri~im ile hemen hemen tüm bakanl~ klar kendi bünyelerinde ve/veya farkl~~
binalarda, kendi i~lemlerine ait belgelerin yer ald~~~~ar~ivler kurmu~lard~r. Nezaretlerin yan~~
s~ ra Bat~~kültürü ile yak~ndan ilgili olan bir di~er kurum da belediyeler yani ~ehremanederidir.
~lk olarak K~r~m Sava~~~s~ras~nda 1854'te ~stanbul için olu~turulan ve "~stanbul ~ehremaneti"7
olarak bilinen bu sistem daha sonralar~~di~er merkez ve ta~ra vilayederine de 1864'te ç~kar~lan
Vilayet Nizamnamesi ile uygulanm~~t~r'. 1854 y~l~na kadar çe~itli yönetim birimlerindeki
belediye hizmetleri ~htisab Nezareti, Zabtiyye Nezareti, Zahire Nezareti ve Ebniyye Nezarederi
taraf~ndan yerine getirilmi~~ve tüm bu kurumlar kendi günlük i~lemleri sonucunda çe~itli belgeler üretmi~lerdir. Belediyelerin bu nezarederden ba~~ms~z ve kendi alt birimleri (daireler)
ile i~lemlerini sürdürmeye ba~lamas~ndan itibaren belge üretimi de art~~~göstermi~tir. Bu belgeler zamanla ço~alm~~; i~lemlerin takip edilmesi, hukuksal konularda kan~ t olarak kullan~labilmesi ve bürokratik i~lerin kontrol alt~na al~nabilmesi için ar~iv odalar~~veya depolar~na
gereksinim duyulmu~tur. Ancak hem bütçe eksikli~i hem de belgelerin düzenlenmesi ile ilgili
olarak gösterilen ilgisiz davran~~lar sonucunda birçok aksakl~k ve belge kayb~~ya~anm~~ur.
~stanbul ~ehremaneti de bu konuda ilk örnek olmas~~aç~s~ndan ele al~nmas~~gereken bir
kurum olmaktad~r. ~~te 1914 y~l~nda haz~rlanm~~~olan ve çal~~man~n temelini olu~turan Rapor,
~stanbul ~ehremaneti'nin kurum ar~ivi olarak tasnif ve imha çal~~malar~ndan bahsetmektedir.
Rapor'da ~stanbul ~ehremaneti'nin kurulu~undan itibaren (1854) üretilen belgelerin hangi
ko~ullarda ve nas~l tasnif ve imha edildi~i konular~na a~~rl~k verilmekte ve aç~klamalarda bulunulmaktad~ r. Rapor ayn~~zamanda ~stanbul ~ehremaneti'nin kurulu~undan 1912 y~l~na kadar geçen süre içerisinde belgelerin tasnif, depolama ve imha süreçleri ile ilgili ilginç örnekler
vermektedir.
Ar~ivlerde Tasnif ve Arrma/~mha Süreçlerinin Önemi
Ar~iv belgelerini de~erlendirip belgeler üzerinde denetimi sa~layabilmek için söz konusu belgelerin bilimsel bir yöntem dâhilinde düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenmemi~~
ar~iv belgelerinden yararlanmak, bu belgelere eri~imi sa~layarak bilimin ve ait oldu~u
yönetimin hizmetine sunmak hemen hemen imkans~zd~r. Bu çal~~man~n konusunu olu~turan
tasfiye ve koruma ar~iv belgelerinin düzenlenmesinden önce yap~ lmas~~ gereken
çal~~malardand~r.
Tasfiye ve koruma konusunu aç~klamadan önce ar~iv belgelerinin üç ayr~~ça~~ndan bahsetmekte yarar vard~r. a) Birinci ça~~(kurulu~lar~n kendi ar~ivlerinde): Bu dönemde belgeler
kurulu~lar~n çe~itli birimlerinde güncelli~ini kaybetmemi~~olarak, aktif bir biçimde ve günlük
i~~ak~~~~içinde kullan~lmaktad~ r. b) ~kinci ça~~(ara depolar): Bu dönemde belgeler, günlük i~~
ak~~~~içinde güncelli~ini kaybetmi~lerse de, gere~i halinde kamu görevlilerince zaman zaman
kullan~lmaktad~ r. Belgeler ar~ ivlere devrine kadar ara depolarda bekletilir. c) Üçüncü ça~~
(ar~ ivler): Bu dönemde belgeler ara depolardan ar~ive getirilmi~tir. Bu üç dönemde de ar~iv
belgeleri ya da ar~ivlik malzeme kurulu~lar ve ar~ivler için ayr~~de~er ta~~rlar. Bu nedenledir ki
7 Baz~~kaynaklarda "~ehremaneti" sözcü~ünün yaln~zca ~stanbul Belediyesi için kullan~ld~~~~belirtilmektedir.
Bu durumun kurulan ilk belediye te~kilat~n~ n Istanbul'da bulunmas~ndan kaynakland~~~~büyük bir ihtimaldir.
Di~er düzenlemeler için balumz, "Vilayatta Devair-i Belediye Meclislerinin Vezaif-i Umumiyyesi Hakk~nda
Talimatname"-1867, "Vilayat Belediye Kanunu" - 1877.
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her üç ça~~için de ayr~~bir tasfiye ve koruma ~ekli söz konusudur. Birinci ça~da tasfiye yaln~zca
kurulu~lar~n bünyeleri içinde yap~l~r. Tasfiye i~lemini yapanlar da, sadece o kurulu~un yetkilileridir. ~kinci ça~da tasfiye, ara depolarda ve önceden tespit edilmi~~~artlar dahilinde, kurulu~~
ve ar~iv yetkililerince ortakla~a yap~l~r. Üçüncü ça~da tasfiye i~lemi ise ar~iv yaln~zca yetkilileri
taraf~ndan gerçelde~tirilir.
Tasfiye, biriken belgelerin incelenmesi sonucu i~e yaramayan, ait oldu~u dönemde
i~lemi biten ve gelecekte de entelektüel ve idari aç~dan i~e yaramayaca~~~dü~ünülen gereksiz
belgelerin imha için ayr~lmas~~faaliyeti olarak tammlanabilir. Devlet dairelerinde, resmi kurum
ve kurulu~larda ve di~er kurulu~larda her gün çok say~da belge i~lem görmekte, i~lem d~~~~kalan belgeler ise; ait oldu~u dosyaya konularak ar~ivdeki yerine kald~r~lmaktad~r. Ancak her
gün biraz daha artan ve ço~alan bu belge y~~~n~~yer darl~~~~meydana getirmekte, ayn~~zamanda
bak~ms~zl~ktan kullan~lamaz hale gelmektedir. Bu tür belgelerin aras~nda gerçekten saklanmas~~gerekmeyen ve sakland~~~~süre içinde, uzun bir süre saklanmas~~gereken belgelere zararl~~
olan belgeler de vard~ r. Bu iki tür belgeyi birbirinden ay~ rmak, yani tasfiye etmek ve bunun
sonucu olarak da, gereksiz belgeleri yok etmek gerekir. Bu arada esaslar~~ bilinmeden,
geli~igüzel herkesin kendi görü~üne göre yap~lacak tasfiye ve i~lemi ile fark~na var~lmadan çok
say~da önemli belgenin yok edilmesi olas~d~r.
Ar~ivcilikte tasnif, belgelerin koruma, h~zl~, tam ve do~ru eri~im amac~yla depolardaki
raflara düzenli bir ~ekilde yerle~tirilmesi için yap~lmas~~ gereken bütün i~lemlerdir. Ar~ivcilik
Terimleri Sözlü~ü'nde tasnif, s~n~flama ve düzenleme kavramlar~na göndermeler yap~larak
aç~klanm~~t~ r: S~n~flama; belgeler/ar~ivler için bir dosyalama plan~ /sistemi veya s~n~flama
plan~~haz~ rlanmas~~ve serilerin ve/veya unsurlar~n bu tür bir plan/sistem içine yerle~tirilmesi,
olarak tan~mlan~ r. Düzenleme ise belgelerin/ar~ivlerin kaynak kurulu~un idari yap~s~n~~
ve/veya amaçlar~n~~ya da i~levlerini yans~ tmak üzere, bir düzene sokulmas~~(provenpus ilkesi)
ile ilgili entelektüel i~lemlerdir. Bu i~lemlerin mümkün olmad~~~~durumlarda belgelerin fiziki
cinsine, yap~s~na ve içeri~ine uygun ba~ka (alfabetik, kronolojik, co~rafi gibi) bir k~stas kullan~larak düzenleme yap~lmaktad~r. Düzenleme depo, ar~iv fonu, alt fon, s~n~f, seri veya belge
düzeylerinin hepsine veya herhangi birine göre yap~labilir. Bu i~lemleri tamamlayan numarala~na, kutulama ve raflara yerle~tirme gibi fiziki i~lemler de düzenlemenin içinde yer al~r, bu
i~lemlere s~ralama ad~~da verilmektedir.
Belgeler ar~ive devredildikten sonra, ar~ivde belgelerin tam bir denetim alt~nda saklanmas~~gerekmektedir. Bu denetim, yaln~zca belgenin fiziki denetimi de~il ayn~~zamanda entelektüel korunmas~~ve kullandabilirli~i demektir. Belgeler ar~ive geldiklerinde kendilerine
verilen herhangi bir s~ra numaras~~veya koduyla ara~t~rmaya aç~lamazlar. Çünkü henüz bu belgelerin denetimini üstlenen ar~ivci dahi belgelerin içeri~ini tam olarak bilmemektedir. Böyle
bir durumda belgelerin ara~t~rmaya aç~lmas~yla, bir daha telafi edilemeyecek sorunlar ortaya
ç~ kabilir. Belgelerin ar~ive devrinden sonra onlar~n denetimini sa~lamak için tasnif edilmeleri
gerekir. Farkl~~kaynaklardan gelmi~~ve düzenlenmemi~~belgeler ar~ivde düzenlenmeli, kullan~lacak hale getirilmeli ve depolara yerle~tirilmelidir.
Tasnif i~leminin yap~labilmesi için belgelerin tek tek ya da gruplar halinde incelenmesi
gerekir. Dolay~s~yla ar~iv belgelerinin analizinin yap~lmas~~söz konusudur. Ar~iv belgesinde
ay~rma i~lemi belgenin ait oldu~u kurumun te~kilat yap~s~~ dikkate al~narak yap~ lmal~d~ r.
Te~kilat yap~s~~ tam olarak belirlenmeden bir organizasyon ~emas~~haz~rlanmadan ay~rma
i~leminin yap~lmas~~do~ru olmaz.

EVRAK-I AT~KANIN SURET-~~TASF~YES~NE DA~ R RAPOR

95

Ay~ rma i~lemi, ar~iv belgelerinin belirginlik kazanm~~~olan her bölümünün te~kilat
yap~sma göre yap~l~ r. Bunun için de bu bölümlere ait defterlerden yararlan~ l~ r. Ayr~ca orijinal
ar~iv belgeleri tasnif fihristleri ve dosyalarda yap~lm~~~olan ara~t~ rma kay~ tlar~~da ay~ rma
i~lemine yard~mc~~olurlar. Bir araya getirilmi~~bu belgeler kronolojik olarak s~ralan~ r. Ay~rma
sonucunda belgelerin ait oldu~u kalem veya dairenin daha önce belirlenmi~~kodu belgelerin
uygun yerine yaz~l~r.
incelenen Raporda ise herhangi bir ar~iv ilke ve yöntemi dikkate almmadan ar~iv belgelerinin ay~rma ve ay~klama (in~ha ya da satmak için ay~r~na) i~lemlerinin birkaç kurum yetkilisi
denetiminde alelusul yap~ld~~~ndan bahsedilmektedir. Böyle bir uygulama ku~ kusuz telafisi
mümkün olmayan bilgi ve belge kayb~na yol açm~~ t~ r. Bunun yan~~ s~ra ar~iv belgelerinin oldukça uygunsuz ortamda y~~~ nlar halinde depoland~~~~ya da önemli resmi belgelerin hurda
ka~~ t fiyat~ndan sat~lmaya çal~~~ld~~~, baz~~belgelerin ise yak~larak imha edildi~i yine söz konusu Raporda dikkati çeken ve üzülerek belirtmemiz gereken noktalard~r.
Ar~iv belgelerinin özelli~i kan~t niteli~i ta~~malar~~ve yitirildi~inde yerine getirilmesinin
imkans~z olu~udur. Yani birçok konuda ~ahsi ya da ulusal bazda ba~vuru kayna~~m~z ve çe~itli
yetki ve haklar~m~z~n ispat~nda kaynak niteli~i ta~~yan ar~iv belgelerimiz ülkemizde ar~ivcili~in
geli~memesi ya da geli~tirilmemesi nedeniyle ya yok olup gitmi~~ya da kullan~lamaz duruma
gelinceye kadar ihmal edilmi~tir. Bu yok olu~~ve ihmalin yan~~ s~ ra politik ya da ba~ka nedenlerden dolay~~ hurda ka~~t fiyat~na a~~rl~~~~pahas~na sat~lm~~t~r. Bütün bu yanl~~~uygulamalar
kültürel servetinfizi ve miras~m~z~~ olu~turan ar~iv belgelerimizden yeteri kadar yararlanamamam~za neden olmaktad~ r. Günümüz bilgi teknolojileri sayesinde elektronik ve bas~l~~bilgi ve
belge miktar~~oldukça ço~alm~~t~r. Geleneksel, basit ay~ rma ve tasnif yöntemleri ise bu bilgi ve
belge y~~~n' kar~~s~nda yetersiz kalmaktad~ r. Yap~lmas~~gereken modern ar~ivcili~in ilke ve
yöntemlerinin tüm kurum ve kurulu~lar~m~ zca uygulanmas~~ve geçmi~te yap~lan söz konusu
yanl~~lara bir daha dü~ülmeyerek milli ar~iv varl~~~m~za hiç olmazsa bundan sonra lay~k~yla sahip ç~kabilmektir. Aksi takdirde bütün resmi i~lemlerimizin kan~ t~~olan belgelere zaman~nda
ula~amaz ya da onlar~~ bir daha geri getirememek üzere kaybederiz. Bu da tüm kurumlarmuzda i~lerin aksamas~ na, denetimin ortadan kalkmas~na ve tüm bunlar~n yan~~s~ra tarihsel
ve kültürel birli~imizin çözülerek yok olmas~na neden olacakt~ r.
Nitekim, 1327-1330 (1911-1914) y~llar~~aras~nda Istanbul'da mahzenlerde birikmi~~belgelerin ayr~lma ve imhas~~konusunda çe~itli sorunlar ya~anm~~t~r". Bu çal~~mada, 1914 y~l~na ait
"Evrak-~~Adkan~n Suret-i Tasfiyesine Dair Rapor"transkribe edilmi~tir. Raporda, o dönemde
resmi belgelerin nerelerde ve hangi ~artlarda korundu~una dair bilgiler verilmi~~ve söz konusu
belgelerin tasfiye i~lemleri ayr~nt~l~~ olarak ele al~ nm~~t~r. Bu bilgiler ar~ivcilik tarihimizde
tasfiye i~lemlerinin geçmi~ten günümüze, yakla~~k yüz y~ll~k bir süre içerisinde nas~l bir geli~im
gösterdi~ini aç~ klamak konusunda önemli ayd~nlat~nalar içermektedir. Ayr~ca gelecekteki
hafiza~n~z~n nelerden olu~aca~~~konusunda önemli bir sorumluluk ta~~yan ar~ivcilerimizin ülke
menfaatleri ve bilim çevresi aç~s~ ndan ne kadar önemli bir görev yapt~klar~~ bu rapor
arac~l~~~ yla bir kez daha vurgulanacakt~r.

9 ~smet Binark, Ar~iv ve Ar~ivcilik Bilgileri, Ankara, T.C. Ba~bakanl~ k Cumhuriyet Ar~ivi Dairesi Ba~kanl~~~,
1980, s.73-75.
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Evrâk-~~`Atikan~n Si~ret-i Tasfiyesine Dâ'ir

Râpor
Dei-sa:adet
Matba'a-~~ Ar~âk Garoyân - Bab-~~ 'Ali Caddesi
1332

Mukaddime
Evrak-~~`Atika ~imdiye kadar nerelerde ve nas~l muhâfaza idil~ni~dir?
Sâmileri old~~~~üzere 1271 senesine gelinceye kadar vezâ'if-i belediye ~hnsab
Nezâreti, Zabtiyye Nezareti, Zahire Nezâreti ve Ebniyye idaresi taraflar~ndan ifa idilmekde idi.
Sene-i mezkfirede ~htisab Nezaretinin la~v~yla emanetin te~ekkülünden ve mu'ahharen Zabtiyye Nezâretinin münhas~ ran ~nnür-~~ zab~ ta ile i~tigâlinden dolay~~bu nezaretler belediye
i~lerine müte'allik evrak~~Emânete devr itmi~ler. 1285'de Ebniyye ~daresinin emânet-i Hendesehânesine kalb~~ hasebiyle oraya 'âi'd evrâk dahi Emânete getirilmi~. Emânet'in bir evrâk
mahzeni olmad~~~~içün gerek i~bfi müdevver evrak gerek seneden seneye Emânetce cem' idilen vesâ'ik mevakf-i ~~~~~htelifede isticâr idilen mahallerde taht-~~muhâfazaya al~mm~d~r.
Evi-ak mahzeni olmak üzere öteden beri devâ'ir-i resmiyyece harik ve sirkat tehlikelerinden masün 'add idilen kargir binalar intihâb ve isticâr olundu~undan Emânetce dahi bu usüle
dayeten ibtidâ K~l~ nçl~âne (~imdiki Mekteb-i Sanâyi' binas~ ) de bir mahall-i evrâk mahzeni ittihaz ol~mmu~. Buras~n~n Mekteb-i Sanayi'e tahvilinden sonra Ayasofya'da 'Adliye ve Evkâf
binalar~~ tahtmda birkaç oda tutulmu~. Daha sonra Süleyman Pa~a liân~ 'na (el-yevm Emanet
Binas~ 'n~ n kar~us~ na müsadif ve Ha~im Pa~a Kona~~~nâm~yla n~a'rüf mahaldir) nakl
olunmu~dur.
1310 senesinde hareket-i arz te'siriyle mezkfir han kâmilen münhedim oldu~u s~rada
~ehremâneti evrak-~~'atikas~~dahi iki sene kadar enkaz alt~nda her dürlü te'sirat-~~havâ'iye ve
tahribâta ~na'rüz bir halde b~ rak~lm~~. Sonralar~~bunlar enkaz alt~ndan ç~kar~larak bir k~sm~~
eski Emanet Binas~ 'mn ba~çesindeki Süvari-i Zabtiyye hayvanat~na mahs~-~s ahürlara nakl idilerek iki sene kadar da orada ya~mur ve çamurlar alt~ nda terk idilmi~~di~er bir k~sm~~ da
So~ukçe~~ne'de isticar olunan mahalle ta~mm~~d~r.
En nihayet bu da muyaf~ k görülmeyerek Vezir Han~ 'nda alt~~oda bi'l-isticar Emanet ve
~u'abât~na 'ai'd bi'l-cümle evrak sandüklar derünunda oldu~u halde kâmilen mezkür odalara
yerle~dirilmi~dir. Vezir Han'~ ndaki odalar l~ân~ n zemin kat~nda kin rutübetli, güne~~ve
hevadan mahrüm kapu ve pencereleri s~ms~ k~~kapal~~ bir tak~ m yerlerden 'ibâret oldu~u içün
buralara yaz' olunan evrak dahi heva ve ziya alamamakdan ve te'sir-i rutübetden öyle bir hale
gelmi~~ki tahta sandüklar ç~irümekle beraber derünlar~ ndaki evrak ve vesâ'ik dahi el-yevm
~nevcüd ve mahfüz numünelerine nazaran 'adeta defter ve ka~~d halinden ç~kub ba~ka bir
mahiyet kesb inni~dir.
Evrak~ n bu derece i~e yaramaz bir hale gelmesini mis~cib olan esbab~ n bir miihimi de
1271 senesinden berü defa'atle vaki' olan mahzenden mahzene nakl esnas~nda bir tak~ m cahil
hamallarm ve takdirsiz me'rnürlar~n eser-i ihmal ve hatas~~olarak karma kar~~~ k bir süretde
öteye berüye at~lmas~~ve sandüklarm üst üste istif idilmi~~olmas~ d~r ki bu sürede altta kalan
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evi-ak te'sir-i rutübetle 'adeta külçe haline gelmi~, zarflar~~çürümü~, zamglar~~gev~eyerek dosyalar parça parça olmu~dur.
~~te Emânet-i Celilece ilk ta.sfiyeye ba~lanmadan evvel evrak~n k~sm-~~a'zam~~bu halde bulunmu~dur.
**

Evrak~n i~bü hâl-i peri~an' 1328 senesine gelinceye kadar nazar-~~dikkati celb itmemi~~ve
muhasebe-i emanetin âtideki müzekkeresinde beyan olundu~u üzere Emânet-i Celilelerince
~ehri bin üçyüz, senevi onbe~bin alt~yüz gurü~~mahzen kiras~~virildi~i halde bu paran~n dörtbe~~seneli~i ile oldukça muntazam ve rutf~ betden âzâde bir mal~zen-i evrak yap~lamam~~d~r.
Muhasebe-i Emânetten i'ta k~l~ nan 8 Kanün-~~ Sâni 328 tarihli bir k~ ta müzekkerede:
"Emanet ve deva'ir-i belediyenin ilk te~kili olan 96 senesinden ~imdiye kadar mahzenlerde
terâküm iden defâtir ve ev~akdan dolay~~ ~ehri bin üçyüz gurü~~kadar kar virilmekde ve bunlar~n ekserisi i~e yaramayarak virilen kar~ n beyhûde olmas~na ve bu miyânda iptal idilmi~~bir
hayli e'imme ve muhtar mühürle~i ve hamal ve sucu esnaf~~markas~~ bulunmas~na nazaran
kadro hârici efendilerden münâsiblerinin tefriki ve muhâsebeden defterci Mehmed Efendi'nin terfikiyle ve yevmiye onar gurü~~i'tislyla bunlar~n tasfiyesi" lüzûmu dermiyan kilit-Imi~~ve
bu müzekkire encümen-i emânete havale olunarak 14 Kanün-~~Sâni sene 1328 tarihinde karar~~tti virilmi~dir:
"Deva'ir ve ~u'abat-~~aklâm~ n dahi böyle orada burada müterakim bir hayli evrak ve
defâtiri n~evc~ld olub bunlar~ n dahi muhafazalar~~ emrinde masraf-~~ ihtiyâr idildi~i ve
cürnlesinin tasfiyesi ile toplu bir hale ifrag~~mücib-i muhassenât görüldü~ü cihetle müfetti~-i
nezareti taht~ nda ve kadro hariçlerinden tefrik ve ta'yin idilecek me'mürlar ile ve
minna-ileyh Mehmed Efendi'nin refakatiyle evrak-~~ mevcûdeden ol emirde lüzümlu ve
lüziimsuz olanlar~ n tefrik ve tasfiyesi ve ancak tasfiye mu'âmelat~n~n aklâm ve ~u'abata s~ras~yle
haber virilerek her kalem ve ~u'be-i idâreden ta'yin idilecek efendilerin huzürlyle icras~~ve
kab~~te'emmül idilmek üzere ba'de't-tefrik lüzümlu ve lüz~lmsuz bir k~t'a defterinin bi'ttanzim encümene i'tas~~ve bu i~e de istihdam idilecek ketebeye yevmiye onar gül-ü§ virilmesi ve
emr-i tasfiye içün 'amele istihdam~ na da lüzüm hiss idildi~inden lüzûmu mikdar 'amele dahi
istihdam~~ve iptal idilmi~~mühürlerle markalar~ n dahi bu miyânda tefrik ve ta'dâd idilerek
mekadirini mübeyyin bir k~ta defterinin ba~kaca tanzim ve i'tas~~z~mmnda hey'et-i besabiye
müdiriyetine me'zûniyet ftas~~tensib olunmu~dur".
* *

Encümen-i Emanetin i~bü karar~~üzerine sab~k müfetti~-i
Da~avaryan Efendinin
Nezâreti taht~ nda olarak her kalem intihab itdi~i birer iki~er me'milra bu bâbda salahiyetnâme
ve talimat-1 laz~ me yirmi§ ve me'mürlar dahi âmirlerinden ald~klar~~emre ve ta'yin olunan
hadde göre kalemlerine 'ai'd evrak miyan~nda lüzümlu ve lüzümsuzlar~n tefrikine ba~layub i~e
yarayaca~~na hükm itdi~i evrak~ , defâtiri ve müsveddeleri cla'ire-i emanetin alt kat~nda ve
k~ smen hazine-i evrakda ihzâr olunan mahallere nakl itdirmi~lerdir.
Adam-~~Emânetden Kuyûd-~~'UmC~ miyye Kalemi 1271 den sene-i haliyeye gelinceye kadar ne mikdâr i~e yarar defâtiri var ise bunlar~ n mülhakata 'âi'd olanlar~ ndan ve tevzr, jurnal
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gibi bi-lüzûm 'add idilenlerinden mâ'adâs~n~~alm~~~ve yaln~z berâ-y~~ h~fz-~~kaleme muhavvel
baz~~fersûde zarfiar~~derünundaki evrâk~~Vezir Hân'~nda b~ralun~~d~r.
~~bû defâtir Kuy~ld-~~'Umfimiyyeden me'mür idilen merhüm Cemal Bey taraf~ndan
sûret-i mükemmelede tas~~if idilerek ve üzerlerine etiketleri yap~~d~ r~larak el-yevm hazine-i
evrâkda tahsis olunan mahallde taht-~~muhâfazaya al~nm~~d~r.
Hey'et-i Tahririye Kalemi: Mekt~lbi Kalemine 'âi'd evrâk ve defâtir akdemce eski Emanet
Dâ'iresinin Zabtiyye Nezâreti k~sm~~ taht~nda bulunduruldu~u s~rada sandüldar~n kapaklar~~
k~r~larak hayvânlara yemlik yap~ld~~~n~~ve muhteviyât~mn karma kar~~~k bir sûretde öteye
berüye at~lm~~~oldu~unu ve bu sürede evrâkm nâ-tamâm ve gayr-~~muntazam bulundu~u cihetle i~e yaramad~~~ m ve 1324 senesinden sonrakilerin ise muntazam olub bunlar~n hazine-i
evrâkda, sûret-i mükemmelede tasnif idilmi~~bulundu~unu bil-beyân tasfiyeye i~tirak itmemi~~
ve evrâk~~haliyle b~rakd~rm~~d~r.
Enciimen-1 Emânet Kalemi: 1314 senesinden i'tibâren müsevvidât, ve meclis-i emânet
zab~tlanyla di~er bir k~s~ m evrâk ve vesâ'iki alub 1314 den ewelki senelere 'âi'd kâffe-i evrâk ve
vesâ'ik ve defâtiri mahzende terk itmi~dir.
Ume~r-~~Hukûkiye Kalemi: Dâ'ire-i Emânet tahtmdaki mahzende bulunan evrâk~ n~~
tamamen alm~~d~r.
Hey'et-i Fenniyye: Zâten pek cüz'i olan evrâk~m alm~~~ve bi-tüzün' birtak~m defâtiri ve
ke~f-i sâni evrâk~m mahzende b~rakm~~d~ r. Kule-i zemine 'âi'd evrâk ve vesâ'ik ise komisyonca
al~nm~~d~r.
Kantâr idaresi, Evzân ~dâresi, Esnâf Kalemi, Baytar Müfetti~li~i, Hey'et-i S~hhiye
Müfetti~-i 'Umûmili~i gibi ~tiabât-~~idâre el-yevm mefsûh ve ~ekl-i âhere münkalib oldu~u içün
bunlardan birer me'mür bulundurulmam~~~ve bu idârelere 'âi'd evrâk ve defâtir
'add~yla hâliyle terk idilmi~dir.
Ma'-~nâfih Kantâr ve Evzân ~dârelerinin en litzümlu evrâk~~Dâi're-i Emânetdeki mahzenlerde oldu~u içün bu mahzenlerdeki evrâk tasfiye olundu~u s~rada Kantâr ~dâre-i Hâz~rasi
me'mürlar~~gelüb i~lerine yarayan evrâk~~ alm~~lard~. Hey'et-i S~hhiyeye 'âi'd evrâk dahi
müdiriyet-i mezkûre me'mûrtar~~taraf~ndan bi't-tetkik i~e yarayanlar~~al~nt~b bi-lüzüm olanlar~~
terk idilmi~dir.
Vezne: Vezir Hân'~nda üst katta münhas~ran bir oday~~i~gât iden evrâk~m kâmilen alub
Dâi're-i Emânetde ihzâr olunan mahalle nakl itmi~dir.
vesâ'ike gelince: En ziyade da~da~ay~~ müceb olan evrâk bu
Hey'et-i Hesâbiyyeye
kalemin oldu~u içün bu mesele biraz tevzih olunmu~dur.
~btidâ tasfiyeye muhâsebece lüzüm gösterildi~i ve ale'l-ekser mürâca'at idilen evrâk ve
vesâi'kin k~sm-~~ a'zam~~muhâsebeye 'âi'd bulundu~u cihetle müzekkirede ve encümen-i
emânetin karâr~nda tasrih idildi~i üzere esnâ-y~~tasfiyede defterci Mehmed Efendi bulunduruldu~u gibi as~l masraf evrâkm~n muhâfiz~~bulunan Asaf Bey, Mehmed Efendiye refâkat iderek gerek Vezir Hân~'nda, gerek Dâi're-i Emânetde ne kadat muhâsebeye 'âi'd evrâk var ise
bunlar~n 'ilmi lâ-hakk olmadan ve tüzün" ve 'adem-i tüziimlar~ na dâ'ir mümâ-ileyhim taraf~ndan bir karâr virilmeden hiçbir ~ey yap~lmam~~d~r. Bu takayyudâta ra~men tüzümlu baz~~
evrâkm ve ez-cümle 1328 senesi masraf evrâlun~n kan~masm~n sebebi: evrâk-~~mevcfide maalesef hiçbir tasnif tenni ve mant~ kiye tabi' tutulmu~~olmayub karma kar~~~ k bir sûretde
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sandüklara yerle~dirilmi~~ve öteye beriye at~lm~~~oldu~undan mesela bir sandfikun üzerinde
"315 senesi evi-ak~" etiketi oldu~u halde lede't-tedkik farazâ 307 oldu~u anla~~lm~~~ve ~u halde
328 senesi evrak~ n~~ 'mil-nevi bulunan ma'a-mafih Vezir Han~'nda olmayub Da'ire-i Emanet
tahundaki mahzende bulundu~u ~ne'mürin 'ai'desi taraf~ ndan dermiyan ve iddi'a idilen
sandükun üzerinde -zann idildi~ine göre- ba~ka bir etiket görülerek mülna-ileyhim taraf~ ndan
tedkike 'üzüm görülmeden sandük mulneviyat~~ fersûde ve köhne evrak miyan~ na
kar~~d~ r~ lmak üzere Vezir Flân~ 'na gönderilmi~~ve as~l mesele de bundan ç~km~~d~ r.
**

Bu sürede Enciimen-i Emanet karar~ na tevfiken sab~ k müfetti~-i 'un~fiminin nezared
tahunda meemûrin 'ai'desi taraf~ndan tefrik olunan evrak ve defâtir Da'ire-i Emânete getirilerek ve bir k~s~m Hazine-i Evrâkda, k~s~n-~~ di~eri Da'ire-i Emanetin tahtmdaki evrak mahzenlerine yerle~dirilerek o zaman pek ibtida'i bir süretde tasnif dahi idilmi~dir.
Ba'de't-tasfiye Vezir Han~ 'nda b~ rak~lan ve bi-lüzfim oldu~una kana'at getirilen evrak ve
defatirin ayr~~ ayr~~ alt~~oday~~ i~gal itmesi beyhüde kira i'tas~ n~~ ~~~iistelzi~~~~olaca~~~cihetle fürüht
idilmek üzere keyfiyyet-i evrak havadisle iln olunarak müzayedeye vaz olunmu~dur.
Bir de defterlerin mukawalarm~ n ayr~~ayr~~ sat~lmalar~~ müceb-i muhassenat olaca~~~
minala'as~yla haricden tedârik olunan on, on be~~'amele marifetiyle mevcüd defatirin mukavvalar~~ kopartd~larak bu esnada defterler parça parça idilmi~~ve yine bu s~ rada fazla icra virilmemek içii~~~alt~~odan~ n be~indeki evrak 'amele-i merküme ~na'rifetiyle toplatd~r~lub tahta
destgirelere dold~ r~larak kaffesi karma kar~~~ k bir süretde yaln~z bir odaya vaz' iddihar
k~ l~ mn~~d~ r. Netice-i müzâyedede mukavvalara münasib bedelle talib ç~ kmam~~~ise de
ka~~ tlarm beher k~yyesi lira para sekiz buçuk parada birisi 'ul~desine kalarak ihâle-i kat'iyyesi
icrâ ve pay dahi al~nm~~~iken o s~ rada tüccar taraf~ ndan Avrupa'ya mezkür ka~~dlarm sevkine
imkan bulunmamas~ na ve n~e'~nürin-i emanetin bir k~sm~~ aras~ nda -bunlar~ n içinde ev~-ak-~~
mühimme vard~ r. Sat~lmaz -tarz~nda goftgular peyda olmas~ na binen bu gibi ahval kar~us~ nda
talibi yüzde on dipozito akçesinden vazgeçerek bir daha semtine u~ramam~~~ve binae'nialeyh
evrak fürfil~t~~meselesi de yüz üstü kalm~~d~ r.
~lk tasnif yahüd tefrik mu'âmelesine 329 senesi Haziran~ nda ba~lan~ larak bir iki ay
zarf~ nda ber-vech-i marüz hitama irdirilmi~~ise de evi-ak~ n fiirüht ve 'adem-i fürüht~~ meselesi
Cem' iyet-i 'Unrenniyye-i Belediyyenin ilk ictima'~~tarihi olan 4 Te~rin-i Sâni 329 a kadar devam
itmi~~ve o tarihden sonra i~bü evrak-~~ 'atika meselesi ba~ka bir safhaya dahil olmu~dur.
*
* *

Esbab ve ledülnyyât~~n~alfirn olaca~~~içiin burada te~rihine liizün~~görmedi~imiz halet-i
ri:ilnyye dolay~s~yla bir k~s~ m ~~~e'~~~ürin aras~ nda deverân itdi~i balada 'arz ve 'izah olunan
goftgfilar ba'de' t-te~kilat ilk ictima'~ l~~~'akd itmekde olan Cemiyet-i V~nülniyye-i Belediyye a'zay~~kil-aln~ n~n ~ifâhen ve tahriren sem'-i ~ tt~ lalar~ na kadar isal iclilmi~~ve vazifeleri ~stanbul
hlisi~~in hukükun~~~muhafaza ve mukadderat belediyesini idâre ve unurakabeden 'ibaret olan
cemiyet-i mü~ariin-ileyhaya mensüb a'za-y~~kirâmdan bir k~sm~~ bu ~~~ esmu'atm ne derecelerde
hakikata karin oldu~unu anlamak üzere keyfiyyeti bi't-takrir ~nakam-~~ sami-i emanet
penahilerinden istizah iylemi~lerdi.
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Hatta bu münâsebetle a'zâdan Ali R~ fat Bey Efendi taraf~ ndan büdce müzâkeresi
s~ras~ nda bi't-tanzim Heyet-i 'Un~ iimiyyeye i'tâ idilen 22 ~ubat 1329 tarihli takrikin bir
f~kras~nda: "~stanbul Belediyesi'nin milyonlarca liral~ k evrâk-~~müsbetteyi yak~b y~ k~b âzâde-i
hesâb u kitâb kald~ ktan sonra ortaya büdce nâm~ yla bir garibe-i hesâbiye ç~ kard~~~ndan" bahsi
müte'âkib 'ayn~~ raporda ~u sürede te~rih-i mesele olunmu~dur:
"~ehremânetince mukaddemâ Vezir Hân~ 'nda mahzen-i evrâk olmak üzere istiicâr idilen odaya 328 senesi hesâbât~~iki sandük derünunda nakl idildi~i hâlde el-yevm sanclis~kun biri
bo~alt~larak evi ç~k~n bir k~sm~~aulacak, sat~lacak köhne ve fersüde ka~~dlar içine kan~d~r~lm~~~
ve banka hesâbât~ , istikrâz evlik' gibi bir-iki milyon liral~k hesâbât-~~muhtevi, evrâk-~~mühimme
tam ma'nâmyle 'adi uçurtma ka~~d~~ gibi ber-hevâ idilmi~dir. Hukuk-~~ ikhâliye ta'alluku i'tibarlyle bir cinâyet-i 'azime nân~m~~virmekde tereddüt itmedi~im bu keyfiyyet ziya' veya ihtirâkm bütün safahât-~~mestûresini meydana ç~kartmak ve evrâk-~~ müsbetenin bu vechle yok
olmas~ndan müstefid olmu~~veya olmak te~ebbüsünde bulunmu~~Me~rutiyet dü~man~~
yâdigârlar kimler ise büyük, küçük cümlesini tutub 'âdetâ istihfaf ve istihzâ itdikleri kanün-~~
mu'adeletin pençesine teslim itmekdeki hakk-~~vekâletim bâkidir" denilmi~di.
Yine bu mes'ele hakk~nda mûmâ-ileyh Ali R~fat Bey Efendi taraf~ndan i'tâ k~l~ nan 5
May~s 330 tarihli di~er bir takrirde bâlâdaki izâhât k~smen tekrar idildikden sonra: "Bu sebeble sene-i mezkf~ reye 'âi'd hesâbât usül-~~ muhâsebe vechle kapad~lamayarak aç~ k
kald~~~ ndan bir hey'et-i hesâbiyye te~ kiliyle bu bâbda tahkikât icrâs~ na" lüzûm gösterilmi~~ve
bunun üzerine Cem'iyet-i 'Um~:~ miyye-i Belediye Tedkik-i Hesâbât Encümenince icra-y~~
tahkikâta mübâ~eretle bu i~le 'alâkadâr görülen büyük, küçük kâffe-i me'~nfirin-i encümene
celb idilerek istizâh-~~keyfiyyet olundukda sorulan su'âllere ~ne'mûrin mfimâ-ileyhim taraflar~ndan verilen cevâblara göre bu i~de yani 1328 senesine vesâ'ireye 'âi'd evrâk-~~hesâbiyyenin
bi-lüzûm evrâk miyân~na kar~~d~ r~lmas~ nda bir su'i-kasd olmayub ihmal ve la-kayd~n~ n
mevcûdiyetine ve bir k~s~ m me'mûrin de vazife-i hüsniin mefididiyetine hey'etce kana'at getirilerek bu bâbda yaz~ lan 1 Nisan 1330 tânhli mazbatada:
Pare

Gürel§

10

4,021,682 Ma'â~âta

36

5,076,212 Mesârifâta

30

66,773 Vâ~idât-~~reddiyât~na

26

14,301,108 Emanet reddiyât~na

07

7,449,714 Devâ'ire-i irsâlâta

00

8,152,741 Banka tevdrât~ na 'âi'd olmak üzere
cem'ân

29

39,114,231 g~ldi~luk hesâbât evrâk~~görülememi~dir.

Bu evrâk~~muhâsebe-i emânetin ibrâz idememesi cihetiyle tedkikât-~~hesâbiyyeye devam
imkan~~ kalmam~~~oldu~undan mikdâr-~~ mezkfirun el-hâlet-i hazihi muhasebe aç~~~~olarak
kabûlü zarûri bulundu~una" karâr virilmi~~ve bu mes'elede ~u sürede hitân~~bulmu~~idi.

**
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~btidâs~~ ile intihâs~~ ve ta'bir-i âherle süret-i idcliT~~ile netice-i karâr aras~ nda kiilli fark bulunan i~bi~~ evrâk-~~ 'atika~~~~~~ziyâ' ve ihtirâk~~ mes'elesinin hakikât ve mâhiyetinin yaln~z Cenfiyet-i 'Un~timiyye-i Belediyye az-y~~ kirâm~~ nezdinde de~il keyfiyyetin evrâk-~~havâdisle de ~uyt~'ll
ve inti~âr~~hasebiyle Efkâr-~~ 'Un~f~miyye-i 'Osmâniyyececle bi-hakk~ n anla~mas~~ için bu sefer
Emânet Celilerince ayr~ ca tal~kikât ve tedkikât icras~ na lüzüm gösterilmi~~ve süret-i âtide
~nii~~deric 26 Nisan 330 târil~ li tezkire-i 'aliyye-i emânet penâhileriyle 'âcizleri bu i~e me'm~-nidilmi~dik.
"Vezir Hân~ 'ncla alt~~oday~~ i~gâl itmekde olan emânete 'âi'd evrâk-~~ âtikadan bir k~s~m
mukaddemâ Dâ'ire-i Emânete getirdilmi~~ve âksâm-~~ mütebâkiyesi bir odaya dold~ r~ larak orada
b~ rak~lm~~~ise de evrâk-~~ ~netrüke miyân~ ncla lüzfunl~~~ daha baz~~ vesâ'ik mevciid olaca~~ ndan
i~bü evrâk~ n tensib itdi~~niz tarz ve ~ekilde bir daha tedkikinden sonra içlerinden lüzümlu
olanlar~ n tefrikiyle tasnifi ve bi-lüzüln olduklar~ na kanâ'at getirilenler hakk~ nda olunacak
mu'âmelenin de istizân~~ ve iki ay zarf~ nda neticelendirilmesini matlüb ve n~ültezim olan bu
i~in müddet-i mezküre zarf~ nda ikmâli içf~ n refâkatinize dört efendi ile iki ücretli l~ademe
al~ narak heman i~e ba~lan~lmas~" emir ve tebli~~ol~mmu~~idi.
Makam-~~ Emânetin i~bü emri üzerine refâkatimize ald~~~m~z efendilerle heman tasfiyeye
mübâ~eret idül~~sekiz gün kadar çal~~~ lm~~~ise de ibtidâ-y~~emirde toz ve rutübetin te'siriyle
refillerimizden iki ki~inin hastalanmas~~ ve Cem'iyet-i 'Un~inniyye-i Belecliyyede bu evrâk-~~âtika
~nes'elesinin tekrar n~evzü' bahis idilmesi hasebiyle tasfiye m~~'âmelesi bil-mecl~firiye tatil
iclihni~~idi.
Mu'ahharen ~eref telakki olunan e~nr-i
e~ nânetpenâhi ve Encümen-i Emânetin
te'kiden vâki' olan 16 Haziran 1330 tarihli karâr~~ üzerine tekrar süret-i kat'iye ve
mütemâcliyecle tasfiyeye ~nübâ~eretle altm~~~bir gün zarf~ nda evrâk ile defâtir tefrik idil~~~ i~~ve
cins cins ayr~lan evrâk dahi çuvallara yaz ol~~~~arak bi'l-âhire tasnif idilmek üzere di~er bir
odaya ~ lakl idilüb ve defterler yerli yerinde b~ rak~ l~n~~d~ . Defterleri~~~ de cins cins tefriki
M~l'âvin Bekir Bey Efendi taraf~ ndan berâ-y~~tefti~~mahzenleri hin-i te~rifierinde -emir buy~~rulmasma binen bir ay kadar da defterlerin tasfiyesiyle u~ra~~ larak ve lehül-hamd 12 Te~rin-i
Sâni 1330 târihinde tasfiyeye hitân~~virilmi~dir.
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Resim 1- Mahzenin tasfiyeye ba~land~~~~zamandaki hali

~kinci Tasfiyenin Neticesi
Evrâk~~Ne Hâlde Bulduk?
Raporun ~nebâdisinde 'arz idildi~i üzere evrâk ve defâtir-i mezkC~ renin 'ade~ n-i
lüzfimuna ve bi'l-müzâyede fürühtma karâr virilmi~~oldu~u içi~~~~defterlerin ve dosyalar~ n mukavvâlar~~ kopar~lub ayr~ca bir kö~eye istif idilmi~~ve n~ ütebâki evrâk ile defâtir moloz ve enkâz
gibi kap~' ve pencereler aç~ lamayacak bir hâlde karma kar~~~ k süretde tâvâna kadar
dold~ r~ lm~~cl~ . (1) numerolu resim tasfiyenin ilk günlerinde ~nahzenin hâlini gösterdi~i içi~~~~
pek beli~~olan dâlâlet mer'iyesine kar~~t uzun uzad~ya te~rihâta lüzüm görülmemi~dir.
i~e ba~layaca~~m~ z s~ rada böyle lebâleb dolu bir mahzende çal~~ acak bir yer aç~lmak
üzere evvelâ ~nt~ kavvâlar kamyonlarla iki gün mütemâdiyen emânete ta~~ td~ r~lm~~~ve bu mukavvâlar hayli müddet durdukdan sonra âhiren 1330 senesi Te~rin-i Evvel n~âh~~ zarf~ nda
k~yyesi on bir pareclen Levâz~ m Müdiriyetince tâlibe fürt-~ht idilmi~dir.
(2) numerolu resim ise evrâkm rub'i tasfiye idildikden sonraki âhvâli gösterdi~i cihetle
bu resmin irâ'e itdi~i manzara 'âcizlerini tafsilât-~~ zâ'ide i'tâs~ nclan büsbütün müsta~ni
k~l~n~~d~ r.
* *
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Evrâk Kaç S~n~fta Taksim ~dildi?
Ewelk bir k~sm~~ defter, müsvedde di~eri evrâk olmak üzere ikiye tefrik idilmi~; evrâk
cins cins çuvallara vaz' idilerek ba~ka bir mahzenenald olunmu~dup,
Sktiyen defterler tasnif idilerek (3) numerolu krokiden müstebân olaca~~~üzere dokuz
k~sma tefrik idilmi~dir:
Birinci K~s~m - Defâtir ve Müsewedât
(1) Numero: Matbû' ve gayr-~~matbû', fakat imlâ ve isti'mâl idilmemi~~defâtir, ka~~dlar,
makbüzlar ve sâ'ire.

Resim 2 - Soldan sa~a; 1. Emanet Muavi~~i Bekir Bey Efendi 2. Hazine-i Evrak Baskatibi Osman Bey 3. Memurin
Kalemi- ~ütü Hayati Bey 4. Memurin Kaleminden Hüsamettin Bey 5. Muhasebeden Defterci Mehmet Efendi6. Hazine-i-Evraktan Adil Bey 7. Encümen-i Emanetten Muhtar Bey 8. Memurin Kaleminden Emin Bey

Bir metro yirmi santim 'a~ z~nda ve üç metro k~rk santim tült~nda ve üç metro elli santim
irtiff~nda - (on dört metro yirmi sekiz santimetro muka'ab~ ) bir sahay~~ i~gâl iden defâtir-i
mezkürenin cins ve nev'ini- tayin ve ta'dâd gayr-r mümkün olub bunlar~~tefrik ve ta'yinden de
bir fâ'ide melhüz de~ildir.
Ancak ~u kadar 'arz idebilidz ki ~imdiye kadar ernânet ve ~u'âbat~nca kaç cins defter,
evrâk-~~nakdiye, makbüz, esnâf tezkeresi... ilh. tab itdirilmi~~ise bunlar~n hemen kâffesinden
az çok nurMineler mevcüddur. Bunlar in~lâ ve istim'â1 idilmemi~~evrâk ve defâtir olub hât-i hâz~rda ve âtide dahi i~e yaramayaca~~~cihetle fürühtunda bir bkis görüleme~ni~dir.
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Nu~nero: Defatir- ve Kuyûd-~~
Bir metro yirmi santim 'arz~ nda ve bir metro tülunda ve iki metro otuz santim irtifâ'~nda
(iki metro yetmi~~alt~~santimetro muka'ab~ ) bir sahay~~ i~gal itmektedir. Buraya cern olunan
defâtir miyan~ nda ta 1231 tarihinden ba'z~~evrâk ve defâtir-i 'atikaya tesadiif
Esna-y~~
tasfiyede bu gibi defâtir-i 'atika ayr~ ca toplatd~r~larak bi'l-âhire ke~nal-i i'tina ile tedkik olundukda devletin az çok tarik-i teceddüde dahil oldu~u Sultan Selim-i Salis ve Mahmfic1-1 Sâni
devirlerinden beri vezaiT-i belediyyeyi k~smen veya tamamen ila itmi~~olan ~htisâb Nezâreti,
Zahire Nezâreti, Ebniyye idaresi, Konturato idaresi, Zabtiyye Nezareti, Ticarethane gibi elyevm mefsf~h veya ~ekl-i âhire münkalib devalr ve nezaretler evrak~n~n dahi hin-i la~vlar~nda
Emânete devr idilmi~~oldu~u anla~~lm~~d~ r. Bunlar miyan~ nda kadim esnaf mu'âmelatma bilhassa gedik i~lerine, ihtisâb umfiruna, Konturato ve Ebniyye idarelerine, zahire ve etmek
i~lerine 'âi'd olarak viicüdlar~ndan istifâcle rnell~ fiz bulunan defâtir hin-i tasfiyede hazine-i
evralca nakl idilmi~dir. Di~erleri bi-lüzfun olmakla beraber k~smen çürümü~~ve okunmaz bir
hale gelmi~dir.
Bunlar~n ibicas~ nda bir fai'de melhfiz
Numero:
Bir metro yirmi santim 'arz~ nda ve bir metro tülunda, bir metro seksen santim irtifâ'~ nda olub (iki metro on alt~~santimetro muka'ab~ ) bir sahay~~ i~gal itmekdedir. (1) munerom~n 'ayn~~ olub oras~~ tavana kadar dolmu~~oldu~undan burada bir üçüncü s~ra daha
yap~lm~~d~r.
Numero: Mülgâ Meclisi Emânete '

Deatir ve Müsewedat.

Bir metro yirmi santim 'arz~ nda ve iki buçuk metro tülunda ve iki metro otuz santim irtifâ'~nda (alt~~metro doksan santimetro muka'ab~ ) bir sahay~~ i~gal ider.

1,pi

Q

II .1

t

1$

it 4 ok,

"t

Resim 3 - Evrak mahzeni~~i~~~krokisi.

Burada Mülgâ Meclis-i Emânetin 1285 den 1313 senesi nihâyetine kadar kâffe-i
zab~ tnâmeleri ile müsveddeleri ve 1286 dan 1293 senesine kadar ~stanbul ve Mülhakat-~~ Valili~i vazifesini de ifa. iylemi~~olan Zabtiyye Nezaretinin umf~r-~~vilâyete müte'allik bir k~ s~~n
defatir ve müsevvedat~~ve 1293 den 1306 senesine kadar ~ zmit, Biga ve Kaza-i Erba'adan ve bir
de ~ stanbula civar kazalardan mürekkeb ~ stanbul Vilayeti vazifesini görmü~~olan emanetin
mülhakat meclis idaresi ve sal~- ~u'abât~~evrak~~da vard~r.
Bunlar~ n 'alakadaran taraf~ ndan bir kere daha tedkikiyle pek lüzfimsuzlar~~terk idilerek
di~erlerinin tasnif ve hüsn-i muhafazas~~elzemdir.
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Numero: Hey'et-i Tahririye Kalemine 'AM Müsewedât.
Bir metro yirmi santim 'arz~nda ve bir metro altm~~~santim tülunda ve iki metro seksen
santim irtifâ'~nda (be~~metro otuz yedi santimetro muka'ab~) bir sahay~~i~gâl ider.
Bâlâda 'arz itildi~i üzere kalem-i mezkür 1324 senesinden evvelki evrâk~n~, gayr-~~ muntazam ve noksân oldu~undan bahisle almam~~~oldu~undan Mektübi Kaleminin 1285 den 1323
senesi nihâyetine kadar otuz dokuz senelik müsevvedât~~burada cem'
Bunlar~ n mehmâ-emken tasnif ve teclidiyle hüsn-i muhafazalar~~süret-i kati'yyede elzemdir.
Numero: Muhasebe Defa& ve Kuyûdât~.
Bir metro yirmi santim 'arz~nda ve bir metro yetmi~~santim tült~nda ve iki metro seksen
santim irtiff~nda (be~~metro yetmi~~bir santimetro muka'ab~ ) bir sahay~~i~gal ider.
Cins ve nev'ini tayin eadimül-imkan olub lüzüm ve 'adem-i lüzümlarm~~takdir ise ancak
me'mürin 'ai'desi taraf~ndan ba'de't-tedkik anla~~laca~~ndan bu ciheti Heyet-i Hesâbiyyenin
takdirine b~rak~yoruz.
N~~mero: Hendesehâne Milsewedât ve Defâtiri:
Doksan santim tül ve 'arz~nda ve bir metro irtifa~nda (bir metro seksen santimetro muka'ab~ ) bir sahay~~i~gal ider. Pek cüz'i ve he~nen kâffesi bi-lüzfin~~bir tak~m defâtirden 'ibarettir.
Bunlar~n viicüduyla 'ademi milsâvidir.
Numero: Evrâlc Kalemi.
Bir metro yirmi santim tfflunda ve bir metro 'arz~nda ve iki metro irtifâ'~nda (iki metro
k~rk santimetro muka'ab~) sahay~~i~gal ider.
Balada izah idildi~i üzere kalem-i mezkûra 'âi'd ve en lüzümlu defâtir evvelce kâmilen
ald~r~lm~~~oldu~undan burada kalanlar o zaman bi'l-iltizam b~rak~lan mülhakât kard defterleriyle jurnal ve tevzi ve emsali bi-lüz~l~n defâtirden 'ibârettirler.
Mülhakât defâtirinden mâ'adâs~~muhâ6waya *ki de~ildirler.
Numero: Kar~ffi• ve Evzân ~dâreleriyle Esnâf Kalemi Defatiri.
Bir metro yetmi~~santim 'arz~nda ve iki buçuk metro tfflunda ve dört metro irtifâ'~nda
olmak üzere (on yedi metro muka'ab~ ) bir sahay~~i~gal ider.
Vaktiyle vezâ'if-i belediyenin ba~l~cas~n~~ te~kil iden esnâf mu'âmelât~na müte'allik ve
husfisuyla envâ'i iki yüz seksen be~i tecavüz iden esnaf~n her sene yeniden tanzimi mu' tad olan
binlerce nüsha esâmi defatiri ile merkez idaresinden ma'ada yüzü mütecâviz mevki ve ~ubesi
bulunan Kantar ~daresinin pul, ~nedahil, 'arziyye, çekiSilh. rüsümunun sfiret-i cibâyet ve
kayd~na mahsüs binlerce defatirden 'ibâretdir ki bunlar~n muhtevi olduklar~~hesâbât defa'âtle
rü'yet idilmi~~olmak ve binen-'aleyh yekün ve envâ'i 'ale'l-usül Muhâsebe-i Emânet defterlerinde mukayyed bulunmak i'tibanyle muhafazalar~nda bir fâ'ide melhûz de~ildir.
1 ve 3 numerolu evra~n tâbi' olaca~~~mu'âmeleye terfik idfimesi
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~kinci K~s~m - Evralt.
~~b~l evrâk be~-lusn~a tefrik olunarak ayr~~ayr~~çuvallara 'az idilmi~dir.
Birincisi -

ve fersüde evrâk.

~kincisi - Tezâkir, muharrerât ve müzekkireler.
Üçüncüsü - Kantâr pullanyla her dünü makbüzlar, dip koçanlar~ , i'âne biletleri ve

e~rtsâl-i ev~ik-~~ nakdiyye.
Dörcünciisii - Mul~âsebe evrâk~~
Be~incisi - 1328 senesi evrâk hesâbiyesi
Bi-lüzûm ve fersüde evrâk: 615 çuvaldan 'ibâretdir. Envâ'i gazete parçalar~ , defter
k~r~nt~lar~, tesir-i rutubetle nuirin-~~zamanla çürümü~~ve okul~maz bir hale gelmi~~evrâk-~~ 'atika, bo~~zarflar gibi hiçbir k~ymeti olmayan ~nolozdan 'ibaretdir.
Bir an evvel elden ç~kar~larak beyinide yer i~gâl itmemesi iktizâ ider.
Tezâkir, muharrerât ve müzekkireler: Elli be~~çuvaldan 'ibârettlir. Gerek devâ'ir ve
su'abât-~~belediyeden veya devâ'ir-i sâ'ire-i merkeziyyeden emânet-i celileye vârid olub gerek kale~nden kaleme i'tâ idilüb de ~nevki'-i muameleye konmu~~yüzbinlerce tezâkir, muharrerât ve
müzekkirelerden enkaz aras~ndan ve moloz p~~n~ndan ç~kar~ labilenlerdir ki bunlar~n içinde
mühim vesâik bulunmas~~ akvâ-y~~ihtimâlâtdand~ r.
~u 'itibarla sûret-i muntazamada tedkik ve tasnif idilerek kâbil-i istifâde bir hale getirilmesi dercce-i vücûbda bulundu~una kanâ'at-~~kamilemiz va~iddir. Ve bu vaziTe dahi aldâm-~~
emânetce yap~lmal~d~r.
Kantâr pulIanyla her türlü makbûzlar, dip koçanlar~, inc biletleri ve emsâl-i evrâk-~~
nakdiyye: 199 çuvaldan 'ibâretdir.
Kantâr ~dâresi her sene veya birkaç senede bir pullarla rüsit~n-~~ sâ'ire makbüzlar~n~n
renk ve ~eklini de~i~dirmek i'tiyâd~nda bulundu~u cihetle mahzende bunlar~n binlerce renk
ve ~ekilde yüz binkrcesine tesâdüf idilmi~~oldu~u gibi devr-i sab~kda Memâlik-i 'Osmâniyyenin
neresinde bir afet zuhür itse derhal emânette bir komisyon teskili ile âhâli ve me'mfirinden
yüz misli fazla bilet tabi usul ittihâz olundu~undan m~d~r nedir? evrâk miyân~~~da binlerce
çe~idden yüz binlerce i'âne biletleri zuhfir iuni~~ve bunlarda ayn~~çuvallara yerle~diril~nisclir.
Gerek kantâr pullanyla makbüzlarm ve dip koçanlar~ n~n gerek i'âne biletlerinin bi't-tab' ol
zamanlar hesabât~~görülmü~~oldu~u için el-yevm hiçbir k~ymeti hâ'iz de~ildir.

Bi-lüzûm ve fersüde evrâk hakk~nda yap~lacak mu'ameleye tabi tutulmas~~iktizâ ider.
Muhâsebe evrâk ve vesâ'iki: 47 çuvaldan 'ibâretdir. Bunlar~ n bir k~sm~~ divân-~~
muhâsebâtca görülmü~~l~esâb-~~kat'i evrâk~~ di~er bir k~sm~~ ve devir ve makâmât-~~ sâ'ireden
mütevârid ve n~t~hâsebeye ~nt~havvel olal~~tezâkir ve muharrerâtd~ r.
Bunlar~n hasbe'l-ihtisâs hey'et-i hesâbiyece tcdkiki ile i~e yarayanlarm tefrIk ve tasniif~~
her halde iktizâ ider.
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5.- 328 senesi evrâk hesabiyyesi: Yaln~z bir çuvaldan 'ibâretdir. ~kinci tasfiyenin sebebi
asliyesi sene-i mezkûre evrak hesâbiyesinin kasden veya sehven fersûde ve köhne evrak
miyâmna kan~d~nlm~~~olmas~ndaki iddi'â te~kil iyledi~inden tasfiyeye ba~land~~~~günden i'dbaren bi'l-hassa bu cihete fevka'1-'de i'tina iderek 328 senesine 'ai'd ne mikdar masraf evrak~~
görülmü~~ise hemen tefrik idilüb günü gününe hazine-i evrâka nald idilerek orada birikdirilmi~~idi.
Cemiyet-i 'Umumiyye-i Belediyyece aran~lan vesâ'ikin i~bû evral olub olmad~~~n~~anlamak üzere tedkik-i hesabât kalemine bil-mürâca'a keyfiyyet-i istimzâc ve evi ak-~~mezkûre ile
defâtir-i esâsiye kar~ula~d~ nld~kda madûb evrâk oldu~u ve pek cüzl k~sm~~noksan bulundu~u
anla~~lm~~d~r. Bu cihet Cemiyet-i mü~arün-ileyha tedkik-i hesabât encümenince bi't-tab' tafsilen izah idilece~inden bu bâbda izahâta giri~mek hâric-i ez-salahiyyet görülmü~dür.
Yaln~z ~u kadar 'arz ideriz ki 1328 senesi evrak-~~hesâbiyyesinin bu sürede mahzende buI~~~~~~~~~ihbar ve zann idildi~i gibi bunlar~n imhâ ve ihrâk idilmemi~~oldu~una delâlet ider.
Ma'-heza me'mûrin 'âi'desinin teseyyüb ve ihmali de yokdur denilemez.
* *

Buraya kadar Emânet-i Celilerine 'âi'd evrâk mahzenleriyle derûnlardaki evrak-~~
'atikan~n mazisi ve hâl-i hazin 'arz olundu. Evrâk ve vesâ'ikin ~u sürede ziyâ'~ndan dolay~~ ol
emirde Ema'net-i Celilerini bade't-ta'ziye üç dört ayl~k mütemadi i~tigâlin hah§ iyledi~i vuküf
ve tecrübe neticesi olarak ahval-i ma'n'izan~n ba'demâ olsun vuldiuna mani' olmak üzere
husüsât-~~atiyyeyi nazar-~~dikkat-i sâmilerine 'arz iyleriz:
Ewelen: Balada bi'l-münasebe 'arz idildi~i üzere ~imdiye kadar mahzen kiras~~olarak
~ehri bin üç yüz guru~~virilegeldi~i halde bu paran~n dört be~~seneli~i bir araya getirilerek
muntazam bir binâ vücûda getürülmemi~di. 18 Kant~n-~~Evvel 1328 te~kilat~ndan sonra Hazine-i Evrâk olmak üzere ayr~ca bir bina tefrik ve ihzar idilmi~~oldu~undan ba'dema Emanet
Celilerine 'ai'd evrâk ve vesâ'ik kati'yen ötede berüde b~rak~lmayarak kâffesinin Hazine-i
Evraka teslimiyle orada taht-~~muhâfazaya ald~r~lmas~~bu peri~anl~~~n k~smen önünü alacak
yegane tedbirdir.
Mevcüd bina bi't-tab' bütün bu evrak~~istrab idemeyece~inden bina-y~~mezkilrun ufak
bir masrafla tevsl'a kabiliyeti bulundu~undan gerek merkez emanet gerek deva'ir-i belediye
içün el-yevm virilegelmekde olan kiralar kar~uluk tunlarak Hazine-i Evrâk binas~n~n biraz tevsi'i veya bir kat ilâvesi süredyle Emânet-i Celilelerinin mal~zen kirasmdan kurtar~lmas~~ve evrak
ve vesalkin tahrib ve ziya'dan muhafazas~~elzemdir.
Sâniyen: 1 Mart 1329 tarihinden i'dbaren Emânet-i Celileleri Hazine-i Evralunda tatbik
olunan dosya usûlunün muktezeyaundan olarak evrakda eskilik veya yenili~e i'dbar idilmeyilb
i~~i'dbanyle dosya tutuldu~undan bu usül sayesinde iki üç günlük yeni evrâk hakk~nda ne
mu'âmele yap~l~rsa on be~, yirmi hatta elli; yüz senelik evrâk dahi 'ayn~~vechle ve o kadar sür'at
ve suhûlede bulunacak derecede fenni bir tasnif ve muhâfazaya tabi' tutulmakdad~r. Muhassenat ve intizam~~baz~~deva'ir-i merkeziyece de bi't-takdir numûne ittihaz idilmi~~olan bu en
sade, en basit bununla beraber ziyadesiyle sehle't-tahhari usûlun deva'ir-i belediyece de behernehal kabül ve tatbild sûretiyle deva'ir-i mezkûre kuyildat ve vesalkin ziyâ' ve te~evvil~den
kurtar~lmas~~elzemdir.
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Gerçi deva'ir-i mezküreden Makriköy ve Anadolu Hisan dalrelerinde bu usül tamamen
ve 'aynen kabül ve tatbik idilmi~~ise de di~er dâ'irelerden ba'z~s~~kendi ustillerinin intizam~ndan ve bir k~sm~~da tatbik idecek me'mûrun f~kdân~ ndan bahiste kaydlarm~~hala
te~evvü~den kurtaramann~lard~ r. Halbüki bu usül 'aynen tatbik ve temin intizam~na devam ve
i'tinâ olundu~u takdirde dev'â'ir-i belediye mu'amelat-~~kuyüdiye pek büyük bir intizâm kesb
idece~i gibi ~ imdiye kadar evrâk taharrisi içün heder olan vakitler tasarruf idilerek di~er
vezâ'if-i belediyenin ru'yetine hasr idilecek ve bu sayede deva'ir-i belediye sür'at-~~mu'amele ve
husûsûyla erbab-1 müsâlaha teshilât husüsünda emsali devâ'ir-i resmiye aras~nda belki de birinci dereceyi ihr'âz idecekdir. Merkez Emânet-i Celilelerince Hazine-i Evrak te'sisi ve dosya
usülünün tatbiki hasebiyle ahval-i ma'rüzan~n önü al~nm~~~olma~la beraber deva'ir-i belediyece
de usült~~mezkûrun 'aynen ve tamamen kabûlu halinde kuyi.~ (Ikin kesb-i intizam idece~ini
bütün mevcfidiyetimizle te'min ideriz.
SAlisen: Emânet-i Celileleriyle ~u'abât~nda ink~ laba gelinceye kadar muntazaman dayet
edilmi~~bir usül-~~müstehzen vard~ r ki: Bab-1 'Aliden tebli~~olunan irade-i seniyyeler, ~âra kararlar~ , tezkire-i samiyelerle kanfin ve nizam malyetinde bulunan mukarrerat ve evâmir-i sâ'ire
meclis ve muhasebe ve hendesehâne ve sa'ir aldamca munta~aman bir deftere kaydedilmekde
ve bu irade ve emirler ta'mi~nen deva'ire tebli~~olundukda deva'irce de bu usüle dayeten birer
deftere 'aynen kayd olunmakda idi.
Bade'l-ink~ lab her nedense bu cihete ri'âyet idilmedi~inden birçok mukarrerât ve
evamir-i mühimme bir yere kayd ve zabt idilmeksizin ~u sürede evrak-1 perakende aras~ na
kar~~d~r~lub ziya'a u~ram~~d~ r. Bu usul Evkaf-~~Hümayün Nezâret-i Celilesi Kuyüd-1 Kadime-i
Vakf~yye Kaleminde o kadar intizam ile tatbik idilmekde ve lede'l-hace o kadar suhület ve
süratle bulunmakdad~r ki Umf~r-~~Evkafa 'âi'd en ufak bir meselenin bile kayd~~bulunarak Ilini hâcetde hukük-~~evkaf~ n muhâfaza ve siyânet idilebilmesi ancak bu kay~dlar sayesindedir.
Binaen-aleyh 'aynen kayd usûlünün gerek merkez emanet, gerek deva'ir-i belediyece
yeniden ihyas~~selâmet ve mazbfitiyet-i mu'âmele nokta-i nazarmdan elzemdir.
Râbi'an: 'Arz olunan 'aynen kayd defatirinden mülga meclisi emânet ile muhâsebe ve
hendesehâneye 'âi'd bulunan k~rk, elli defter ~u nokta-i nazardan gayet mühim ve ~ayan ihticac vesaeikden ma'düd oldu~undan ziya' ve tahribden vikâyeten bunlar~n der-dest te'sis bulunan belediye kütilbhanesinde taht-1 muhafazaya ald~nlmas~~icâb ider.
Ilâmisen: Emanet ve ~u'abât~ nca 'akd ve te'âti idilen mukavelat ile emlak-1 emanetin senedat-1 hakaniyyeleri Hey'et-i Hesâbiyyece -evral(-1 müsbete 'addiyle- masraf evrak~~miyan~na
kan~d~nlmakda ve i~bü masraf evi-M(1nm hesab~~ görüldü~ü zaman bi't-tab' ehemn~iyeti kalmayarak saliff~ 'liarz mukavelat ve senedat-~~ halcâniyye dahi i~bü evrak-1 metrûke ve gayr-~~
mühimme miyan~nda b~rak~lmakdad~ r. Bugün bu gibi mukavelat ve ta'ahhüdât evrak~n~n bulunamamas~ ndan dolay~~birçok noktalarda hukûk-1 emanet, düçar-1 ziya' oldu~u gibi senedat-1
hakaniyyelerin de ~imdiye kadar mazbât ve muntazam bir halde muhafaza idilememi~~olmas~ndan na~i Emânet-i Celilelerince bir k~s~ m emlak belediyeye tasarrüf husüs~lnda 'azim
mü~ külât çekilmekdedir.
Binaen-aleyh ba'dema gerek mukavelat~n gerek Emlak-~~emânete müte'allik senedat-~~
hakaniyyelerin kâmilen Hazine-i Evrâka teslimi ile orada kolayl~ kla bulunacak bir tarzda sebt-i
defter idilerek der-dest te'sis olan kütübhânede taht-~~ muhâfazaya ald~nlmas~~-i~bü emlak
hakk~ nda muhâsebece ayr~ca defter tutulmas~ na bir mani' te~ kil idemeyece~inden- intizam-1
mu'âmele ve muhafaza hukük-1 belediye nokta-i nazanndan elzemdir.
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Sâdisen: Raporun aksam-~~ muhtelifesinde 'arz idildi~i üzere ilk tasfiyede
aklam-~~emanet i~e yarayan evi-ak~ n~~ Vezir Harn'ndan Da'ire-i Emânetde il~zar olunan ~nahallere nakl itmi~ler ise de bunlar tasnif ve bir hâl-i intizama ircâ' klilmemi~~ve halbüki ~ayan-~~ istifâde görülerek nakli idilmelerine nazaran bugün noksân veya gayr-~~ mevcüd zann idilen
birçok vesa'ik ve kuyfidat~ n bu evi-ak miyan~ nda bulunmas~~kavien ~nelhfiz bulunmu~~
oldu~undan bunlar~ n me'~nüran 'âi'desi taraf~ ndan si~ret-i mükemmelede tasnifiyle üzerlerine
etikeder yap~~d~ r~ lmas~~ ve mevcüdlar~~ sebt-i defter idilerek noksanlar~~var ise defter-i mezküre
i~aret olunmas~~ledel-hace i~bü evrak~ n tedkikinde i~e yarayacakd~ r.
Sâbi'an: Mefsül~~veya el-yevm ~nevcüd olan deva'ir-i belediyenin dahi ötede berüde bu
sürede muhafaza idilmekde olan birçok evrak-~~'atikas~~olub bunlar da tamif idildikden sonra
i~e yarayanlar~~~ne~-kez emânete celb idilerek noksanlarm hiç olmazsa bunlarla ikmaline gayret
olunmas~~ve 'ayn~~ zamanda beyhüde kira i'tas~na mal~all b~ rak~lmamas~~icâb ider.
Burada istidraden 'arz ideriz ki deva'ir-i belediye evrak~~ miyan~ nda en ziyade
vücüdundan istifade melhüz olan Beyo~lu Dâ'iresi evrak~ d~ r.
samileri oldu~u üzere Dersa'adetde ve hatta Memalik-i 'Osmâniyyede ilk defa
olarak 1274 de Alt~ nc~~Da'ire-i Belediye kü~ad olunub bu dâ'ire 1274 den 1285 senesine kadar
pek mühim m~l'âmelat-~~ belediye ile i~tigal itmi~dir. Ayr~~ bir nizamnâme ile pek ahrarâne ve istiklalkarâne bir idareye tabi' tutulmas~~ ve meclisin de o devrin en benam ve en mukt.edir
'Osmanl~~ve Ecnebi rical ve bankerlerinin a'zâ bulunmas~~ hasebiyle birçok mu'âmelat-~~ belediye ibtida' Alt~nc~~Dâ'irede tatbik ve tecrübe idildikden sonra derece-i saniyede emanet ve
belediyece tatbike ba~lan~n~~d~ r.
Da'ire-i ~nezküre 1285 den 1296 ya kadar ehemmiyet-i sab~ka ve hus~lsiyetini muhafaza
iylemi~~ve 1296 dan sonra Dersa'adet Belediye Kanfinu-~~ Ahkam~~ta'til ve fesl~~idilerek deva'irin
'adedi ona tenzil olundu~u s~rada Alt~ nc~~ Da'ire imtiyâzât sab~ kas~ n~~gayb itmi~~ise de o
taril~den 10 Temmuz 1324 ink~lab-~~mes'ud~ma kadar ~ehreminlerinin 'ale'l-ekser Da'ire-i Makarr ittihâz itmeleri hasebiyle i~bü husüsiyetini ba~ka bir ~ekilde idâme itdirmi~~ve binaenaleyh merkez emânete müte'allik mu'âmelat-~~ belediyenin bir haylisi orada ru'yet idilerek
knyüdat~~ ~~~~sürede de kesb-i ehemmiyet iylemi~dir.
Alt~ nc~~ Da'irenin bu kadar mühim olmas~~laz~m gelen evli-akl~-un 1324 senesine kadar
süret-i daimede nmhafazas~na i'tina idilegelmekde iken badel-ink~lab evrak-~~mezkürenin i~gal
iyledi~i odalar bi't-tahliye mahkeme aklâm~ na tahsis idilmi~~ve evrak-~~mezküre el-yevm k~smen
tavan aras~ na k~smen dâ'irenin bodrum katma ve sa'ireye atd~r~lm~~d~ r. Tavan aras~~kamilen
ah~ab oldu~undan ma'azallah riisülnat emaneti evrak mal~zeni gibi bir felakete u~ramadan
tehlikenin izâlesi kal) ider.
Sâminen: Envâi' ve ~nekadiri balada ayr~~ ayr~~izah idilen evi-ak ve defâtir hakk~ nda
tatbiki fikr-i 'acizânemizce münasib görülerek hizalar~ nda i~aret k~ l~ nm~~~olan husasat-~~
icrâ'iyesi yani: tedkik ve muhafaza idileceklerin bir an evvel tedkik itdirilerek i~e yarayanlarm~ n hüsn-i muhafazalar~~ ve fürüht yâhüd imha, yal~f~d suver-i aher ile elden
ç~ kar~ lacaklar~ n~ n da tesri mu'ameleleri vücüh-~~'addide ile katiyen elzem olub ~ayet bu mesele tül müddet ve hatta birkaç ay mu'allakiyetde kal~r da kati' bir karar virilemez ise emsal-i
dalâleti ile sabit oldu~u üzere çuvallar k~smen farelerin dendân tahribinden kurtulamayaca~~~
gibi k~smen de tesir-i rumbetle çürüyece~i ve hiçbir i~e yaramayan i~bü evi-ak içün beyhüde
olarak Ilahi haz~ rda ~ehri be~~yüz ve SelleVi alt~~bin guru~~kira virilmi~~olaca~~~kemal-i ehemmiyetle nazargah-~~samilerine 'arz olumlu.
* *
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Senelerden berii süprüntii halinde terk idilmi~~evrâk y~~~nlar~ m istil~ kâr-~~hayât iderek
tedkike ba~lamak ve evrâk tasfiyesi gibi mes'uliyet-i maddiye ve ma'neviyeyi da'i bir emr-i hat~ra
mübâ~eret iylemek husüsf~ ndaki ciir'et ve cesâretimiz on be~~seneden beri ~ne'mt-~ n~~ bulundu~umuz Ernânet-i Celileye daha do~rusu vatana bir ludmetimiz sabk itmi~~olmak ve bu
bâbda telâkki iyledi~imiz emri ittihâz iylen~ek miltâla'as~ ndan ileri gelmi~~oldu~undan râporda
bu mes'elenin kâffe-i safahât ve esbâb ve lediiniyyât-~~ 'âlâ kadrül istita'a izah olunmu~~ve âtiyen
âhvâl-i mümâsilenin 'adem-i vuku'u içiin ittihâz ve tatbiki vârid-i hât~ r olan mütâla'at ve
husüsât bâlâda k~s~ m k~s~ m 'arz ve te~ril~~idil~ni~~olma~la icrâ-y~~ iktizâs~~ menf~ t-~~ re'y-i
emânet-penâhilerindir. 01 bâbda emr-i fermân hazret-i men-lel-n*11 emrindir.

12 Te~rin-i Sâni 1330
~ehremâneti Me'mürin Kalemi

~ehremâneti Hazine-i

Müdiri

Evrâk Ba~katibi

Mehmed Hayati

'Osman Nuri

SONUÇ
Ar~ iv belgelerinin tasfiyesindeki esas amaç; gerekli belgeler ile gereksiz belgeleri birbirinden ay~ rarak belgelerin kaybolmas~ n~~ önlemektir. Osmanl~~Devleti'nde belgelerin kalemlere göre birbirine kar~~mas~ n~ n önemli bir nedeni de, söz konusu belgelerin hiçbir
düzenlemeye tabi tutulmadan kar~~~ k bir biçimde sancl~ klara yerle~ tirilmesi ve sand~ klar
üzerine yanl~~~etiketlerin yap~~t~ r~lmas~d~ r. Bunu önlemek amac~ yla her kalem seçti~i memurlara bu i~~için yetki belgesi vererek, kalemlerine ait belgeler aras~ ndan gerekli ve gereksiz
olanlar~~ay~ rarak, gerekli belgelerin bir k~sm~n~~Emanet Dairesi'ne, bir k~sm~ n~~da Hazine-i Evrak'ta haz~ rlanan yerlere koymu~ lard~ r. Bunlar~ n içinde eksikler var ise tamamlanmas~ ,
düzenlenip etiketlerinin yap~~t~ r~lmas~~gerekti~i belirtil~ni~ tir. Bu uygulama belgeler üzerinde
inceleme yapabilmek aç~s~ ndan önemlidir. Yürürlükten kald~ r~lm~~~belediye daireleri belgelerinin düzenlenerek gerekli olanlar~ n Merkez Emanet'e getirilmesi ve bo~~yere mahzen kiras~~
verilmemesi vurgulanm~~t~ r. Ayr~ ca belgelerin kaybolmas~ n~~ önlemek için belgeler bir yerde
toplanmaya çal~~~ lm~~, daireler ve ~ubeler kar~~~ k durumdaki evraklarm~~ ay~rarak ve ay~ klayarak
Hazine-i Evrak'a getirmi~~ve bu belgeler burada düzenlenerek hizmete sunulmu~tur.
Osmanl~~Devleti'nde Bab-~~ Ali'den ~ubelere gelen her türlü yaz~l~~ emir, düzenli olarak
bir deftere kaydedilmi~ tir. Ayr~ ca, cevap olarak yaz~lan yaz~ lar~ n hangi claireden, ~ubeden
yaz~ lan yaz~ya cevap oldu~u aç~ kça belirtilmi~ tir. Yani bugünkü resmi yaz~~ malarda kullan~lan
ilgi tutma yöntemine benzer bir kural uygulanm~~ t~ r.
Bugün bizim Osmanl~~ Devleti'ne ait belgelerden yararlanabilmemizin nedeni, o
dönemde yap~lan (1914) bu tür çal~~ malard~ r. ~ayet belgeler ay~ klanarak Hazine-i Evrak'a devredilip düzenlenmeseycli o döneme ili~kin birçok önemli ve de~erli belge kaybolup gidecekti.
Osmanl~~ Devleti'nde belgeler, o günün ~artlar~ na göre arklanarak düzenle~nneye
çal~~~lm~~t~ r. Günümüzde ise T.C. Ba~bakanl~k Devlet Ar~ ivleri Genel Müdürlü~ü ar~iv belgelerimizi bilimsel yöntemler ve ileri teknoloji uygulamalar~ yla koruyup düzenleyerek hizmete
sunmaktad~ r.
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