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Kitapta yer alan makaleler, Vehbi Koç  ve Ankara 
Araştırmaları Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen 
1-2 Nisan 2010 tarihli “Arşiv Belgelerinde Türkiye - 
Avrupa İlişkileri” ve 31 Mart-1 Nisan 2011 tarihli “Arşiv 
Belgeleri Işığında Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri” 
konulu konferanslarda sunulan bildirilerden seçilmiştir. 
Makalelerin ortak özelliği, Osmanlı İmparatorluğu’yla ilgili 
veya Osmanlı İmparatorluğu’na ait belgeleri barındıran 
Avrupa arşivlerini incelemeleridir. Çeşitli Avrupa 
arşivlerinin incelenmesini içeren bu derleme, türünün  
ilk örneğidir. 
 
Elinizdeki bu kitap İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, 
Hollanda, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Polonya, 
Makedonya, Arnavutluk ve Bosna arşivlerini tanıtan 
makaleleri bir araya getirmektedir. Bu özelliğiyle bir 
referans kitap olarak özellikle Avrupa arşivlerinde çalışan 
ve çalışmayı planlayan araştırmacılar için ilk elden bir 
kaynak kitaptır. Derlemede makaleler ülkelerin alfabetik 
sıralamasına göre dizilmiştir. Kitabın sonunda Prof. Halil 
İnalcık’ın Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin çalışılmasının 
bugünkü Türkiye-Avrupa ilişkileri için önemini inceleyen 
bir yazısı bulunmaktadır.
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Kitapta yer alan makaleler, Vehbi Koç ve Ankara Araştırma Merkezi (VEKAM) 
tarafından düzenlenen 1-2 Nisan 2010 tarihli “Arşiv Belgelerinde Türkiye - Avru-
pa İlişkileri” ve 31 Mart-1 Nisan 2011 tarihli “Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’nin 
Uluslararası İlişkileri” konulu konferanslarda sunulan bildirilerden seçilmiştir. 
Makalelerin ortak özelliği, Osmanlı İmparatorluğu’yla ilgili veya Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na ait belgeleri barındıran Avrupa arşivlerini incelemeleridir. Çeşitli 
Avrupa arşivlerinin incelenmesini içeren bu derleme, türünün ilk örneğidir. Her 
ne kadar kimi yabancı arşivler üzerine yapılan tekil çalışmalar varsa da, birçok 
arşivi tanıtan bir derlemenin eksikliği literatürde hissedilmekteydi. Örneğin, İn-
giliz arşivi ve Rus arşivindeki Osmanlı’yla ilgili belgeler üzerine yazılan çeşitli 
makaleler ve kitap çalışmaları vardır.1 

1 Bu tür çalışmalar genelde azınlık gruplarıyla ilgili çeşitli konulardaki belgelerin toplanması ve analizine 
yönelik olmuştur. Konunun örnekleri için bkz. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1896-1926) (Ankara: 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2005); Ahmet Gökçen, Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerinde 
Yezidiler (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları), 2012. Tibet Abak “Rus Arşivlerinde Bitlis İsyanı, 1914,” Toplumsal 
Tarih, 2011 (208): 2-11. Akdes Nimet Kurat’ın 1949 tarihli “İngiliz Devlet Arşivinde ve Kütüphanelerinde Türkiye 
Tarihine Ait Bazı Malzemeye Dair” isimli makalesi İngiltere’deki arşiv kaynaklarının detaylı bir incelemesini içerir 
(Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, VII(1): 1-18).

Yonca Köksal
Doç. Dr., Koç Üniversitesi Tarih Bölümü

Mehmet Polatel
Araştırma Görevlisi, Koç Üniversitesi Tarih Bölümü

Sunuş:
Avrupa Arşivlerinin 
Osmanlı Çalışmaları 
İçin Önemi
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Elinizdeki bu kitap İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Macaristan, 
Romanya, Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna arşivlerini ta-
nıtan makaleleri bir araya getirmektedir. Bu özelliğiyle bir referans kitap olarak 
özellikle Avrupa arşivlerinde çalışan ve çalışmayı planlayan araştırmacılar için 
ilk elden bir kaynak kitaptır. Derlemede makaleler ülkelerin alfabetik sıralaması-
na göre dizilmiştir. Kitabın sonunda Prof. Halil İnalcık’ın Osmanlı-Avrupa ilişki-
lerinin çalışılmasının bugünkü Türkiye-Avrupa ilişkileri için önemini inceleyen 
bir yazısı bulunmaktadır. 

Özellikle Avrupa arşivlerinde yeni çalışmaya başlayacaklar için adı geçen ar-
şivlerle ilgili tanıtıcı bilgiler bu kitapta yer almaktadır. Avrupa arşivlerinde yer 
alan Osmanlı’yla ilgili çeşitli dönemlerden belgelerin tanıtımına ek olarak, Av-
rupa'da Osmanlı’ya ait belgelerin bulunduğu arşivler ve bu belgelerin tanıtımı da 
yapılmaktadır. Osmanlı’ya ait belgeleri çoğunlukla Osmanlı Türkçesi’yle yazılan 
ve Osmanlı Devleti yetkilileri veya Osmanlı tebaasından kişilerin yazdığı belgeler 
olarak tanımlayabiliriz. Bu belgelerin bir kısmı diplomatik yazışmalar kapsamın-
da arşivlerde yer alırken bir kısmı da savaş ganimeti olarak söz konusu ülkelerin 
uhdesine geçmiştir. Örneğin; derlemede Almanya arşiv ve kütüphanelerindeki 
Osmanlı’ya ait belgelerin izini süren Hans Georg Majer, savaşa giden sadrazam-
ların devlete ait önemli belgeleri yanlarında götürdüklerini ve yenilgi durumunda 
bu önemli belgelerin kaybedildiğini belirtmektedir. 

Osmanlı’yla ilgili belgeleri ise yabancı devlet yetkilileri veya vatandaşları tara-
fından ve genelde Osmanlı Türkçesi haricinde bir dilde yazılan ancak içerik olarak 
Osmanlı’yı ilgilendiren bilgilere sahip belgeler olarak tanımlayabiliriz. Bu belge-
ler içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan yabancı konsolosların tuttuğu 
raporlar ve kendi devletleriyle olan yazışmaları önemli yer tutmaktadır. Konso-
loslar ayrıca Osmanlı’ya ait belgeleri de toplamışlardır. Teyfur Erdoğdu’nun der-
lemede yer alan makalesinde aktardığı gibi, “diplomatlar bugün kurumlarımızda 
bulunmayan mahalli gazeteler, gazete kırpıntıları (coupure), vesikalar, risaleler, 
istida ve hatta kitaplar bulup” ülkelerine götürmüştür ve bu malzemelerin kul-
lanımı Osmanlı’ya dair bildiğimiz birçok bilgiyi doğrulatmak ya da değiştirmek 
için önemli olacaktır. Diplomatik ilişkileri yansıtanlar dışında, Osmanlı’yla ilgili 
belgeler içinde doğrudan mali, siyasi ve ticari ilişkileri gösteren ve bu yolla impa-
ratorluktaki ekonomik ve toplumsal yaşamı anlaşılır kılabilecek önemli belgeler 
bulunmaktadır. 

Arşiv malzemesinin içeriğine ek olarak, bu arşivlerde belgelerin bulunduğu ka-
taloglar da kitapta tanıtılmıştır. Ayrıca arşivlerin nasıl kullanılacağına dair pratik 
bilgiler de (örneğin çalışma saatleri, fotokopi çekme, belge sirkülasyon hızı, vs. 
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gibi) makalelerde yer almaktadır. Kısacası bu kitap, Avrupa arşivlerinde çalışma-
ya başlayacak araştırmacıların yurtdışına gitmeden önce bakmaları gereken bir 
rehber niteliğindedir. 

Osmanlı çalışmalarında uzun yıllar boyunca Türkiye’deki arşivler, özellikle 
Topkapı Sarayı Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve kimi kütüphane arşivle-
ri ana kaynak olarak kullanıldı. Son dönemde artan sayıda araştırmacı Türki-
ye’deki Osmanlı arşivlerine ek olarak yurtdışındaki arşivlerden de yararlanmaya 
başladılar. Özellikle XIX. yüzyıl çalışmalarında İngiliz, Fransız, Alman ve Rus 
arşivleri sıklıkla kullanılmaya başlandı. Bunda XIX. yüzyılda Avrupa’yla gelişen 
ilişkiler sonucunda Osmanlı topraklarında hemen hemen bütün büyük şehirler 
ve özellikle liman şehirlerinde açılan konsoloslukların Osmanlı idaresine, top-
lumuna, siyaset ve iktisadına dair sağladıkları bilgi akışının önemli rolü vardır. 
Adı geçen bu büyük Avrupa devletlerine ek olarak, bu derleme kitabı diğer Avru-
pa arşivlerinde de Osmanlı’ya dair önemli belgeler olduğunu göstermektedir. Bu 
belgeler daha önce Osmanlı toprağı olan Makedonya, Bosna, Romanya ve Bulga-
ristan’daki arşivlerle de sınırlı değildir. İspanya, Hollanda ve Polonya’daki arşiv-
ler de bu çalışmanın kapsamına girmektedir. 

Bu derlemenin gösterdiği önemli bir nokta da Avrupa arşivlerinde sadece 
XIX. yüzyıla ait belgeler olmadığıdır. Osmanlı’nın Avrupa’yla olan siyasi ve tica-
ri ilişkileri kuruluşundan itibaren başlamıştır. Kitaptaki makalelerinin göster-
diği üzere XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı'yla ilgili belgeler Avrupa arşivlerinde 
yer almaktadır. Örneğin, Dragi Gyorgiev, makalesinde, Üsküp’teki Makedonya 
Cumhuriyeti Devlet Arşivi’nde bulunan Manastır sicilleri vasıtasıyla 1607-1912 
yılları arasında bölgenin tarihi konusunda bilgi edinilebileceğini göstermekte-
dir. Aynı şekilde, İspanya’da yer alan arşivleri ele alan Özlem Kumrular, XV. yüz-
yılda Osmanlı ile İspanya arasındaki ilişkilere, İspanya’nın Osmanlı’yı algılama 
biçimlerine, özellikle tehdit olarak algılamasına, hatta Osmanlı ve Mağripli kor-
sanların Akdeniz’deki hareketlerine vs. dair sayısız belgenin mevcut olduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca, Almanya arşivlerinde XVII. yüzyılda Osmanlı’yla olan 
ilişkilere dair önemli belgeler bulunduğunu Hans Georg Majer makalesinde be-
lirtmektedir. 

XIX. yüzyıl öncesi döneme ait verilerin Avrupa arşivlerinde yer alması Os-
manlı çalışmaları açısından önemli bir kaynak yaratmaktadır. Türkiye’de bulu-
nan Osmanlı arşivlerinde erken dönemle ilgili arşiv materyali XIX. yüzyıl ve son-
rasına göre sayıca azdır. Yurtdışı arşivlerinde bulunan belgeler İmparatorluğun 
erken dönemiyle ilgili ek kaynak yaratacak ve tarihçilerin çalışma materyalini 
geliştirecektir. 
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Türkiye’deki Osmanlı arşivleri özellikle XIX. yüzyıl öncesi dönem için daha 
çok devlet kaynaklı belgelere dayanmaktadır. Topkapı Sarayı’nın yazışmaları ve 
daha sonra Bâb-ı Âli ve eyaletler arasındaki yazışmalar genelde devlet odaklı bir 
perspektif sergilemekte ve devletin idari ve iktisadi yaklaşımını gözler önüne ser-
mektedir. Bir istisna olarak şer’iyye mahkemesi sicilleri ve az sayıda da olsa gü-
nümüze kalan seyahatname ve vakanüvislerin yazıları sosyal ve kültürel hayata 
dair Osmanlı toplumuyla ilgili bilgiler içermektedir. Bu açıdan bakıldığında Av-
rupa arşivlerinde yer alan belgeler Osmanlı Devleti odaklı perspektife alternatif 
olarak Osmanlı idaresi ve toplumuna dışarıdan bakmaktadır. Bu alternatif bakış 
açısının bize sağladığı ek bilgiler ve farklı yorumlar tarihçiler açısından zengin 
bir kaynak oluşturmaktadır. Osmanlı idare ve toplumuna dâhil olmayan konsolos, 
tüccar, gezgin, vs. gözlemleri bize kültürel farklılıklar konusunda fikir vermekte 
ve Osmanlı belgelerinin sıradan görerek raporlamadığı çok çeşitli idari, sosyal ve 
kültürel konularda bilgiler vermektedir.

Avrupa arşivlerindeki Osmanlı’ya ait ve Osmanlı’yla ilgili belgelerin incelen-
mesi tarihçilerin metodolojik yaklaşımını da güçlendirecektir. Arşiv araştırmala-
rında belgelerde belirtilen olay, yer ve mekân bilgisinin bazen gerçeği yansıtma-
dığı durumlar olmaktadır. Eyaletlerden merkeze gönderilen bilgiler sadece devlet 
görevlileri tarafından aktarıldığında kimi olayların bazı kısımlarının atlanması, 
yanlı bildirilmesi gibi durumlar söz konusudur. Kimi zaman da imza ve mühür 
taklidiyle sahte belgeler düzenlenmiştir. Osmanlı arşivlerinde izi sürülen konular-
la ilgili Avrupa arşivlerinde bulunabilecek belgeler ikincil bir kaynak sağlayacağı 
için araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğini arttırmaya yardımcı olacaktır. Hem 
çalışılan konularla ilgili Osmanlı kaynaklarında belirtilen olayların doğrulanması 
hem de ek bilgi sağlanması açısından yurtdışı arşivleri önemli bir kaynaktır. 

Avrupa arşivlerinde bulunan belgeler özellikle Osmanlı Devleti’nin Avrupa 
devletleriyle olan diplomatik ilişkilerinin çalışılması için önemli bir kaynak teş-
kil etmektedir. Ülke temsilcileri ve kurumları arasındaki diplomatik yazışmalar 
Osmanlı Devleti’nin siyasi tarihinin yazılmasına katkıda bulunmaktadır. Osman-
lı Devleti’nin siyasi tarihinin yazımında yine XIX. yüzyıl ve sonrasındaki dönem 
üzerinde ağırlıklı durulmuştur. XV. yüzyıldan başlayarak XVIII. yüzyıl sonuna 
kadar olan dönemde Osmanlı Devleti’nin siyasi tarihini anlamada Avrupa arşiv-
lerinin önemi büyüktür. 

Kitapta, yalnızca diplomatik ilişkilere dair var olan kaynakların bir sunumu 
yapılmamakta, bazı makalelerde Osmanlı ile Avrupa devletleri arasındaki iliş-
kilerin içeriği de incelenmektedir. Derlemeye katkıda bulunan yazarlar, Avrupa 
arşivlerindeki belgelerin varlığını ve önemini, Osmanlı ile Avrupa devletleri ara-
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sında var olan siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkileri örneklendirerek ortaya 
koymaktadır. Özellikle XIX. yüzyıl öncesi, Osmanlı’nın Avrupa şehirlerinde sü-
rekli elçilik açmadığı dönem ile ilgili olarak Avrupa arşivlerinde devletler arasın-
daki ilişkileri anlamamıza yardımcı olacak zengin belgeler yer almaktadır. Bunun 
içerisinde, antlaşmalar, ticari ortaklıklar, savaş zamanı yürütülen müzakereler 
önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, Bülent Arı’nın makalesinde gösterdiği gibi, 
Hollanda Genel Meclisi’nin arşivinde Osmanlı sultanları I. Ahmed, IV. Murad ve 
IV. Mehmed’in verdiği kapitülasyonların orjinal metinleri halen korunmaktadır 
ve araştırmacılara açıktır.

 Diplomatik ilişkilere ek olarak Avrupa arşivlerinde bulunan belgeler çok çe-
şitli konuları içermektedir. Özellikle Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayri Müslim 
cemaatlerle ilgili önemli sayıda belge, çeşitli Avrupa arşivlerinde yer almaktadır. 
Osmanlı devlet arşivlerinde de gayri Müslimler ve onların özellikle devlet ve ye-
rel otoritelerle ilişkilerini haiz belgeler vardır. Ancak bu cemaatlerin iç işleyişleri 
hakkında daha detaylı bilgilere farklı kaynaklardan ulaşılabilir. Örneğin, Ermeni 
ve Rum cemaatlerinde cemaat içi meselelerle ilgili belgeler Patrikhane ve kilise 
arşivlerinde yer almaktadır. Avrupalı seyyah, tüccar ve konsoloslar gayri Müslim 
cemaatlerle yakın ilişkide oldukları için onlar hakkında detaylı bilgilere Avru-
pa arşivlerinde de rastlanmaktadır. Ayrıca Avrupa’yla ticari ilişkileri olan gayri 
Müslimler ve Osmanlı’dan Avrupa’ya göç eden gayri Müslim toplumları hakkında 
da bilgiler arşivlerde yer almaktadır. Örneğin, Bülent Arı, Rum, Ermeni ve Yahudi 
tüccarlarının yaptıkları ticari faaliyetlerin izlerini sürmek için Amsterdam Be-
lediyesi Arşivi’nde yer alan noterlik arşivindeki kontratların önemli bir kaynak 
oluşturduğunu belirtmektedir. XVII. yüzyıldan itibaren Amsterdam’a yerleşen ve 
ipek ticaretinde önemli rolü olan Ermeni toplumunun varlığı düşünüldüğünde bu 
kaynakların önemi daha da artmaktadır. Kısacası, kilise tarihi, savaş tarihi, sos-
yal, iktisat ve kültür tarihi kapsamına girebilecek çok çeşitli konular da bu arşiv-
lerde yer almaktadır. 

 Osmanlı coğrafyasının büyüklüğü göz önüne alındığında Balkanlardan Ye-
men’e kadar, Tunus ve Cezayir’den İran sınırına ve Kafkaslara kadar geniş bir 
coğrafyanın çalışılmasında yurtdışı arşivlerinin önemi büyüktür. Emperyal güç-
ler olarak tanımlayabileceğimiz İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya gibi bu geniş 
coğrafyayla iletişim içinde olan ülkelerin arşivlerinde Osmanlı devletinin coğrafi 
olarak uç noktaları diye tanımlayabileceğimiz sınır bölgelerindeki idaresine dair 
önemli bilgilere ulaşmak mümkündür. Metin Ünver, bu kitaptaki makalesinde 
Yemen örneğini vererek, İngiliz arşivlerinin XIX. ve XX. yüzyıl Yemen’iyle ilgili 
zengin bir kaynak olduğunu göstermektedir. İngiliz arşivlerinde hem Yemen’deki 
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Osmanlı idaresi hem de Yemen’de Osmanlı’ya karşı oluşan direnişin detayları yer 
almaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin sona ermesinden sonra Balkanlar ve Orta Doğu’da kuru-
lan devletler kendi tarihlerini ulusal kurtuluşları çerçevesinden yazmışlar ve Os-
manlı egemenliğini bir esaret yönetimi olarak değerlendirmişlerdir. Bu ülkelerin 
milliyetçi tarih yazımında Osmanlı idaresi kötülenmiş, sömürücü ve toplumun 
gelişmesini önleyici bir düzen olarak anlatılmıştır. Bu kitapta değişik sürelerle 
Osmanlı idaresinde kalan Bulgaristan, Bosna, Makedonya, Arnavutluk ve Ma-
caristan arşivleri üzerine ve Osmanlı’yla uzun süren bir komşuluk ilişkisi geliş-
tirmiş Polonya üzerine makaleler vardır. Bu ülkelerdeki arşivler hem Osmanlı 
çalışmaları hem de bu ülkelerin kendi tarihlerinin yazımı için çok önemlidirler. 
Örneğin, Hatice Oruç, Bosna’da bulunan tahrir defterleri ve şer’iyye sicillerinin 
dökümünü vererek XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar hem Bosna hem de Osmanlı 
Devleti tarihinin izini sürmektedir. Polonya arşivleriyle ilgili makalesinde Hacer 
Topaktaş, Lehistan ve Osmanlı arasındaki siyasi ilişkiler üzerinde durmakta ve 
iki devlet arasındaki hem Osmanlıca hem Lehçe olan yazışmaların her iki devle-
tin de tarihi açısından önemine vurgu yapmaktadır. 

Bu ülkelerin arşivlerinde bulunan Osmanlı belgeleri ya da Osmanlı’yla ilgili 
belgelerin tarih çalışmalarında artan bir şekilde kullanımı Osmanlı’yla ilgili ön 
yargıların değişmesine de yardımcı olmaktadır. Evgeni Radushev, Bulgaristan 
arşivleri üzerine olan makalesinde bu değişimin izini Bulgaristan örneğinde sür-
mektedir. Osmanlı dönemine dair olan milliyetçi bakış açısının 1990’lardaki siya-
si değişim ve Osmanlı arşiv malzemesinin daha yoğun çalışılmaya başlamasıyla 
nasıl değiştiğini göstermektedir. Arnavutluk arşivlerini inceleyen Dritan Egro’ya 
göre, 1990’lı yıllara kadar tarihçiler, XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar olan Arna-
vutluk tarihini “Osmanlı Devleti hâkimiyetini baştan sona kadar bir işgal, yabancı 
bir çıban gören, Arnavut-Osmanlı beraberliğini ve bütünleşmesini bir türlü kabul 
etmeyen, Osmanlılara karşı var gücüyle karşı koymaya çalışan hür bir toplumun 
tarihi olarak” tanımlamışlardır. 1990 sonrası değişimle birlikte tarihçiler, Os-
manlı kaynaklarının Arnavutluk tarihi için önemini ortaya koyarak çalışmala-
rında kullanmaya başlamışlardır. Avrupa arşivlerinde yer alan Osmanlılarla ilgili 
belgeler sırf Türkiye’deki tarih yazımını değil, bu kitaptaki örneklerde görüldüğü 
üzere Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanan ülkelerdeki tarih yazımını da 
dönüştürme potansiyeline sahiptir. 

Bu kitapta yer alan makalelerin önemli bir kısmı sadece arşiv malzemesini ta-
nıtmakla kalmaz, aynı zamanda adı geçen Avrupa arşivlerindeki Osmanlı’ya ait ve 
Osmanlı’yla ilgili belgelerin korunma ve günümüze kadar gelme tarihini de anla-
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tır. Kimi durumlarda arşivde Osmanlı’yla ilgili belge olmaması Osmanlı idaresine 
dair ipuçları verir. Mihai Maxim’e göre, Romen arşivlerinde Osmanlı’yla ilgili bel-
gelerin azlığı Osmanlı idaresinin Eflak, Boğdan, Transilvanya/Erdel gibi bugün-
kü Romanya’nın büyük kısmına denk gelen bölgelerde merkezi otoritesinin sınırlı 
olmasıyla açıklanabilir. Osmanlı idaresinin daha kuvvetli olduğu Moldavya’da ise 
var olan belgeler Osmanlı-Rus-Habsburg savaşları ve diğer zor şartların da et-
kisiyle XVIII. yüzyılın sonuna kadar kaybolmuştur. Osmanlı'yla ilgili belgelerin 
Polonya Kralı Jan Sobieski tarafından yakılmasının emredilmesi de arşiv malze-
mesinin sembolik gücüne işaret etmektedir. Osmanlı’dan ayrılan ülkelerde arşiv 
malzemesinin yok edilmesi veya ihmal edilmesi bir iktidar savaşının sembolü 
olabilmektedir. Yeni kurulan ulus devletler, Bulgaristan ve Arnavutluk örneğin-
de olduğu gibi, İmparatorlukla bağlarını kesmek için arşiv malzemesini göz ardı 
etmeye yönelmişlerdir. XX. yüzyılın zor koşulları da kimi durumlarda arşiv mal-
zemesinin kaybolmasına yol açmıştır. Örneğin, Géza Dávid Macaristan ulusal ar-
şivinde korunan Osmanlı’yla ilgili belgelerin önemli bir kısmının II. Dünya Savaşı 
sırasında Budin’de arşivin bulunduğu sarayın işgal kuvvetlerince bombalanması 
sonucu yok olduğunu makalesinde anlatmaktadır. Bazı arşiv malzemesi devlet-
lerin siyasi durumu çerçevesinde yok olurken bazı durumlarda tarihi kaynak-
ların günümüze ulaşmasına da katkıda bulunmuştur. Örneğin, Dritan Ergo’nun 
Arnavutluk makalesinde aktardığı üzere, Arnavutluk Devlet Arşivi’nde yer alan 
geniş yazmalar koleksiyonu 1960’lı yıllardaki ateist hareketin politikaları sonucu 
şekillenmiştir. Dini kitap olarak kategorize edilen bu yazmalar dini kurumlardan 
alınıp devlet arşivlerine taşınmıştır. Bu elyazmaları içerisinde Bektaşi dergâhla-
rından gelenler önemli yer tutmaktadır.

Bu derleme, Avrupa’daki çok sayıda arşiv hakkında yazılan makaleleri bir araya 
getirmektedir ancak Avrupa’daki bütün arşivleri kapsamamız tabiatıyla mümkün 
değildir. Osmanlı Devleti’yle ilgili önemli belgeler barındıran Yunanistan, İtalya 
ve Rusya arşivleri bu bildiri kitabında yer almamaktadır. Avusturya arşivlerine 
dair bir bildiri konferansta sunulduğu halde bu kitabın basımından önce başka 
bir yerde yayınlandığı için kitabın kapsamına dâhil edilememiştir. Avrupa arşiv-
lerinin yanı sıra Osmanlı çalışmaları açısından önemi haiz daha önce Osmanlı 
toprağı olan bugünkü Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yer alan ülkelerin arşivlerinin 
tanıtımının öneminden de bahsetmek gerekir. Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, İsra-
il, Kuveyt, Libya, Tunus, Cezayir gibi ülkelerdeki Osmanlı arşiv belgelerine dair 
bilgimiz oldukça sınırlıdır. Bugün bu ülkelerin bir kısmı savaş alanı olmaları sebe-
biyle araştırmacılar için ulaşılabilir değillerdir. İç karışıklıklar yaşayan bu ülke-
lerdeki arşiv malzemesinin ne derece korunduğu ve ne derece tahribata uğradığı 



12

hakkında da elimizde yeterli bilgi yoktur. 2 İlerideki çalışmalar Orta Doğu coğraf-
yasındaki bu arşivler üzerine yoğunlaşabilir.

Kitapta yer alan makaleler Avrupa arşivleri konusunda genel bilgiler içermek-
tedirler. Makalelerin bir kısmı yazarlarının uzmanlık alanlarına ve kendi arşiv 
deneyimlerine bağlı olarak belirli arşivler üzerinde yoğunlaşmışlardır. Romanya, 
Polonya ve Macaristan arşivi üzerine olan makalelerde genelde bu ülkelerde bu-
lunan hem merkezi hem taşradaki bütün arşivler tanıtılmaya çalışılmışken, di-
ğer makalelerde ülkelerde yer alan belli arşivler üzerinde durulmuştur. Örneğin, 
İngiliz arşivleriyle ilgili makale daha çok Public Record Office’e yoğunlaşmıştır 
ve daha erken dönem Osmanlı’yla ilgili veriler içeren British Library’den bahset-
memektedir. Benzer bir şekilde, Almanya arşivleri üzerine olan çalışma Almanya 
devlet arşivinden fazla bahsetmemekte ve Alman arşivlerinde bulunan Osman-
lı’ya ait belgeler üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Yazıyı tamamlamadan önce Avrupa arşivlerindeki belgelere diğer arşiv belge-
lerinde olduğu gibi eleştirel bir gözle bakılması gerekliliğini hatırlatmak isteriz. 
Teyfur Erdoğdu’nun da makalesinde belirttiği gibi bu arşivlerdeki belgelere güven 
meselesi ön plandadır. Diplomatlar, seyyahlar ve Avrupalı tüccarlar Osmanlı dev-
leti hakkındaki izlenimlerini ve bilgilerini yazmışlardır. Ancak bu belgeler her za-
man doğru bilgileri içermeyebilir. Diplomatlar bağlı oldukları devletlerin ilgi ala-
nına giren konularda bazen de devletlerinin duymak istediklerini not ederler. Dil 
bilmemeleri sebebiyle yabancıların Osmanlı’yla ilgili bilgilere erişimi kısıtlıdır ve 
çoğu gayri Müslim olan tercümanların verdikleri bilgilerle sınırlıdırlar. Toplumu 
iyi tanımama, farklı sosyal gruplarla ilişkiler içine girememe gibi çeşitli sorunlar 
sebebiyle de yanlış veya eksik bilgilerin verilmesine arşiv vesikalarında sık rast-
lanabilir. Avrupa arşivlerinde yer alan Osmanlı’ya ait belgelerin de dikkatli okun-
masında fayda vardır. Bunların zaman içinde önemli bir kısmı çeşitli sebeplerle 
yok olmuştur. Elde kalanlar seçici bir grup oluşturabilir, dolayısıyla eksik bilgiler 
içermesi mümkündür. Bu dokümanların da diğer arşiv belgeleri ve Osmanlı arşiv-
lerinde bulunacak konularıyla ilgili belgelerle desteklenerek okunmasında fayda 
vardır. 

2  Bölgedeki savaş ve çatışmalar tarihi belgelerin yok edilmesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir. IŞİD’in 
Musul Müzesi’ne saldırısı ve Musul kiliselerindeki 1500 elyazmasını yakması buna örnek gösterilebilir (“IŞİD 
Kültür Mirasını Yok Ediyor”, 30 Eylül 2014, http://t24.com.tr/haber/isid-kultur-mirasini-yok-ediyor,272347). Aynı 
şekilde, Aktüel Arkeolojik Dergisi’nde yer alan haberde, IŞİD’in arkeolojik eserleri yok ettiği, ele geçirdiği bölge 
tarihöncesinden İslam dönemlerine kadar geniş bir alanı kapsadığı için mali kazanç sağlamak amacıyla tarihi eser 
kaçakçılığı yoluyla veya yağmalanmasıyla Suriye’nin kültürel mirasına büyük zarar verdiği gösterilmiştir: Amr Al 
Azm, “Suriye’nin Kültürel Mirası Yağmalanıyor”, Aktüel Arkeoloji, 42 (Kasım-Aralık 2014): 10-12.
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Sonuç olarak, elinizdeki bu derleme farklı Avrupa arşivlerinin tanıtımını içe-
ren bir rehber niteliğindedir ve bu açıdan türünün ilk örneğidir. Yurtdışı arşivle-
rinde çalışacak araştırmacılar için önemli bir kaynaktır. Bu çalışmanın kitapta ta-
nıtılamayan diğer Avrupa arşivleri ve Osmanlı’yla ilgili belgeler barındıran diğer 
ülke arşivlerini içeren başka kaynak kitaplara öncelik etmesini umut etmekteyiz.
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Kitapta yer alan makaleler, Vehbi Koç  ve Ankara 
Araştırmaları Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen 
1-2 Nisan 2010 tarihli “Arşiv Belgelerinde Türkiye - 
Avrupa İlişkileri” ve 31 Mart-1 Nisan 2011 tarihli “Arşiv 
Belgeleri Işığında Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri” 
konulu konferanslarda sunulan bildirilerden seçilmiştir. 
Makalelerin ortak özelliği, Osmanlı İmparatorluğu’yla ilgili 
veya Osmanlı İmparatorluğu’na ait belgeleri barındıran 
Avrupa arşivlerini incelemeleridir. Çeşitli Avrupa 
arşivlerinin incelenmesini içeren bu derleme, türünün  
ilk örneğidir. 
 
Elinizdeki bu kitap İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, 
Hollanda, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Polonya, 
Makedonya, Arnavutluk ve Bosna arşivlerini tanıtan 
makaleleri bir araya getirmektedir. Bu özelliğiyle bir 
referans kitap olarak özellikle Avrupa arşivlerinde çalışan 
ve çalışmayı planlayan araştırmacılar için ilk elden bir 
kaynak kitaptır. Derlemede makaleler ülkelerin alfabetik 
sıralamasına göre dizilmiştir. Kitabın sonunda Prof. Halil 
İnalcık’ın Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin çalışılmasının 
bugünkü Türkiye-Avrupa ilişkileri için önemini inceleyen 
bir yazısı bulunmaktadır.
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