Konya, vatanın en güvenlİ merkezİ….

Tarihe tanıklık eden olaylar ve kişiler bize arşivlerle
ulaşıyor. Arşivlerde yaşayan olaylar, kişiler bugünümüze
ışık tutarak ayaklarımızı yere daha sıkı basmamızı ve
hamlelerimizi ona göre yapmamızı sağlayan en büyük
kaynak.
Hazırlanan bu çalışma Osmanlı’nın son dönemlerinde,
yaklaşık 100 yıl önce, yaşanan özel bir gelişmeyi ve bunun
önemini orijinal belgeleriyle ortaya koyuyor.
Osmanlı Devleti’nin kriz ve savaş dönemlerinde mühim
evrakını saklaması devletin sürekliliğine verilen önemi
gösterirken, onları nerede sakladığı da saklanan yerin
güvenliğine olan inancı ifade etmektedir. Buna en iyi
örnek bu çalışmada yer almaktadır.
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı
Arşivlerinde yer alan belgelere göre; I. Dünya Harbi
sırasında Osmanlı Devleti savaşa girince, devlet,
İstanbul’u emniyetli bulmamış olacak ki, 1915 yılında çok
önemli gördüğü evrakını daha güvenli gördüğü Konya’ya
nakletmiştir. Söz konusu evrakın yangın, rutubet gibi
tesirlerden korunarak kesinlikle hiç bir kimse tarafından
açılmasına izin verilmemesi hususunda dönemin Konya
Valisi’ne çok kesin emirler verilmiştir. Yani Anadolu’nun
ortasında, Selçuklu’nun başkenti Konya ili o zaman
itibariyle güvenli bir veri/evrak saklama merkezi olarak
görülmüştür.
Günümüzde ise, elektronik arşivin önemi gittikçe
artıyor. Bilgi işlem destekli alt yapıların kurulumu yasal
mevzuatlarla uyumlu bir şekilde dokümanların elektronik
arşivlerde saklanması artık vazgeçilmez bir ihtiyaç haline
geldi.
Eskiden geçerli olan saldırı veya savaş tehditleri bugün
de var. Dahası, şimdi elektronik savaşlar devletlerin
hafızalarını hedef alan daha tehlikeli boyutlara ulaştı. Yani
elektronik dünya hiç güvenli değil. Bu nedenle, verilerin
yedeklenerek ayrı bir coğrafyada tutulması kayıtların
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güvenliği açısından gerekli, hatta elzem görülüyor. Özel
şirketler veya kamu kurumları ana verilerin bulunduğu
yerden uzak ve güvenli bir coğrafyada yedek verilerin
(backup) veya ana verilerin kendisinin tutulması yolunu
tercih etmekte, bu amaçla güvenli mekanlar aramaktadır.
Son yıllarda Konya hem yedek hem de ana verilerin
tutulması için güvenli bir il olarak görüldüğü için verilerin
yedeklerinin tutulması amacıyla bir çok kurumun yer
aradığı tercih edilen bir şehir oldu.
Aslında 100 yıl önce neyse şimdi de devlet aklı aynı yönde
işliyor. Bu nedenledir ki, halen birçok Bakanlık verilerinin
yedeklerini veya stratejik verilerini Konya’da saklama
konusunda girişimlerde bulunmuş ve bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı (Türksat) bir veri merkezini Konya Kozağaç’ta
yapmak üzere çalışmalara devam ediyor.
Elinizdeki bu çalışma iki açıdan önemlidir: Birincisi;
Osmanlı’nın son dönemlerinde bile sergilediği devlet
ciddiyetiyle arşiv ve kayıtlarına büyük önem verdiğinin
sergilenmesi, ikincisi ise Konya’nın Osmanlı için “güvenli
bir liman” olduğudur.
Asayiş, deprem ve sel baskınları riskinin düşüklüğü,
Anadolu’nun orta noktasında olması, devlet yönetim
hafızasına sahip bir başkent olması ile Konya’nın güvenilir
bir liman özelliğini hâlâ koruduğu görülmektedir.
Küreselleşme ile artan rekabet koşullarında bilgiye
hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmanın öneminin giderek
arttığı günümüzde, Konya ilinin Osmanlı’da olduğu gibi
tekrar “güvenli bir liman” özelliği kazanmasını diliyor; bu
çalışmanın hazırlanmasında arşivlerini kullanmamıza izin
veren Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne
ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.
Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

Osmanlı Evrakının Konya İlİnde Saklandığı Anber Reİs (FERİDİYE) Camİİ

Feridiye Mahallesi Anıt yanındaki cami, 13. yüzyılda Selçuklu Saray ağalarından Zaimüddün Şehabeddin
Anber Reis tarafından yaptırılmıştır. Bu yapı zamanla harap olmuş, 1327/1909 tarihinde yıkılarak Sille
taşıyla yeniden yapılmış, duvarlarının üst kısımları yeşil çinilerle kaplanmıştır. 1944 yılında müze olarak
kullanılması kararlaştırılmış, ancak bu karar uygulanmamıştır.
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ESKİ TÜRKLER, OSMANLI VE
CUMHURİYET’TE
VERİ SAKLAMANIN KISA TARİHİ
VE KONYA’NIN MÜSTESNA NİTELİĞİ

Türklerin idarî ve kültür hayatında arşivlerin büyük
bir önemi vardır ve kökenleri Orta Asya Türklüğü’ne
kadar gider. Ortaçağ’ın en medenî uluslarından olan
Uygur Türkleri’nde zengin kütüphaneler, resmî daire,
noter, gümrük mahkemelerinin hazırladığı kayıtların,
resmî yazışmaların korunduğu arşivler mevcuttu.
Bunlar kazılarda çıkartılmış, kütüphane kayıtlarında
bulunmuştur. İyi örgütlenmiş bir bürokratik yapının
ürünleri olarak, idare ve arşiv ilişkisi Müslüman-Türk
devletlerinde çok iyi bir şekilde organize edilmiştir.
Türk-Müslüman devletlerinde; Karahanlılar, Gazneliler,
Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti’nde ve hatta
beylikler döneminde, Anadolu’nun küçük devletlerinde,
hükümeti ifade eden birer divan teşkilatı vardı. Divan
teşkilatının bir bölümünü idarî yazışmaları, malî kayıtları,
vergi defterlerini tutan, dış ülkelere yazışma ve fermanları
yazan bir kâtipler zümresi oluştururdu. Bunları idare
eden âmirleri vardı. Bu yapı, o devletlerin arşiv teşkilâtı
demekti. Askerî, malî, idarî kayıtlar ve kütükler son derece
önemli sayılır ve dikkatlice saklanırdı. Türk-Müslüman
devletlerinde zengin arşivler olmasına rağmen, günümüze
pek az arşiv malzemesi ulaşmıştır. Çoğu kez kütüphane
malzemeleri, kitaplar içinde Selçuklular dönemine ait bu
tür arşiv, vakıf kayıtları, vakfiyeler yayınlanmış olsa da
günümüze kadar ulaşan belgeler çok sınırlıdır.

“kırtas” saygı gösterilen bir meta idi. Bundan 40-50 yıl
önce kağıdı, atılmış kağıdı yerden alıp, bir duvar oyuğuna
koyan, tıpkı ekmek gibi kutsal sayan ihtiyarlara rastlanırdı.
Ekmek ne ise, kağıt da o idi. Belgeleri, en küçük ve
değersiz müsveddeler dahi atılmadan saklamak görüşü,
Osmanlı Türkleri’nde gelişmişti. Torba ve sandıklar
içinde daire adı ve tarihi yazılarak malzemeler mahzende
saklanırdı. Defterhane defteri, il yazıcı defteri denilen
defterler “bayrak” gibi istiklal alâmeti sayılır, mukaddes
ve muhterem tutulurdu. Çok eskiden beri evrak ve defter
mahzenlerine töre icabı besmele ile girilir ve kıdemli
kâtipler eski terbiye icabı hürmetle içeriye girerlerdi. XX.
yüzyılın başında bile bu gelenekler devam ettirildi.

OSMANLI’DA VERİ DEPOLAMA
Türk devletleri içinde, arşivcilik malzemesi açısından en
muhteşem dönem Osmanlı Devleti çağında yaşanmıştır.
Osmanlı arşivciliği, Türk tarihinin bir şâhikasıdır. En
yüksek dönemidir. Osmanlı-Türk arşivcilik zihniyetinde,
geçmiş dönemlerden gelen idarî zihniyetin geniş bir
yansıması olduğu gibi, bu tarihî gelenek ve göreneği
Osmanlılar geliştirmişler ve ileriye götürmüşlerdir.
Böylece dünyanın sayılı arşiv zenginliğine sahip ülkesi
olmuşlardır. Osmanlı-Türk idarî ve kültürel zihniyetinde
yazı malzemesi olarak “kağıt”, özellikle “yazılı kağıt”,

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemleri hakkında ve özellikle
ilk 150 yılına ait maalesef elimize fazla arşiv belgesi ve
malzemesi ulaşmamıştır. Savaşların, iç karışıklıkların,
saltanat kavgalarının, Bursa ve Edirne’nin başkent olduğu
yıllara ait belgelerin azlığı, Timur istilası, Bursa’da Bey
Sarayı’nın yıkılması, yakılması, fetret devri saltanat
kavgaları ve savaşları her halde arşiv malzemelerinin
azlığının nedenleri olabilir. 1301 Miladî tarihli Hendek
Şeyhler Köyü’ndeki Şeyh İzzettin Vakfı’na ait Muafnâme,
1324 tarihli Orhan Bey’in Farsça Mekece Vakfiyesi
ve 1348 tarihli yine Orhan Bey’in Mülknâme’si gibi
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Abdurrahman Şeref Bey, Defter-i Hakanî Nezâreti
arşivlerini ziyaret ettiği zaman, Kuyûd-ı Hakanî
mahzeninde, kudemâ-yı küttâbın (kâtiplerin eskileri,
kıdemlileri) eski usule, eski terbiyeye riayetle, mahzenin
kapısını besmele ile açıp hürmetle içeriye girdiklerini,
nazarlarında eski defterlerin manevî kıymeti olduğunu,
atik defterleri çok iyi koruduklarını hayret ve hayranlıkla
müşahade etmişti. Devlet geleneklerine sıkı sıkıya
bağlılığı ve devamlılığı görmüştü. Bu bürokratik arşivcilik
geleneklerinin XX. yüzyıla kadar gelmesi devletin
büyüklüğünü gösteriyordu.

örneklerde izlendiği gibi, Osmanlı bürokratik yazışma
usullerinin, daha beyliğin kuruluşundan itibaren Türkİslamî geleneğe göre geliştiğini ve güzel işlendiğini
anlıyoruz. Tuğranın “Orhan bin Osman” şeklinde varlığı,
yazışma stili, tarihleme ve “biti” kelimesi gibi Türkçe
yazışma kelimelerinin varlığı bunu kanıtlıyor.
İstanbul’un fethinden sonra arşivlerde bir artış
görülmektedir. 1432 yılına ait, Arnavutluk’ta Arvanid
tımar defteri Osmanlı kayıt defterlerinin en eskisi olarak
değerlidir ve ünlü tarih üstadımız Prof. Dr. Halil İnalcık
sayesinde bilim âlemine tanıtılmış ve yayınlanmıştır.
Kanuni döneminden itibaren ise kesif ve yoğun Osmanlı
arşiv kayıtları bulunmaktadır. Malzemeler giderek
artmaktadır.
Osmanlı arşivcilik geleneğinde iki cins arşiv malzemesi
söz konusudur: 1- Defter, sicil, defâtir, kuyud, kütük cinsi
olanlar. Kayıtlar önce belirli boyutlardaki kağıtlara yazılır,
sonra bunlar sağlamca ciltlenir, sicil haline getirilirdi.
Defter ve sicil esastı. Tımar, vergi, ruznamçe, defter-i
hakanî tipi kayıtlar kalın, eni dar, boyu uzun defterler
şeklindeydi. 2- İkinci arşiv malzamesi ise; ferman, berat,
hatt-ı hümâyûn, nâme-i hümâyûn, nişan, menşur, sebeb-i
tahrir hükmü vb. gibi hükümdarın emri, buyruğu, hükmü
niteliğinde, çoğu kez padişahın tuğrasını taşıyan büyük
boy, gösterişli, sanat yönü olan, Osmanlı bürokrasisinin
gösterişli, haşmetli, şaşaalı belgeleridir. Bu gösterişli
belgeler, dost, düşman devletler nezdinde Osmanlı
Devleti’nin şanını yüceltirdi.
Merkezî ve taşra bürokrasisi arasında, tezkere, ilm ü
haber, gibi yazışmalar (tahrirât) ise, giderek artan cinsleri
ve adetleri ile bürokratik ihtiyaçlara göre ayarlanmıştır.
XIX. yüzyılda bürokraside dış etkiler de söz konusudur.
Osmanlı bürokrasisi, yüzyıllar boyunca malzemelerin
en iyisini ve kalitelisini kullanmıştır. Doğu kaynaklı ve
Avrupa kaynaklı her cins kağıdın en güzelini, mürekkebin
en kalitelisini, deri ve parşömenin özenle hazırlanmışını
ve dayanıklısını kullanmış, malzemeye verilen paraya
acımamıştır. Bu hassasiyet, devletin çöküş yıllarında
ve malî güçlüklerle uğraştığı zamanda da aynen devam
etmiştir. XIX-XX. yüzyıl Hariciye Nezâreti ve Bâbıâli
evrakının kalitesi su götürmez bir gerçektir. Arşiv
malzemesinin kaliteli olmasından asla ödün verilmemiştir.
Bu kuvvetli bir devlet geleneğidir. Aynı şekilde torba,
atlas kese, kubur, sandık, deri kaplı sandık, muşamba gibi
diğer koruyucu malzemelerde de eğilim üstün kaliteli
malzemenin seçimi ve kullanımı yönünde olmuştur.
Arşivlerin devamlılığını sağlayan unsurlardan biri, kaliteli
malzeme kullanımıdır.
İstanbul’un fethinden sonra, (1453) ilk Osmanlı arşivi
Yedikule’de kurulmuştur. Sonra bu arşiv Sultanahmet’te
Atmeydanı’na nakledildi. Osmanlılar arşiv için

“Defterhâne”, “Mahzen”, “Mahzen-i Evrâk” terimlerini
kullanıyorlardı. “Muhafız”, “Müstahfız”, “Muhafız-ı
Evrâk” terimleri ise arşivci, arşiv görevlisi anlamında
idi. Defterhâne, devletin tahrir, arazi, vergi, toprak
tasarrufu ile ilgili önemli, temel kayıtları ihtiva eden
önemli bir kurumu idi. Defterhâne Emini, devletin defter
hazinesini yöneten, Divân-ı Hümâyûn’un üyesi, önemli
bir görevliydi. Defterhâne Hazinesi, başlangıçta Topkapı
Sarayı’nda Divân-ı Hümâyûn’un toplandığı Kubbealtı
dairesinin yanında Hazine-i Amire’de saklanmıştı. Zaman
içinde Sultanahmet Meydanı’nda özel yerine nakledildi.
Osmanlı devlet zihniyetinde para hazinesi ile defter ve
kayıtlar hazinesi eşdeğerde tutulurdu. Divan günlerinde,
Hazinedarbaşı ağa tarafından sadrazamın mührüyle
mühürlenip, mahzen kapatılır ve sadrazam huzurunda
açılırdı. Defterhâne, devletin üç hazinesinden biri olarak
kabul edilirdi. Bu durum arşive, kayıtlara, kûyûdâta
verilen değerin derecesine delildir. Defter-i Hakânîler,
tımar, zeamet, icmal, mufassal, ruznamçe defterleri
burada saklanırdı. İmparatorluğun toprak, maliye, askerî,
vergi sisteminin varlığı ve düzenli tasarrufu ve devamı,
Defterhâne’de saklı defterlere ve belgelere dayanırdı.
ARŞİVLERİN DOKUNULMAZLIĞI
Devletin kayıtlarında kazıntı, silinti, ilave, tahrifat
yapılamaz, buna cesaret edenler, yüreklenenler
cezalandırılır, bürokrasiden ihraç edilirdi. Hazineden
ilgili defterler ve kayıtlar özel izin ve teşrifatla çıkarılır,
işi bittikten sonra tekrar yerine konurdu. Osmanlı
bürokrasisinde, arşiv malzemelerinin korunması, devlet
sırlarının saklanması, çalınmaması, ifşa edilmemesi,
bürokratik teamül ve geleneklere ciddiyetle uyulması,
“kaide-i kadime üzere” hareket edilmesi, ehliyete, kıdeme,
liyakate önem verilmesi için ciddî önlemler alınmıştı.
Belge çalınması ve tahrifinde ağır cezalar verilirdi.
Osmanlı Arşivleri’nin teşekkülünde ve korunmasında
iyi yetiştirilmiş kâtip veya küttâb zümresinin büyük
rolü vardır. Yüzyıllarca Osmanlı bürokrasisini tutan ve
kurallarına titizlikle uyan küttâb sınıfı, üretilen bürokratik
ürünleri sistematik ve kronolojik bir sistem içinde, çok
iyi bilen ve çok iyi kullanan düzenli insanlardı. Günlük
belgeler toplanır, aylık torbalarda saklanır, sonra sandıklar
içinde mahzenlerde arşivlenirdi. Osmanlı küttâb sınıfı,
belgelerin, arşivlerin içeriğine o kadar girmiş ve vâkıf bir
durumda idilerdi ki, herhangi bir konuda birkaç yüzyıl
öncesine ait kayıtları, derkenarları bir iki gün içinde
kronolojik olarak künyelerini çıkararak, amirlerinin
önüne koyabiliyorlardı.
Üç yüz yıl önceki defterler, kayıtlar taranarak sadrazam
veya defterdarın görüşü arz edilirdi. Divân-ı Hümâyûn
toplantılarının önemini kaybettiği zamanlarda, arşiv
malzemeleri, başka yerlere taşınmıştır. Genelde Osmanlı
merkez arşivleri, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı
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civarı ve XVIII. yüzyılın ortalarından sonra Bâb-ı Asâf î
ve Bâbıâli üçgenindeki mahzenlerde ve depolarda
saklanmıştır. Bâb-ı Hümâyûn’un üst kat odaları;
Sultanahmet’te Saray-ı Atik Mahzeni, Çadır Mehterleri
Kışlası gibi yerler. XVIII. Yüzyılın ortalarından itibaren
Bâb-ı Asâf î ve daha sonra Bâbıâli önem kazanmaya
başlayınca, bürokratik arşivler bu mekânların yakınında
kurulmuştur. Eski mahzenlerdeki malzemeler de bu yeni
mahzenlere taşınmıştır. Defterhâne malzemeleri önce
sarayda kalmış, sonra Sultanahmet’teki mahzenlerde
korunmuştur. Topkapı Sarayı’nda ise, Osmanlı ailesinin
özel arşivi ve devlete ait bazı malzemeler saklanmıştır.
Dolmabahçe Sarayı’nın inşasından sonra Osmanlı ailesi
oraya taşınmıştır. Topkapı Sarayı mahzenlerinde daima
arşiv defterleri ve belgeleri bulunurdu.
Askerî harekatler ve savaşlar esnasında malî, idarî,
askerî işlerin halli için, Osmanlı idarî kayıtları, Divân-ı
Hümâyûn’un çeşitli büroları, görevli kâtipler orduyla
birlikte sefere götürülürdü. Bürokratik işlemler tayin,
azil, terfi, katl, vakıf işleri, vergi toplama, vb. seri şekilde
devam ederdi. Lüzumlu defterler ve kayıtlar birlikte
götürülürdü. “Sefer Divanı” kurulurdu. Defterhâne ve
maliye hazinesine mahsus defterler, önemli belgeler
görevlilerle birlikte seferde bulundurulurdu. Bir kısım
defterler ise, daha güvenli olan bir yerde, bir kalede
bırakılırdı. En lüzumlu olanlar, cephede kullanılırdı.
Devlet işleri aksamadan yürütülürdü. Savaşta yenilgiler
halinde, bazı defterler ve belgeler düşman eline geçerdi.
Avusturya, İran, Fransa eline geçen defterler vardır. Bâb-ı
Asâf î ve sonra Bâb-ı Âli kalemleri önem kazanınca,
Reisülküttâb’ın başkanlığından Beğlikçi, Rüûs ve Tahvil
Kalemleri önemli defter ve belgeleri korudular. Kârgir
olarak yapılmış ve kalemlere yakın mahzenler inşa edildi.
İhtiyaç halinde Topkapı Sarayı’ndan ve Defterhâne’den de
malzemeler getirilir ve incelenirdi. Mahzenlerden günlük
kullanım sonunda, defter ve belgeler tekrar mahzendeki
yerine konurdu. Yangınlardan bazı belgelerin tahrip
olduğu görülmüştür.
Osmanlı arşiv sisteminde, padişahların hatt-ı
hümâyûnlarının özel bir yeri vardı. Hatt-ı Hümâyûnlar
görüldükten sonra, reisülküttâba teslim edilirdi. Her
ay bunlar birer torbaya konup mühürlenirdi. Onun
nezaretinde özel bir sandığa konurdu. Hatt-ı Hümâyûnları
icabında padişah bile emaneten alır, tekrar eski yerine
iade ederdi. Arşivdeki “Hatt-ı Hümâyûn Tasnifi” bu titiz
saklamanın sonucu günümüze ulaşabilmiştir. Arşivler o
yüzyıllarda bürokratik ihtiyaçlar için saklanırdı. Herkese
açık ve araştırmalar için kullanılan birim değildi. Devlet
sırları herkese açıklanmazdı, gizliydi. Belli sayıda insanlar,
bürokratlar onların içeriğini bilirdi. Devlet esrarı çok
gizli idi. XVIII. yüzyılın ortalarına kadar iyi ve titiz bir
şekilde korunan arşivler sonraları, genel bir rehavet,
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yorgunluk, bıkkınlık, umursamama, gününü gün etme
gibi davranışlar sonucu ihmallere, önem vermemeye veya
maddî sıkıntılara uğrayarak atıl kalmıştır. Bazı ihmaller ve
kayıplar söz konusudur.
Yangınlar, ihtilaller başta olmak üzere, su baskını, kötü
depolama, depoların yetersizliği, bakımsızlığı, kötü
depolama şartları bunda etkili olmuştur. Osmanlı küttâb
sınıfı elinden geldiği kadar ata yâdigârlarını korumaya
özen göstermiştir. 1785’te reisülküttâba yazılan bir
hükümde, Topkapı Sarayı ile Bâbıâli arasındaki mesafe,
saraya memur gönderilmesinden doğan güçlük, önemli
belge ve defterlerin saklanması için, sadrazam sarayı
bahçesinde tamir olunan kârgîr deponun bu işe tahsis
kılınacağına karar verilmiştir. Bu defterlerin günlük
kullanımdan sonra, yerine konulması, bürokrasinin
başı olan reisülküttâb tarafından mehterbaşı vasıtasıyla
yapılması istenmiştir. Sultan III. Mustafa’ya ait bir
fermanda, Divan-ı Hümâyûn’a ait önemli defter
serilerinin, Osmanlı bürokrasisi için hayatî öneme
sahip kayıtlar olduğu, bu defterlerin “Devletin hazinesi
mesâbesinde bulunduğu, tek harfine bile zarar gelmesinin
hesabını kimsenin veremeyeceği” açıklanmıştır. (MD,
nr.68, h.306, 308) Mühimme, rüûs, ahkâm, tahvil,
nâme-i hümâyûn, şikâyet, ahidnâme defterleri bu tür
kayıtlardandı.
Yine Sultan III. Selim zamanında, Divan-ı Hümâyûn
Beğlikçi Kalemi’nin düzenlenmesi için yeni bir nizam
getirilmiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş
dönemlerinde düzenli arşivler ve arşivlere verilen
önem, diğer kurumlardaki bozulmaya ve düşüşe paralel
olarak, arşiv yönetiminde ve arşivlere verilen önemde
düşüş gözlenmiştir. Kese, torba ve sandıklarda saklanan
milyonlarca birikmiş malzeme ihmale uğramış, fena
depolama menfi sonuçlar vermiş, yapılan kârgîr
mahzenler yetersiz ve bakımsız kalmıştır.
OSMANLI’DA MODERN ARŞİVCİLİĞİN DOĞUŞU
Osmanlı Devleti bünyesinde modern arşivcilik
çalışmaları, Tanzimat döneminde (1839-76) başlamış
ve gelişmiştir. 19 Zilkade 1262 / 9 Kasım 1846 modern
Türk arşivciliğinin kuruluş tarihidir ve çok önemli bir
gündür. Modern arşivciliğimizin kuruluşunun 160. yılını
gelecek yıl idrak edeceğiz. Bu tarih, Hazine-i Evrâk’ın
kuruluş irade-i seniyyesinin çıktığı tarihtir. Bu gelişmenin
ayak izleri diyebileceğimiz ilk düzenlemeler 1845 yılında
yapılmıştır. Maliye Nazırı Saffetî Paşa’nın Topkapı Sarayı
Enderun Hazinesi’nde saklanan milyonlarca belgenin ve
defterlerin kalemlerine göre ayrılıp, ayıklandığı, depolara
yerleştirildiği bir ayıklama yapıldığı arşiv faaliyetlerinin
görüldüğü yıldır bu. Artık lüzumu kalmadığına inanılan
mülgâ Yeniçeri Ocağı’na ait bazı evraklar ve defterler de
saray fırınlarında imha edilmiştir.

Avrupa’yı dış görevlerinde tanıyan, arşivlere ve
kütüphanelere verilen önemi, binaları gören Mustafa
Reşid Paşa, ilk sadaretinde sözü edilen irade-i seniyye ile
Bâbıâli bahçesi içinde bir sadaret arşiv binası inşa ettirmiş
ve devletin önemli, başvurulan kayıt ve defterlerini burada
toplatmıştır. Bu arşiv Bâbıâli Hazine-i Evrâk’ı olarak ilk
modern örnek olmuştur. Avrupa’daki benzerleri gibi,
Bâbıâli bahçesi dahilinde, geniş ve muntazam kütüphane
şeklinde kârgîr bir bina inşasına karar vermiştir. Bâbıâli,
Sultanahmet ve Topkapı Sarayı içindeki mahzenler
taranmış ve bunların bu arşiv binasında toplanması
düşünülmüştür. Bina inşası o dönemde İstanbul’da mühim
kamu binaları inşa eden, İtalyan Mimar Fossati’ye ihale
edilerek yaptırılmıştır. İyi cins tuğla, yapı malzemesi ve
kiremit, demir aksam kullanılmıştır. Binanın kullanımı
ancak 1850’de mümkün olabilmiştir. Buna paralel olarak
arşiv yöneticisi, arşiv personeli, kanunî mevzuat, arşive
intikal edecek malzemelerin seçimi, ayıklanması ve
raf, kutu, sandık, karton, sicim, etiket vb. gibi gerekli
malzemelerin temini, teknik arşivcilik işlemlerine akılcı
bir yaklaşımla çözümler üretilmeye başlanmıştır. Hazine-i
Evrâk binasının inşası iki katlı olarak özel malzemeden
yapılmıştır. Sadaret Mektubcusu Hüseyin Muhsin Efendi
önce müdür, sonra nâzır, olarak Hazine-i Evrak’ın başına
atanmıştır. Arşive verilen önem artmıştır. Bâbıâli kalem
şefleri ve deneyimli uzmanlardan kurulan “Meclis-i
Muvakkat”, ihtiyaca uygun arşivcilik prensiplerini
saptamış ve belge devrinin esaslarını getirmiştir. Belgenin
Dahiliye, Hariciye, Askeriye, Maliye vb. gibi serilere
ayrılması kararı alınmıştır. Bâbıâli kalemlerinde sonradan
oluşacak ve Hazine-i Evrâk’a devredilecek malzemelerin
tanzimi ve devir esasları belirlenmiştir. Bütün bunlar
tecrübe ve bilgi ışığında ele alınmıştır. Belgelerin tefrik
(ayırma) işlemlerinde Bâbıâli kalemlerinden geçici
personel kullanıldığı gibi, Hazine-i Evrâk’ın personeli
de zaman içinde kurulmuş ve görev yapmışlardır.
Ücretler yüksek olmamıştır. Hazine-i Evrâk görevlileri,
doğru, müstakim, fedakâr, kanaatkâr, sır saklayan,
ketûm, mütedeyyin kâtiplerden, oturmuş kişilik sahibi,
çalışkan kişilerden seçilmiştir. Hepsi mazbut insanlardır.
Devletin evrakını ve malını titizlikle korumuşlardır.
Az maaşlarla namusluca çalışmışlardır. 11 Rebiülâhir
1263 / 29 Mart 1847 tarihli geçici talimatnâme ve 18
Şaban 1266/29 Haziran 1850 tarihli “nizamnâme-i
mahsus” ile tasnif çalışmaları düzene girmiştir. Tutulacak
defterler, fihristler, kataloglar hizmeti kolaylaştırmıştır.
1200/1785’ten itibaren belgeler gruplara ayrılmıştır.
Dört ana kategoride tasnifi uygun görülmüştür. Zaman
içinde Hazine-i Evrâk binası etrafındaki bazı binalar satın
alınarak, güvenliği sağlanmış, yangına karşı güvenceye
alınmış, zelzeleden zarar gören bina onarılmış ve tahkim
edilmiştir. Daireler arası belge alış-verişi, arşive devir
konuları zamanla değişime uğrayarak, günlük ihtiyaçlara
göre düzenlenmiştir. Hazine-i Evrâk’a muhtelif yerlerden
arşivlik malzeme akımı sürmüştür. Bunun tipik örneği,

Defterhâne-i Amire civarındaki mahzenlerde Topkapı’da
perakende olarak bulunan evraktan, Sultan I. Mahmud
zamanından, Sultan II. Mahmud zamanına kadar hüküm
süren padişahların çeşitli konulara dair hatt-ı hümâyûn ve
iradeleri torbalara konup, defterleriyle birlikte Hazine-i
Evrâk’a 1872’de gönderilmesidir.
Bu uygulama Hatt-ı Hümâyûn Tasnifi’nin özünü teşkil
etti. Otuz bir ciltlik katalog hazırlandı. Belgelerin kolay
bulunması ve konunun evveliyatı için, “ilgi tutma”
konusunda yenilikler getirildi. Özenle bu konu üzerinde
duruldu. Hazine-i Evrâk’ın sahip olduğu önemli defter
serilerinin saptanması ve bir katalogda adları ve tarihleri
ile gösterilmesi bakımından kıymetli bir arşiv çalışması,
1870’de “Mahzen Defteri” adıyla iki cilt halinde Beylikçi
Kîsedârı Hasan Ziver Efendi tarafından tanzim ve tebyiz
edilmiştir. Kanımca, bu çalışma ilk arşiv envanteri
-özellikle defter serileri için- kabul edilebilir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında görev yapmış
sadrazamlardan Âli Paşa, Küçük Mehmed Said Paşa,
Ahmed Cevad Paşa ve XX. yüzyılda Hüseyin Hilmi Paşa
arşivin sorunlarına el atmış ve yenilikler yapmış devlet
adamlarıdır. 1892’de Cevad Paşa Hazine-i Evrâk binası
yanına memurlar ve müstahdemler için yeni bir yapı
inşa ettirdiği gibi, belgelerin tasnif ve düzenlenmesinde
“Dosya Usulü” sistemi getirerek yeni bir uygulama
başlattı. Sadâretin kurulan nezaretlerle ve diğer dairelerle
yaptığı her türlü yazışmaların bir merkezden idare
edildiği Bâbıâli Evrak Odası, 24 Şevval 1277/5 Mayıs 1861
tarihli nizamnâme ile kurularak belge akışı sağlanmıştır.
Sultan II. Abdülhamid döneminde, Yıldız Sarayı’nda
düzenli işleyen ve resmî işlerin titizlikle yürütüldüğü
bir arşiv sistemi geliştirilmiştir. Mâbeyn-i Hümâyûn’da
çok yetenekli, çalışkan, Mekteb-i Mülkiye’yi birincilikle
bitiren yabancı dil bilen kâtipler kullanılmıştır. Bugün
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin özel ve çok değerli
bir bölümünü Yıldız Arşivi teşkil etmektedir. Sultan
Abdülhamid’in devlet işlerine gösterdiği titiz tutumu,
resmî ve hususî maruzât defterlerinde günü gününe
bulmak mümkündür.
Osmanlı yönetiminin klasik döneminde ve Tanzimat’tan
önce taşra teşkilatında arşivler teşekkül etmiştir. Eyalet
ve sancak merkezlerinde Beylerbeyi Divanı’nda verilen
kararların ve emirlerin uygulandığı, halkın şikâyetlerini
bir karara bağlayan mekanizma vardı. Görüşmeler ve
kararlar, emirler defterlere kaydedilirdi. Merkezden gelen
emirler yazılırdı. Genelde bu kayıt ve defterler eyalette,
paşa, vezir konağında saklanırdı. Ruznamçe defteri gibi
defterler eyalet divanında olurdu. Zamanla bu taşra
arşivleri dağılmış ve günümüze ulaşmamıştır.
Ancak bunlar kadar önemli ikinci bir kaynak, taşra
kadı ve naiblerinin tuttukları şer‘iyye sicilleri (sicil-i
mahfûz) idiler. Mahkemede görülen bütün davalar
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ve merkezden gelen emirler bu sicillere yazılırdı.
Her kadı, defterleri halefine teslim ederdi. Mahkeme
sicili, ticaret sicili noter arşivi gibi sicillerdi. Siciller
kadı konaklarında saklanırdı. Yerel tarih araştırmaları
Anadolu, Rumeli ve Arap eyaletleri kent ve kasabalarına
ait birinci elden bu kaynaklar, değişik tarih ve sayıda
zamanımıza ulaşmıştır. Hepsi günümüzde Ankara’da Millî
Kütüphane’de toplanmıştır. Bunlara dayanarak bir çok
yayınlar yapılmıştır. İstanbul ilinin ve üç önemli kazasının
şer‘iyye sicilleri ise İstanbul Müftülüğü’nün girişinde,
II. Abdülhamid döneminde özel olarak yapılmış arşiv
binasında korunmaktadır.
Tanzimat dönemi ile birlikte Osmanlı bürokratik
yazışmalarında büyük bir artış meydana gelmiştir. Yeni
siyasî kurumların teşekkülü, yeni nezaretler, 1864’ten
sonra vilayetlerin kurulması, iş hacmini ve yazışmaları
arttırmıştır. Artan bu yazışma trafiği, yeni arşiv binalarına
ihtiyaç doğurmuştur. Merkez-taşra ilişkilerinde bir arşiv
ihtiyacı, sıkıntısı dile getirilmiştir. Yeni binalar yapılmış
veya arşiv olarak kiralık bina tutulmuştur. Yeni teşkilat,
yeni nizamnâmeler, yeni bir takım kayıt ve defterlerin
tutulmasına, tanzimine ihtiyaç göstermiştir.
Telgrafın icadı ve bürokraside kullanımı, haberleşmeyi
hızlandırmıştır. Genellikle hükümet konağı ve resmî
daireler civarında evrak mahzenleri tesis edilmiştir.
Bu konuda birçok yazışmalar bulunmaktadır. Arşiv
mahzenlerinin resmî dairelere yakın olması, bitişiğinde
başka bir bina bulunmaması, yangın ve depreme karşı
korunması, rutubetten, nemden salim olması istenen
özellikler arasındadır. Genelde mahzenler tek veya iki katlı
olurdu. Resmî binalar içinde ise, alt kat arşiv mahzeni
olarak işlev görürdü.
Osmanlı idarî yapısında yapılan değişiklikler, artan
bürokratik arşivlik malzeme, taşra yöneticilerini
arşivleme ve depolar konusunda sıkıntıya düşürmüştür.
Bina inşası tamamen bütçe olanakları ile orantılı
olarak icra edilebilmiştir. Kârgîr bina yapımı öncelikli
tedbirdir. Arşivleri korumak bakımından, taşrada arşiv
personeli sorunu pek ele alınmamıştır. İlgili daireden
bir iki kâtip veya tecrübeli eski bir memur arşiv işleriyle
görevlendirilmiştir. Sadık ve dürüst hademeler de
korumakla görevlendirilmiştir. Taşra vilayetlerinin Bâbıâli
ile olan yazışmalarından anlaşıldığı üzere, ilk kârgîr
mahzen yapılan vilayetlerden biri Manastır’dır. Tuna
vilayetinin merkezi Ruscuk’ta küçük olan mahzenin
yetersiz olması nedeniyle yeni bir mahzen hazinesi inşası,
Vali Midhat Paşa tarafından önerilmiş ve kabul edilmiştir.
Kütahya’da, Gümülcine’de, Yanya’da, Bolu’da, Aydın’da,
Karahisar-ı Sahib’de, Edirne’de, Yemen’de, Ortaköy’de,
Tire’de, Malkara’da, Çanakkale’de vb. yerlerde mahzen-i
evrak ihtiyacı için bu tür girişimlerde bulunmuştur. Taşra
yöneticilerinin bu konuda hassasiyetlerini ve olumlu
girişimlerini takdirle karşılıyoruz.
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Bütün girişimlere rağmen, yangınlar, depremler,
insanların kötü kullanımı ve en kötüsü savaşlar, taşra
arşivlerine önemli kayıplar verdirmiştir. XX. yüzyıl
başındaki üç büyük savaş, Balkan vilayetlerinin ve Arap
eyaletlerinin elden çıkmaları, arşivler üzerinde çok
kötü tesirler yapmıştır. Pek çok taşra arşivinin kaybı söz
konusudur. Bir kısmı sonradan kurulan devletlerin millî
arşivlerine girebilmiştir. Sultan II. Mahmud’un yönetim
reformları esnasında ve sonra Tanzimat döneminde,
Osmanlı Devleti bünyesinde yeni bazı kurumlar ve
nezaretler ihdas olundu. Bunun sonucu yeni kurum
arşivleri teşekkül ettiler. Bunların teşkilinde Hazine-i
Evrâk örnek arşiv olarak baz alındı. 1826’da Evkaf
Nezareti, 1835’te Hariciye ve Dahiliye Nezaretleri, 1839’da
Zaptiye Nezareti, Hazine-i Hassa Nezareti, 1863’te Nafia
Nezareti, 1837’de Maliye Nezareti, 1867’de Bahriye
Nezareti, Divân-ı Ahkâm-ı Adliye ve sonra Şurâ-yı
Devlet vb. gibi kurumların kendi bünyelerinde arşivleri
teşekkül ederek, mahzenlere, personele ihtiyaç duydular.
Maliye Nezareti evrakı için 1893’te Bayezid’de bir arşiv
binası yapıldı. Nüfus İdaresi, nüfus defterleri için özel bir
yer yapıldı. 1871’de Defter-i Hakanî Nezareti kurularak
Sultanahmet’te özel binası yapıldı.
Günümüzde İstanbul Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün
bulunduğu binadır. Önemli defter serilerini ve kayıtları
içerir. 1826’dan sonra kurulan Bâb-ı Seraskerî’de,
tarihî evraklar askerî mahzenlerde kalmıştır. 1908’de
Harbiye Nezareti adını almıştır. 1916’da Harp Tarihi
Arşivi kuruldu. Sıhhıye Nezareti Arşivleri, okullar,
karantinahâneler, gümrükler açısından çok önemli
olup kendi özel mahzenleri vardı. Bir kısmı sonradan
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne intikal ettirildi. Zaptiye
Nezareti 1908’de Emniyet-i Umumiyye Müdiriyeti
ünvanını aldı. Evrakları bazı mahzenlerde korundu.
Telgraf ve Posta Nezareti’nin Sirkeci’deki özel binasında
arşiv mahzenleri vardı. Bütün bu idareler kendi idarî
yapılarına ve bürolarına, günlük işleyiş tarzlarına ve idarî
şemalarına göre arşiv teşkilatlarını kurmuşlardı. Devlet ve
Nezaret Salnâmelerinde görevlilerin adları ve kimlikleri
yazılı idi.
II. Meşrutiyet döneminde arşivlerimiz açısından yeni bir
açılım ve atılım dönemi olmuştur. Arşivler araştırmalara
açılmış, tasnif heyetleri Hazine-i Evrâk’ta bazı tasnifler
gerçekleştirmişler, kurum arşivlerinde düzenlemeler
yapılmış, askerî arşivlerde gelişme olmuş, arşiv belgelerine
dayalı yayınlar yapılmıştır. Birçok arşiv kaybı da bu
dönemde olmuştur.
Abdurrahman Şeref Bey’in vak‘anüvis olarak tayini,
Tarih-i Osmanî Encümeni’nin kuruluşu, arşiv
malzemelerinin sadece idarî işler için değil, tarih ve
çeşitli bilim dallarında kaynak olarak kullanılabileceği
görüşünün hakim olması ile arşivlerin önemi arttı.
Topkapı Sarayı ve Sultanahmet mahzenlerinde unutulmuş

518 araba yükü arşiv malzemesi tasnif ve ayıklanmak
üzere Sadaret bahçesi içinde Sadrazam Ahmed Cevad
Paşa’nın kütüphane olarak yaptırdığı binaya taşındı.
Bir tasnif heyeti kuruldu. Heyet 12 kişiden oluşuyordu.
Macar Dr. İmre Karaçom bu dönemde Hazine-i Evrâk’ta
araştırmalara başladı. Bundan önce, II. Abdülhamid
döneminde bir irade-i seniyye ile Stockholm Müzesi
müdürüne İsveç Kralı XII. Şarl hakkındaki belgeleri
Hazine-i Evrâk’ta araştırma izni verilmişti. Başka yerliyabancı araştırmacılar da arşive girdiler.
1911 Bâb-ı Âli yangınında Hazine-i Evrâk zarar görmedi.
Şurâ-yı Devlet’in binası yandı. Yıldız Sarayı’ndan alınan
evrak, jurnaller ayıklandıktan sonra İbnülemin Mahmud
Kemal (İnal) Bey’in başkanlığında bir heyet tarafından
tanzim edildi. Yıldız Arşivi 1914’te Hazine-i Evrâk’a
verildi. 1913’te Bâbıâli, Hariciye, Dahiliye Nezaretleri,
Şurâ-yı Devlet arşivleri evrak mahzenleri yeniden
düzenlendi. 1915’te Bâb-ı Âli arşivlerinin Bâb-ı Âli
Hazine-i Evrâk Müdiriyet-i Umûmiyyesi adı altında
birleştirilmesi düşünüldü. Nizamnâme lâyihası hazırlandı.
Sadaret, Dahiliye, Hariciye Nezaretleri ve Şurâ-yı
Devlet Arşivleri aynı bünyede birleştirilecekti. 1916’daki
yeni girişim de amacına ulaşamadı. Hazine-i Evrâk
Komisyonu’nun çalışmaları teknik ve idarî bir sonuç
veremedi. Savaşın zorlukları da bunda etkili oldu.
Sultan II. Abdülhamid döneminde Ayasofya Camii
mahfillerine konmuş bazı belgeler 1916’da evkaf, askeriye,
mülkiye, bahriye, maliye evrakı olarak yeniden ele alındı.
Arşivlerde tasnif çalışmaları, Hazine-i Evrâk’ın az sayıda
personeli ve Maarif Nezareti bünyesinde teşkil edilen
tasnif heyetleri ile yürütülüyordu. Tanzim ve tasnif
işlerine önem veriliyordu. Bazen parasal sorunlar üyelerin
ayrılmasına yol açıyordu. Abdurrahman Şeref Bey de
bir süre sonra tasnif heyetinden çekilmişti. 1920-21’de
Bâbıâli Kütüphanesi’ne Topkapı Sarayı mahzenlerinden
taşınmış eski evrakın tanzim ve tasnifi için yeni bir
komisyon kuruldu. Efdalüddin Bey, Reşad Fuad Bey,
Ahmed Refik Bey, Ahmed Tevhid Bey, Hoca Hüsameddin
Efendi, Mahmud Nedim Bey (Hazine-i Evrak Müdiri)
gibi kişilerden oluşuyordu. Tahsisat konusunda ihtilaftan
dolayı tasnif işi durdu. Saltanat sırasına göre, 180 bin
belge tasnif edildi. Saraya ait belgeler Topkapı Sarayı’na
gönderildi. 1924-26 arasında ikinci bir tasnif heyeti
İbnülemin Mahmud Kemal İnal başkanlığında 23 ana
konu altında 47 bin belgeyi tasnif etti.
Osmanlı Devleti zamanında yapılmış, bürokratik işleyişe
göre düzenlenmiş bazı serilerin, fonların özgün tasnifleri
bozulmadan araştırmalara açıktır. Hatt-ı hümâyûn tasnifi,
iradeler tasnifi, Bâb-ı Âli Evrak Odası, Divan-ı Hümâyûn
defterleri, Şurâ-yı Devlet Arşivi gibi. Bunların özgün
yapısı korunarak istifadeye sunulmuştur.

OSMANLI HAFIZASININ CUMHURİYET’E TAŞINMASI….
1 Kasım 1922’de Osmanlı Saltanatı’nın ilgası üzerine
TBMM Hükümeti Bâbıâli Hazine-i Evrâkı’nın ve önemli
nezaretlerin ve kuruluşların evrakını bozulmadan,
dağılmadan korumuştur. İlk dört ay, her şey değişmeden
korunmuştur. 1 Mart 1923’de mülga Sadaret evrakı
ve eşyası TBMM İcra Vekilleri Heyeti Riyâseti’nin
Kalem-i Mahsus Müdürlüğü kadrosuna İstanbul’da
“Mahzen-i Evrak Mümeyyizliği” kurulmuştur. Şurâyı Devlet Arşivi de buraya bağlanmıştır. Son Hazine-i
Evrak Müdürü Mahmud Nedim Bey Mahzen-i Evrak
Mümeyyizi atandı. Bu kurum, 3 Mayıs 1925’de Hazine-i
Evrâk Mümeyyizliği’ne çevrildi. Hazine, 1927’de adı
Hazine-i Evrâk Müdür Muavinliği oldu. 20 Mayıs 1933’de
Başvekalet Evrak ve Hazine-i Evrâk Müdürlüğü adı ile
birleşti. Müdür muavini Hazine-i Evrâk’ın başı olarak
İstanbul’da kaldı. 19 Nisan 1937’de Başvekalet içinde
müsteşara bağlı, müstakil bir arşiv dairesi konumuna
geldi. 29 Haziran 1943 tarih ve 4443 tarihli kanunla,
Müsteşarlığa bağlı Başvekalet Arşiv Umum Müdürlüğü
statüsüne kavuştu. 1960’da Başbakanlık Arşiv Genel
Müdürlüğü oldu. 27 Şubat 1982 tarih ve 8/4334 sayılı
kararla Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı oldu.
1976’da Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Ankara’da
kurulmuştu. İlk Genel Müdür Halil Tuna oldu. 83
yıllık Cumhuriyet döneminde, Türk arşivciliği önemli
adımlar ve atılımlar gerçekleştirmiştir. Başbakanlık
Arşiv Genel Müdürlüğü’ne muhtelif kurumların
depo ve mahzenlerinden arşiv malzemeleri gelmiştir.
Maliye’den, Millî Emlâk’tan, Hudut ve Sahiller Genel
Müdürlüğü’nden vb. 1931’de Bulgaristan’a satılan tarihî
evrak olayından sonra, 1932-35 yıllarında Muallim
Cevdet’in başkanlığında bir heyet “Resmî ve Tarihî
Evrak Tasnif Heyeti” adıyla teşkil edilerek, 17 ana konu
altında, 225 bin belgeyi tasnif etmiştir. Kuvvetli bir
tasniftir. Önemli belgeler alınmıştır. Macar arşivci ve
Osmanlı tarihi uzmanı Dr. Fekete Lajos, Türkiye’ye
davet edilerek konferanslar vermiş, Topkapı Sarayı ve
Başvekalet Arşivlerinde incelemeler yapmış, örnek bir
“Fekete Tasnifi” gerçekleştirmiştir. 4.652 belgelik bu tasnif
modeldir. Bu yöntemle 1956’da yetişmiş arşiv personeli,
teşkilat tarihi araştırmalarının ışığında, provenance
sistemine göre büyük tasnif çalışmalarına başlamıştır. 50
yıldan beri bu çalışmalar ve katalogların yapımı titizlikle
ve hızla sürmektedir.
Belgelerin arsivde uzun yıllar muhafaza edilmesine
yönelik tedbirlerden biri de belgelerin yazıldığı
mürekkeblerin değiştirilmesi hususuydu. “Son
dönemlerde resmi dairelerde kullanılması yaygınlaşan
anilin boyalı mürekkeblerin zararlarının ve zamanla
bu mürekkebin silindiğinin Harbiye Nezâreti’nce tesbit
ettirilmesi üzerine, Türkçe yazışmaların yerli mürekkebler
ile yazılması ve kopyaları alınacak muhaberat ile
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defterlerin 103 hatta keşif harici olarak 4690 kuruş
harcanmış, yapılan tahkikat sonucu bu paranın
Hazîne-i Evrâk memurlarının bilgileri doğrultusunda,
binanın noksan kısımlarının yapılması için sarfedildiği
anlaşılmıştır,” ifadeleri arşivlerde saklanmaktadır.
Yine bu dönemde Hazîne-i Evrâk’tan dışarıya belgelerin
asıllarının çıkarılmaması konusunda da tedbirler
alınmıştır. Bâb-ı Âlî dairelerince Hazîne-i Evrâk’tan
istenecek iradeler ve eklerinin bundan sonra asılları
verilmeyip, tasdikli suretlerinin makbuz senedi
karşılığında verilmesine karar verilmiştir.
Bütün bu alınan tedbirlere rağmen arşivlerdeki koruma
tedbirlerinin yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Mesela
1880 senelerinde yazıldığını tahmin ettiğimiz Hoca Şahin
imzalı bir dilekçede, Topkapı Sarayı bitişiğinde Bâb-ı
Âlî ve diğer dairelerin mühim evrakının hıfzolunduğu
mahzenin Dîvân-ı Hümâyûn Dairesi kısmının
perişanlığından acı bir sekilde yakınılmaktadır. Hâce
Sahin bunu ispatlamak için Sultan Abdülmecid’in hatt-ı
hümâyûnlarından parçalanmıs olan birkaç tanesini
örnek olarak takdim etmiştir. Daha da vahimi, önceki
devirlerdeki sultanlara ait evâmir-i şerîfelerin büyük
çoğunluğunun yok olduğunu ileri sürmektedir. Bâb-ı Âlî
Hazîne-i Evrâkı’nın Dîvân-ı Hümâyûn Dairesi kısmının
da perişanlıkta Topkapı Sarayı mahzeninden bir farkı
olmadığını vurguladıktan sonra bu konuda acilen tedbir
alınmasını istemektedir.
KONYA’NIN ARŞİV / VERİ MERKEZİ ÖZELLİĞİ
Osmanlı Devleti’nin arşivlerine verdiği önemi gösteren
ilginç misallerden biri de I. Dünya Harbi sırasında
gerçekleşmistir. I. Dünya Harbi sırasında Osmanlı Devleti
savaşa girince devlet her halde İstanbul’u emniyetli
bulmamış olacak ki 1915 senesi başlarında iradeler ve
diğer önemli gördüğü evrakını 208 sandık içerisinde
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daha güvenli gördüğü Konya’ya nakletmiştir. Söz konusu
evrakın yangın, rutubet gibi tesirlerden korunarak
kesinlikle hiç bir kimse tarafından açılmasına izin
verilmemesi hususunda Konya valisine çok kesin emirler
verilmiştir. Yaklaşık 1 yıl sonra bu evrak sandıkları askerî
trenler ve vapurlar ile İstanbul’a getirilmiştir.
Bu olay, Konya’nın Türk coğrafyası açısından arşiv/veri
saklama konusundaki müstesna özelliklerini gösteren en
önemli olaydır.
Elinizdeki bu çalışmada, Konya’ya yollanan arşiv ile
ilgili Devlet Arşivleri’nde şimdilik ulaşılabilen bütün
vesikaları toplamaya, çevrimyazısını yapmaya çalıştık.
Çevrimyazılarda mümkün olduğu kadar orijinal imlaya
sadık kalmaya gayret ettik. Bunu bir ön çalışma olarak
değerlendirin.
Bütün bu vesikalardan anlaşılan ise şudur: Konya ile,
Osmanlı için (ve bu fikir elbette bugün de geçerlidir)
arşivlerin güvenlik içinde saklanması ve yedeklenmesi için
en ideal lokasyon olarak belirlenmiştir.
Günümüzde hem özel hem de devlet arşivlerinin, veri
kayıtlarının elektronik ortama taşındığı bir süreçte, Konya
ili bu özellikleri ile tekrar ön palana çıkmaktadır.
Konya, Osmanlı’nın kendisine verdiği vazifeye yeniden
sahip çıkmak üzere, kendisini hem özel sektörün, hem de
devletin verilerine en güvenli yer olarak hazırlıyor…
Türkiye’nin veri merkezi görevini üstlenmenin
araştırmasını ve alt yapısını kurmaya çalışıyor.
‘Kökü mazide olan bir ati’ şehir olarak…
Özhan Aykut

KONYA BELGELERİ

Belge 1:
Dosya numarası
Konya ve İzmit’e gönderilen sandıklarla
eşyanın nakliye ücretine dair
Karton numarası
Evveliyat numarası: 325660
Umum numarası: 326408
Hususi numarası: 171 maliye atiye, 11,
hazine-i hassa kayıt ve zabt yapılmıştır,
dahiliye 166
Müsveddeye rabt olunan evrak 20 Şubat 1331
Cinsi: Maliyeye, dahiliyeye hazine-i hassaya
No. 26: 15 Şubat 330 hazine-i hassa tezkiresi
No mükerrer 24: 5 Mart 331 dahiliye tezkiresi
F. 5. 28 Mart 331 dahiliye tezkiresi
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BEO 4343/325660
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Belge 2:
Daire-yi sadaret umur-i idariye kalemi
Evrak numarası: 108
Yazan memur: Salim Fehmi
Temize çeken:
Kaleme veriliş tarihi: 18 Cemaziyelahire 333/ 20 Nisan 331
Temize çekildiği tarih: 18/20
Maliye Nezareti mükalemet kalemi ve Dahiliye Nezareti, hazine-i hassa-i
şahane umum müdiriyeti’ne
Numarası 20
Temize çekilmesi için kaleme iadesi tarihi
Mukabele edenler
Hazine-i evraka ait olup Konya’ya sevk edilen iki yüz sandığın nakliye
ücreti olarak tren idaresine verilmesi gereken iki yüz yirmi lira ile
Konya’da bahsedilen sandıklar için harcanması gereken seksen liranın
toplam üç yüz liranın armağan vapuru ile iki seferde Kabataş’dan İzmit’e
taşınan eşyanın nakliye ücreti olarak seyr ü sefain idaresince talep
edilmiş ve hazine-i hassa bütçesinde karşılığı bulunmayan on bin iki yüz
altmış kuruşun hazine-i tarafından örtülü ödenekten verilmesi Dahiliye
Nezaretine bağlı hazine-i hassa umum müdürlüğünün bildirmesi
üzerine vükela meclisinin onayıyla adı geçen nezaret ve müdiriyete bilgi
verilmiştir. Gereğinin yapılması
Dahiliye s. 1
Hazine tarafından örtülü ödenekten verilmesi 5 ve 28 Mart 331 tarihli
iki adet yazı üzerine vükela meclisinin onayıyla Maliye Nezaretine
bildirilmiştir
Hazine-i hassa s. 3
15 Şubat 330 tarihli ve 26 numaralı yazıları üzerine vükela meclisi
tarafından onaylanarak maliye nezaretine bildirilmiştir.
Meclis-i vükelanın 19 Şubat 331 tarihli ve 26 numaralı zabıtnamesi
üzerine

16

17

Belge 3:
Bâb-ı Âli Dahiliye nezareti emniyet-i umumiye müdiriyeti
Umumi
Hususi 10 mahrem
Bismihi…
Sadrazamlık makamına
Mahrem
Konya’ya sevk edilen hazine-i evraka ait iki yüz sandığın
nakliye ücreti olup şimendüfer idaresine ödenmesi
gereken iki yüz yirmi lira ile Konya’da bahsi geçen
sandıklar için harcanması icap eden seksen lira ki toplam
üç yüz liradır, örtülü ödenekten ödenmesi hususuna
müsaade buyurulması babında emr ü ferman hazret-i
men lehül emrindir.
Dahiliye Nazırı
Talat
2 Cumadalula 333/5 Mart 331
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Belge 4:
Bâb-ı Âli Dahiliye nezareti emniyet-i umumiye müdiriyeti
Umumi
Hususi 10 mahrem
Bismihi…
Sadrazamlık makamına
Mahrem
Konya’ya sevk edilen hazine-i evraka ait iki yüz sandığın
nakliye ücreti olup şimendüfer idaresine ödenmesi
gereken iki yüz yirmi lira ile Konya’da bahsi geçen
sandıklar için harcanması icap eden seksen lira ki toplam
üç yüz liradır, örtülü ödenekten ödenmesi hususuna
müsaade buyurulması babında emr ü ferman hazret-i
men lehül emrindir.
Dahiliye Nazırı
Talat
2 Cumadalula 333/5 Mart 331

20
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Belge 5:
Hazine-i hassa-i şahane
Aded 26
Armağan vapuruyla iki seferde Kabataş’tan İzmit’e
naklolunan eşyanın nakliye ücreti bulunan on bin
iki yüz altmış kuruşun hazine-i hassaca ödenmesi
Osmanlı seyr ü sefain idaresinden gönderilen
yazıda bildirilmiş ise de bilindiği üzere bahsi geçen
şeylerin hükümet tarafından gösterilen lüzum
üzerine nakledilmiş olmasından ve hazine-i hassa
bütçesinde ise bu gibi durumlar için ödenek tahsisi
olmamasından dolayı bahsedilen meblağın ait
olduğu daire bütçesinden ödenmesi gerektiği bu
yüzden gerekli yerlere emir verilmesini arz ederim.
Hazine-i hassa müdür-i umumisi
(imza)
13 rebiülahir 1333/15 Şubat 330
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Belge 1:
Dosya numarası
Bâb-ı Âli hazine-i evrakdaki vesaik mührünün
gönderilmesine dair
Karton numarası
Evveliyat numarası
Umumi numarası 325660
Hususi numarası 254
Müsvedeye rabt olunan evrak 28 Şubat 330
Numarası 1
Cinsi 5 Mart 331
Cinsi Konya vilayetine
Konya vilayetinin “hıfz” işaretli tahriratı
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BEO 4343/325660
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Belge 2:
Daire-i sadaret umur-i mühimme kalemi
Evrak numarası
Yazan
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi: 26 rebiülahir 333/28 Şubat 330
Temize çekilme tarihi: 26/28
Numarası 28
Kalem numarası
Konya vilayetine
Bab-ı Ali hazine-i evrakdaki mühim vesikaları içeren
iki yüz sandık evrak hazine-i evrak memurlarından
Melik Bey refakatinde gönderildi. Evrakın yangın ve
rutubet gibi yıpratıcı etkilerden korunabileceği bir
mahalde muhafaza edilmesi, sürekli gözetim altında
bulundurulması ve kaybolmamaları için gerekli tertibin
alınması, hiçbir kimse tarafından açılmaması için son
derecede dikkat ve itina olunması kesinlikle gereklidir.
Bu hususta gerekli tedbirin alınması ve zikr olunan
sandıkların teslim edildiğine dair adı geçen Melik Bey’e
bir vesika verilerek kendisinin bu tarafa gönderilmesini
rica ederim.
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Belge 3:
Konya Vilayeti
Mektubi Kalemi
Aded
Umumi
Hususi no 11
Bismihi…
Sadrazamlık makamına
28 Şubat 330 tarihli ve 254 numaralı
emirnamelerine cevaben yazıdır. Melik
Bey refakatinde gönderilen hazine-i evraka
ait 208 sandığın tamamen teslim olunarak
tarafınızdan emredildiği gibi rutubetten ve
yangın tehlikesinden korunmuş olarak tedarik
edilen uygun ortama tamamen yerleştirilip
korunmaya alındığı arz olunur.
2 Cemaziyelevvel 333/5 Mart 331
Konya valisi
(imza)

28
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Belge 1:
Dosya numarası
Konya’daki evrakdan daire-i sadaret hariciyeye
ait olanların celbi hakkında
Karton numarası
Evveliyat numarası: 326408
Umum numarası: 329087
Hususi numarası: 1130
Müsveddeye rabt olunan evrak 29 teşrini sani
331 Numarası: 383
Tarihi 24 teşrin-i sani 331
Cinsi harbiye
Hariciye nezaretinin tezkiresi
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BEO 4388/329087
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Belge 2:
Daire-i sadaret umur-i idariye kalemi
Evrak numarası 383
Yazan
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi: 1 Safer 334/26 teşrin-i sani 331
Temize çekilme tarihi: 4/29
Numarası 26
Temize çekilmesi için kaleme iadesi tarihi
Mukabele edenler
Bismihi…
Harbiye nezaretine
Geçende Konya’ya gönderilmiş olan evraktan Hariciye
Nezareti’ne aid olanların geri alınması münasib
görüldüğünden ve bunların askeri sevkiyata dahil edilip
ayrı vagonlarla getirilmesi hem daha tasarruflu olacağı
hem de evrakın daha iyi korunacağı için gerekli işlemler
o bölgelerde bulunan sevk memurlarına bildirilmiştir.
Sadarete ait olan evrakın da bu şekilde getirilmesi hakkında
gereğinin yapılması
Müsteşarın isteği ile
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Belge 3:
Bab-ı Ali
Hariciye Nezareti
Umur-i siyasiye müdiriyet-i umumiyesi
Mühimme kalemi
Aded
74859/383
Bismihi…
Sadrazamlık makamına
Hulasa:
Konya’dan evrakı nakil için özel memur gönderilmesi
Gerekli görüldüğü için Konya’ya gönderilmiş olan evrak
hakkında nezaretimize aid olanların geri getirilmesi
uygun görüldüğünden sadrazamlık makamına aid olup
evvelce birlikte gönderilmiş evrakın da beraberce geri
getirilmesi sizce de uygun görüldüğü takdirde bu husus
için gönderilecek kişinin nezaretimizden tayin edilmiş
olan özel memur ile birlikte Konya’ya hareket etmeleri
hakkında durumun tarafıma emredilmesi ve bunların askeri
sevkiyat ile ve elbette ayrı vagonlarla acele geri gönderilmesi
tasarruflu olacağı ve daha iyi korunacakları da göz önünde
bulundurulursa ona göre yerel sevk memurlarına gerekli
talimatın verilmesinin Harbiye Nezaretine bildirilmesini arz
ederim.
29 muharrem 334/24 teşrini sani 331
Hariciye nazırı
Halil (Menteş)
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Belge 1:
Daire-i sadaret umur-i idariye kalemi (tebyiz)
Evrak numarası
Yazan: Mehmed Muhyiddin
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi:
Yazılma tarihi: 15 Safer 334/10 Kanun-u Evvel331
Temize çekilme tarihi: 17/12
Konya vilayetine
Sadrazamlığa aid olup evvelce Konya’ya gönderilmiş olan
evrakı havi iki yüz sekiz aded sandığın geri getirilmesi
için hazine-i evrak kalemi memurlarından Melik Bey
görevli olarak gönderilmiştir. Kendisine gerekli kolaylığın
gösterilmesi
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BEO 4390/329210
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Belge 2:
Dosya numarası
Konya’dan getirilecek sandıklar için
izam kılınan Melik Bey’e kolaylık
gösterilmesine dair
Karton numarası
Evveliyat numarası 325660
Umum numarası 329210
Hususi numarası 10
Müsveddeye rabt olunan evrak 12
Kanun-u Evvel 331
Konya vilayetine

38
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Belge 1:
Dosya numarası
Konya’daki evrakdan Sadrazamlık makamına
ve hariciyeye aid olanların geri getirilmesi
hakkında
Karton numarası
Evveliyat numarası 329087
Umum numarası 329169
Hususi numarası 324
Kayd edilmiş ve cevabı kayıt olmuştur. Süreyya
Müsveddeye rabt olunan evrak 6 Kanun-u
Evvel 331 hariciye
Numarası 1292/1216
Tarihi 4 Kanun-u Evvel 331
Cinsi harbiye nezaretinin tezkiresi
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BEO 4389/329/169
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Belge 2:
Daire-i sadaret-i umur-i idariye kalemi
Evrak numarası 1292
Yazan
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi 11 Safer 334/6 Kanun-u
Evvel331
Temize çekilme tarihi 11/6
Hasriciye nezaret-i celilesine
Numarası 1/6
29 teşrin-i sani 331 tarihli ve 383 numaralı
yazılarına cevabdır: Bundan bir müddet
önce Konya’ya gönderilmiş olan evrakdan
sadrazamlığa aid bulunanların nezarete ait
evrak ve bunların askeriye tarafından sevkine
onaylanarak mahalli sevk memurluğuna bu
hususda emir verilmesi Harbiye Nezaretine
bildirilmişti. Evrak-ı mezkureyi taşıyan
sandıkların tesliminde sevkiyat-ı askeriye
tarafından Haydarpaşa’ya nakilleri hususu
sevk memurluğuna telgrafla bildirileceği beyan
edilerek sandıkların adı geçen memura teslim
edilmesi için gerekli yerlere emir verilmesi ve
bu göreve hazine-i evrak memurlarından Melik
Bey’in görevlendirildiğini arz ederim.
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Belge 3:
Harbiye Nezareti
Levazımat-ı umumiye dairesi
Beşinci nakliyat ve sevkiyat şubesi
Numara 1638/1216
Umur-i idariye kalemi ifadesiyle gönderilen 29
Teşrin-i sani 331 tarih ve 1130/329078 numaralı
yazıya cevaptır. Sadrazamlık ve Hariciye
Nezaretine aid olup Konya’da bulunduğu
bildirilen sandıkların tesliminde askeri sevkiyat
yoluyla Haydarpaşa’ya sevkleri mahalli sevk
memurluğuna telgraf ile bildirilmiştir. Bahsi
geçen sandıkların görevli memura teslimi
hakkında oradaki görevlilere emir verilmesi için
tarafınıza arz ederim.
9 Safer 334/4 Kanun-u Evvel331
Harbiye nazırı adına
(imza)

44

45

Belge 1:
Dosya numarası
Melik Bey’e verilecek harcırah hakkında
Karton numarası
Evveliyat numarası 325660
Umum numarası 329188
Hususi numarası 880 süreyya
Müsveddeye rabt olunan evrak 8 Kanun-u Evvel
331 dahiliye
Numarası 163
Tarihi 7 Kanun-u Evvel 331
Cinsi: hazine-i evrak tezkiresi
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BEO 4390/329188
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Belge 2:
Daire-i sadaret umur-i idariye kalemi
Evrak numarası
Yazan Celaleddin
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi: 11 Safer 334/6 Kanun-u
Evvel331
Temize çekilme tarihi: 13/8
Dahiliye nezaret-i celilesine
Numarası 6/2
Sadrazamlığa aid olup evvelce Konya’ya
gönderilmiş olan evrakın o vakit sevkine
memur edilen hazine-i evrak memurlarından
Melik Bey bu kere de aynı evrakın
geri getirilmesi hususunda aynı yere
gönderildiğinden kendisine evvelce verildiği
gibi yasal harcırahın verilmesi hakkında
Müsteşarın onayı ve işareti ile
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Belge 3:
Bâb-ı Âli
Daire-i sadaret
Hazine-i evrak müdiriyeti
Bismihi…
Bab-ı Ali hazine-i evrakında korunan çeşitli
padişah fermanları vesair mühim vesikayı
içeren 28 Şubat 1330 tarihli yazışma ile de
kalem memurlarından Melik Bey gözetiminde
Konya vilayetine gönderilmiş ve bu defer de
İstanbul’a geri getirilmesi kararlaştırılmış olan
iki yüz sekiz sandığın teslim ve nakli hususuna
önce olduğu gibi Melik Bey’in memuriyeti
onaylandığı takdirde usulen gidiş dönüş
harcırahı verilmek üzere Dahiliye Nezaretine
ve sandıkların Melik Bey’e teslimi hususunda
Konya vilayetine gerekli emirlerin verildiğini
arz ederim. 7 Kanun-u Evvel 1331
Hazine-i evrak müdürü
Tezkire
7
yazılmıştır.
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Belge 1:
Dosya numarası
Konya’daki evrakın nakli için gerekli vagonların
bir an evvel tahsis ettirilmesi hakkında
Karton numarası
Evveliyat numarası 329227
Umum numarası 329386
Hususi numarası zeyl kaydına işaret
konulmuştur 1330
Müsveddeye rabt oluna evrak: 21 Kanun-u
Evvel 331
Cinsi harbiye
Hariciye tezkiresi kaydı kapandı: Süreyya
Numarası 411
Tarihi: 23 Kanun-u Evvel 331
Hariciye nezaretinin tezkiresi
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BEO 4392/329386
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Belge 2:
Daire-i Sadaret umur-i idariye kalemi
Evrak numarası 411
Yazan
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi 29 Safer 334/ 23 Kanun-u Evvel
331
Temize çekiliş tarihi: 29/24
Harbiye nezaret-i celilesine
Numara 24/24
13 Kanun-u Evvel 331 tarihli ve 1170 numaralı
yazıya ek. Sadrazamlık ve Hariciyeye ait
evrakın nakli için Konya’ya gönderilmiş
memurlardan Vehhab Bey’den alınan
telgrafnamede bir hafta geçtiği halde asker
sevkiyatının sürmesi sebebiyle sandıkların
taşınması geciktiği ve vagon tahsisine izin
verilmesi için Konya istasyon kumandanlığına
ve Haydarpaşa hat komiserliğine müracaat
edildiği halde cevap alınamadığı bildirilip
bu durumda sevk memurluğunun emirleri
almadığı anlaşılmakda olduğundan icab
edenlere bir an evvel tebliğ edilmesi Hariciye
Nezareti tarafından bildirilmiş olup gereğinin
yapılması.
Müsteşarın işareti ile
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Belge 3:
Bâb-ı Âli
Hariciye nezareti
Umur-i siyasiye müdiriyet-i umumiyesi
Mühimme kalemi
Aded
76305-411
Cevap beklenmektedir
Sadrazamlık makamına
Özet
6 Kanun-u Evvel 331 tarihli ve 334 hususi numaralı
yazılarına cevabdır:
Nezaretimiz evrakının teslim ve taşınmasına memur
olarak Konya’ya gönderilen Vehhab Bey’den alınan 19
Kanun-u Evvel tarihli telgrafnamede vardığı tarihten beri
bir hafta geçtiği halde asker sevkiyatı devam ettiğinden
sandıkların taşınması geciktiği vagon tahsisine müsaade
edilmesi için Konya istasyon kumandanlığından
Haydarpaşa askeri hat komiserliğine müracaat edilmiş
ise de cevap alınamadığı bildirilmekde olmasıyla
sevk memurluğunun henüz gerekli emirleri almadığı
anlaşılmakda bulunduğundan adı geçen memurun
Konya’da kalışın uzatılmasına lüzum kalmaması için
gerekli yerlere bir an evvel gerekli emirlerin tekrar
verilmesi hususunun Harbiye Nezaretine bildirilmesi arz
olunur.
28 Safer 334/23 Kanunuevvel 331
Hariciye nazırı namına
Müsteşar
(imza)
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Belge 1:
Dosya numarası
Konya’ya gidecek memur beye para verilmesine dair
Karton numarası
Evveliyat numarası 329087
Umum numarası 329227
Hususi numarası 1170
Müsveddeye rabt olunan evrak 13 Kanun-u Evvel 331
hazine
Numarası 166
Tarihi: 13 Kanun-u Evvel 331
Hazine-i evrak müdiriyeti tezkiresi
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BEO 4390/329227
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Belge 2:
Daire-i sadaret umur-i idariye kalemi evrak
numarası
Yazan Salahaddin
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi 18 Safer 1334/13 Kanunuevel 332
Harbiye nezaret-i celilesine
Numara 13/13
4 Kanun-u Evvel 331 tarihli ve 1216 numaralı
Sadrazamlıktan gönderilen yazıya cevabdır.
Sadrazamlığa aid evrakı içeren ve Konya vilayetine
gönderilmiş olan iki yüz sekiz sandığın bu sefer
oraya hazine-i evrak kalemi memurlarından
Melik Bey’in getirilebilmesi için, HaydarpaşaEskişehir-Konya hattındaki yolcu trenleri de şu
sıra işlemediğinden dolayı askeri trenlerden biriyle
Konya’ya gidip dönmesi için kendisine askeriyeden
bir vesika verilmesi hususunda yazıdır.
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Belge 3:
Bâb-ı Âli
Daire-i sadaret
Hazine-i evrak müdiriyeti
Bismihi…
Bab-ı Ali hazine-i evrakında korunan padişah fermanı
vesair mühim vesikayı muhtevi olup evvelce Konya
vilayetine gönderilen iki yüz sekiz sandığın kalem
memurlarından Melik Bey refakatinde İstanbul’a
getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bunların askeri
trenlerden biriyle taşınması hususunda sadrazamlık
tarafından verilen emir üzerine hususun Harbiye
Nezaretine bildirilmiş olmasına ve bunun yanında
Haydarpaşa – Eskişehir - Konya hattında işlemekte
olan yolcu trenlerinin şu sıra işlememekte olması
sebebiyle adı geçen memurun askeri trenlerden biriyle
gidip dönebilmesi için usulen daire-i askeriyeden bir
vesika alınmasına ve bu hususda gereğinin yapılmasını
arz ederim.
13 Kanun-u Evvel 1331
Babı Ali hazine-i evrak müdürü
Tevfik
Tezkire= 13= yazılmıştır.
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Belge 1:
Dosya numarası
Konya’dan getirilecek sandıklar
için Melik bey gönderildiğine dair
Evveliyat numarası 329210
Umum numarası 329267
Hususi numarası ve cevap kaydı: 11
Müsveddeye rabt olunan evrak
16 Kanun-u Evvel 331 Konya
Numarası 62
Tarihi 14 Kanun-u Evvel 331
Cinsi Konya vilayeti telgrafı
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BEO 4391/329/267
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Belge 2:
Daire-i sadaret umur-i idariye kalemi
Evrak numarası
Yazan: Mehmed Muhyiddin
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi 16 Kanunuevvel 331
Temize çekilme tarihi 16
Numarası: 16/16
Konya vilayeti telgraf şefine
c. 14 Kanun-u Evvel 331. Sadrazamlığa aid
evrakın Dersaadet’e nakli için hazine-i evrak
katiblerinden Melik Bey gönderilmiştir.
Müsteşarın bildirmesi üzerine
Şifre edilmiştir
16 Kanun-u Evvel 331
Mühür
Telgraf müdürü Hilmi
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Belge 3:
Bâb-ı Âli
Dahiliye nezareti
Şifre kalemi
Mahreci Konya
Sadrazamlık makamına
Kaleme girişi/ yazılma tarihi: 15 Kanun-u Evvel
Hariciye nezaretine aid evrakı içeren
sandıkların istanbul’a getirilmesine evrak
mümeyyizi Vehhab Bey’in memur edildiği
Hariciye Nezaretnden bildirilmiştir. Bu
durumda sadrazamlığa aid evrakın da
nakli kolay olacağından nakline müsaade
buyurulması hakkında gereğinin yapılmasını
arz ederim.
14 Kanun-u Evvel 331
Samih Rıfat
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Belge 1:
Dosya numarası
Hazine-i evraka aid sandıkların Konya’dan
Haydarpaşa’ya kadar nakliye ücreti hakkında
Melfuf 2
Evveliyat numarası
Umumi numarası 330326
Hususi numarası 34 Süreyya
Müsveddeye rabt olunan evrak 10 Mart 334
dahiliye
Numarası 27
Tarihi 13 Mart 1916
Cinsi arzuhal fatura
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BEO 4405/330326
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Belge 2:
Daire-i sadaret umur-i idariye kalemi
Evrak numarası 27
Yazan
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi: 18 Cumadalula 334/10 Mart 332
Temize çekilme tarihi 18/10
Dahiliye nezaret-i celilesine
Bab-ı Ali hazine-i evrakına aid sandıkların
Konya’dan Haydarpaşa’ya kadar nakliye ücreti
altın akçe otuz dokuz bin beş yüz seksen dört
kuruş yirmi beş santim tuttuğundan bahsederek
ile bu meblağın ödenmesi Anadolu Osmanlı
demiryolu şirketince istenmiş ve verilen
faturanın suretiyle askeriyeye aid ödenme
ilmuhaberi gönderilmiştir. Gereğini yapılması…
Müsteşarın isteğiyle

72

73

Belge 3:
330326
Anadolu Osmanlı Demiryolu
Makam-ı sadaret-i uzmaca tediyesi iktiza eden:
Tarih 1916

Tesviye
numarası

İrsalat
numarası

Vagon
numarası

İzahı

Kanunusani
23

76

385/33

10034

“”

“

386/36

“

“

“

“

Anadolu osmanlı
demiryolu ücretleri
Altun akçe kuruş

Haydarpaşa limanı
ücretleri
Altun akçe kuruş

Yekün altın
akçe kuruş

1 vagon evrak 50/9844
15000 kg.

50/103

-/9948

2809

1 vagon evrak 50/9844
15000 kg.

25/40

75/9884

387/35

2837

1 vagon evrak 50/9844
15000 kg.

75/41

25/9886

388/34

3049

1 vagon evrak 50/9844
15000 kg.

75/20

25/9865

25/206

39584

39378

Yalnız altın akçe: otuz dokuz bin beş yüz seksen
dört kuruş yirmi beş santimden ibarettir.
(pul) 13 Mart 1916
Haydarpaşa
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Belge 4:
Fransızcası aynıdır.
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Belge 5:
Sadrazamlık makamına
Aded 2098
Geçen Kanun-i Saninin yirmi üçünde
hükümetin talebi üzerine Bab-ı Ali’ye aid
resmi evrak dört vagon ile Haydarpaşa’ya
kadar Konya’dan nakledilmiş olup bunların
Haydarpaşa’ya kadar nakliye ücretleri bir kıta
fatura ile ödeme ilmuhaberleri hakkında:
Masraf altın akçe 39584,25 kuruş
tuttuğundan meblağın ödenmesi için gerekli
emirlerin verilmesini arz ederim.
13 Mart 1914
Müdde-i umumi

78

79

Belge 1:
Dosya numarası
Hazine-i evraka aid sandıkların nakliye ücreti
hakkında gönderilen evrak 2
Evveliyat numarası 330323
Umum numarası 330387
Hususi numarası 52
Kayıt ve evveliyat kaydı yapıldı
Müsveddeye rabt olunan evrak 16 Mart 334
maliye
Numarası F 2
Tarihi 14 Mart 332
Dahiliye nezaret-i aliyyesi tezkiresi
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BEO 4406/330387
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Belge 2:
Daire-i sadaret umur-i idariye kalemi
Evrak numarası F 2
Yazan
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi 24 Cumadalula 334/16 Mart 332
Tarir-i tebyizi 24/16
Maliye nezareti vekalet-i celilesine
Numara 16/16
Bab-ı Ali hazine-i evrakına aid sandıkların
Konya’dan Haydarpaşa’ya kadar nakliye ücreti olan
altın akçe hasebiyle otuz dokuz bin beş yüz seksen
dört kuruş yirmi santimin ödenmesi hususunda
Anadolu Osmanlı demiryolu şirketinin müracaatı
üzerine haberleşilerek Dahiliye Nezaretinden
bu kere yazı ile gönderilen ve şirket tarafından
verilen defterin suretiyle askeriyeye aid faturanın
ödenmesine ve sandıkların Haydarpaşadan
Sirkeci’ye nakli için Şirket-i Hayriye tarafından
tahsis edilen vapurların ücreti olan kırk beş liranın
üç yüz otuz bir senesi örtülü ödeneğinden ödenmesi
vükela meclisi tarafından kararlaştırılarak durum 10
Mart 332 tarihinde vekalete bildirilmiştir ona göre
gereğinin yapılması
Dahiliye Müsteşarının isteği üzerine
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Belge 3:
Bâb-ı Âli
Dahiliye Nezareti
Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti
Umumi 207
Hususi 2
Sadrazamlık makamına
Bab-ı Ali hazine-i evrakına aid sandıkların
Konya’dan Haydarpaşa’ya kadar nakliye ücretleri
altın akçe otuz dokuz bin beş yüz seksen dört
kuruş yirmi beş santim tuttuğu anlaşıldığından
meblağ-ı bu meblağın ödenmesi için bir kıta defterle
askeriyeye aid fatura tarafınıza gönderilmiştir.
Gereğinin yapılmassını arz ederim.
14 Mart 1332
Dahiliye nazırı
Talat
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Belge 1:
Dosya numarası
Bab-ı Ali hazine-i evrakına aid sandıkların nakliye
ücreti hakkında
Evveliyat numarası 330387
Umum numarası 330521
Hususi numarası 82 maliye 103 dahiliye kaydıyla
cevabı yazıldı tanzim: Süreyya
Müsveddeye rabt olunan evrak 28 Mart 332
Dahiliye tezkire kaydı kapandı Süreyya
Numarası 43
Tarihi 21 Mart 332
Cinsi maliye nezaretinin tezkiresi
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BEO 4407/330521
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Belge 2:
Daire-i sadaret umur-i idariye kalemi
Evrak numarası: 45
Yazan
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi 7 Cemaziyelahir 334/28 Mart 332
Temize çekilme tarihi 7/28
Maliye nezareti vekalet ve dahiliye nezaret-i celilesine
Numara 28/28
14/21 Mart 332 tarihli ve 207/2/9 numaralı yazıya cevapdır:
Bab-ı Ali hazine-i evrakına aid sandıkların Konya’dan
Haydarpaşa’ya kadar nakliye ücreti olup Anadolu Osmanlı
demiryolu şirketince talep olunan altın akçe otuz dokuz bin
beş yüz seksen dört kuruş yirmi beş santimin üç yüz otuz
bir senesi örtülü ödeneğinden ödenmesi vükela meclisi
tarafından onaylanarak Dahiliye Nezaretine bildirilmiştir.
Gereğinin yapılması
Dahiliye ile haberleşilerek Maliye Nezaretinden alınan cevabi
yazı üzerine vükela meclisi tarafından onaylanıp adı geçen
vekalete tebliğ edilmiştir. Bilginize.
Meclis-i vükelanın 18 Mart 332 tarihli mazbatasından
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Belge 3:
Maliye nezareti
Muhasebe-i maliye müdiriyeti
Merkez tasarruf kalemi 188
182 umumi
9 hususi
Bismihi…
Sadrazamlık makamına
19 Mart 332 tarihli ve 52/330387 numaralı yazınıza cevabdır.
Bab-ı Ali hazine-i evrakına aid sandıkların Konya’dan
Haydarpaşa’ya kadar nakliye ücreti olup Anadolu Osmanlı
Demiryolu Şirketinden talep olunan altın akçe otuz dokuz
bin beş yüz seksen dört kuruş yirmi beş santimin de,
mezkur sandıkların Haydarpaşa’dan Sirkeci’ye naklinde
Şirket-i Hayriye’ye verildiği gibi maliyenin üç yüz otuz bir
senesi örtülü ödeneğinden verilebilmesi için vükela meclisi
kararının tarafıma tebliğ edilmesi için izin vermenizi arz
ederim.
29 Cumadalula 334/21 Mart 332
Maliye nazırı vekili namına
Hasan Tahsin
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Belge 1:
Dosya numarası
Hazine-i evraka ait sandıkların
mesarif-i nakliyesine dair
Evveliyat numarası 33511
Umum numarası 331252
Hususi numarası 7
Müsveddeye rabt olunan evrak 23
Receb 332 Konya
Numarası 71/577, 15/81
Tarihi 18 Kanunu Sani 331/15 Receb
332
Cinsi Konya vilayetinin yazışması
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BEO 4417/331252
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Belge 2:
Daire-i Sadaret umur-i idariye kalemi
Evrak numarası: 71, 15
Yazan
Temize çeken
Kaleme geliş tarihi
Yazılma tarihi 4 Şaban 334/23 Mayıs
332
Temize çekilme tarihi 4/23
Konya vilayet-i beliyesine tahrirat
15 Mayıs 332 tarihli ve 81 numaralı
yazışmaya cevaptır: Bab-ı Ali hazine-i
evrakına ait sandıkların Konya’da
korunduğu mahalden trene kadar
nakliye ve taşıma ücreti olarak belediye
tarafından harcanıldığı bildirilen
dört yüz kuruşun fatura ve irsaliye
bedellerinin gönderildiği
Ba emr-i ali-i müsteşari
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Belge 3:
Konya vilayeti
mektubi kalemi
umumi
hususi
lef 81
Bismihi…
Sadrazamlık makamına
Sadrazamlık makamına aid olarak trenle
İstanbul’a nakl ve sevk edilen evrakın trene
kadar tramvay ile nakliye ve vagona yüklenme
ücreti olarak sarf edilen ve 18 Kanunu Sani 331
tarihli ve 577 numaralı dilekçe ile ödenmesi
istenen dört yüz kuruşun henüz gelmeyen
havalenamesinin bir an önce gönderilmesi için
gerekli emrin verilmesini arz ederim.
25 Receb 334/15 Mayıs 332
Vali
Samih Rıfat
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Belge 4:
Konya vilayeti
Mektubi kalemi
Umumi
Hususi 577
Lef
Bismihi…
Huzur-i sami-i cenab-ı sadaret-i uzmaya
Konya 18 Kanunu Sani sene 1331
Konya’da bulunan Anber Reis Camii şerifinde
muhafaza edilmekte iken İstanbul’a nakil ve
sevk edilen Sadrazamlığa aid evrakın trene
kadar tramvay ile nakliye ve vagona yüklenme
ücreti olarak Konya belediyesinden harcanan
dört yüz kuruşun ödenmesi için havalename
gönderilmesine izin verilmesi arz ve istirham
olunur.
Vali
Samih Rıfat
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Belge 1:
Devlet-i Aliye-i Osmaniye telgraf idaresi
Devlet telgraf muamelatından dolayı mesuliyet
kabul etmez
Ahz
Sıra numarası 74
Vasıta merkezi Konya
Tarih Mart 331
Tekrar keşide veya sevk
Memur imzası Ömer Vehbi
Tarih 1 Mart
saat. 4:55
Keşide olunan merkez 138
Mahreci Konya
Dakika 4
Dahiliye nezareti celilesine
1 Mart 331 numara beş ve bir numaralı telgraf
hazine-i evraka aid yer hazırdır.
Vali Azmi
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DH ŞFR 465
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Belge 1:
Devlet-i Aliye-i Osmaniye telgraf idaresi
Devlet telgraf muamelatından dolayı mesuliyet
kabul etmez
Ahz
Sıra numarası 25
Vasıta merkezi şehir
Tarih Mart 331
Tekrar keşide veya sevk
Memur imzası Asım
Tarih 1 Mart
Keşide olunan merkez: 138
Mahreci Konya
Numara 290
Tarik11
Saat 9 dakika 2
Dahiliye nezaretine
Numara 5 gönderdiği hazine-i evraka efendim
Vali Azmi
3 Mart 331

102

DHŞFR 465/52
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Belge 1:
Dahiliye nezaret-i celilesine
Devlet-i Aliye posta telgraf ve telefon nezareti
Sıra numarası 117
Vasıta merkezi Konya
Saat 3 dakika 35
Memur imzası Esad
Mahrec Konya
Numara 11
Tarik 449
Hazine-i evraka aid iki yüz sandık geldi. Bunlar
Haydarpaşa’dan acele olarak ücreti Konya’da
yükleme ve nakliye ücreti olan iki yüz yirmi lirayı
şimendüfer idaresi burada taleb ediyor bu hususda
bir emriniz olmadığından bittabi tereddüd ettim.
Yüklenmiş ise parası verilinceye kadar nakil üzere
emirlerinizi beklerim. Burada dahi seksen lira
kadar masraf vardır. Bununla beraber üç yüz liranın
gönderilmesi.
Vali
Azmi
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Belge 1:
Telgrafname
Sıra numarası 9
Vasıta merkezi Konya
Tarih 10 Mart 331
Saat 10 dakika 42
Memur imzası Ahmed
Tarihi 10 Mart 331 sabah 11:10
Mahrec Konya
Numara 1271
Kelimat 19
Müstaceldir
Aded 21
Numara 5
Dahiliye nezaret-i celilesine
Hazine-i evrakın nakliye ücreti masrafları için üç yüz lira
verilmesi bu para maliye tarafından bankadan tesviye
olundu paranın süratle gönderilmesi istirham edilir
efendim
Vali
Azmi

106
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Belge 1:
Telgrafname
Sıra numarası 89
Tarih 24 Mart 331
Saat 10:29
Mahrec Konya
Numara 3018
Tarik 22
Aded 55
Dahiliye nezaretine
Hazine-i evrakın nakliye ücreti ve buradaki masraflar için
istirham ettiğim üç yüz liraya aid havalenamenin süratle
gönderilmesini tekrar rica eylerim
24 Mart 331
Konya Valisi
Azmi
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DH ŞFR 467/16

109

Belge 1:
Telgrafname
Sıra numarası 545
Mahrec Konya
Numara 8507
Kelimat 20
Tarik 61
Saat 5:10
Aded 152
Dahiliye nezaretine
Numara beş 27 Nisan 331 ve yirmi üç numaralı tahrirat
Hazine-i evraka aid eşyaların nakliye ücreti yirmi bir bin
beş yüz lira olduğuna dair alınan şimendüfer makbuzu
takdim edildikten sonra geriye kalan meblağ da tutulduğu
olduğu camiin pencerelerine demir parmaklık yapılması,
nakli, hamal, araba ve saire içindir. Binaen aleyh vilayetçe
bu paranın şimdiden ödenmesine emir buyurulması arz
olunur.
2 Mayıs 331
Konya valisi
Azmi
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Belge 1:
Telgrafname
Sıra numarası 63
Vasıta merkezi Konya
Tarih 6 Mayıs 331
Memur imzası Ahmed
Saat 3:45
Keşide olunan 114
Mahreç Koçhisar
Numara 426
Kelimat 40
Saat 2
Dahiliye nezaretine
4 Mayıs 331 hazine-i evrak şimendüfer ücreti bittabi
alınan makbuzda yazılıdır. Talep edilen meblağın
gönderilememiş olmasının sebebi cami pencerelerine
takılacak demir parmaklıkların henüz tamamlanamaması
ve dolayısıyla ödenecek meblağın tam olarak ortaya
çıkmamasından dolayıdır. Binaen aleyh sarf edilecek
meblağın tam faturası sunulacaktır. Talep edilen üç yüz
liradan iki-üç yüz kuruşun arttırılması muhtemeldir. Üç
kuruşun verilmiş olması bile havalenin süratle iadesi
6 Mayıs 331
Konya valisi
Azmi
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DHŞFR 471/116
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Belge 1:
Telgrafname
Sıra numarası 91
Tarih 11 Mayıs 331
Memur imzası Yusuf
Saat 6:11
Mahrec Konya
Numara 9653
Kelimat 30
Aded 171
Dahiliye nezaretine
Ek 9 Mayıs 331 numara beş. Maiyyet-i seniyye
bölüğü, aldığı emir üzerine yarın sabah hareket
edeceğinden emirlerini beklediğimi arz ederim
11 Mayıs 331
Vali vekili Nazım
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DHŞFR 472/56
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Belge 1:
Bâb-ı Âli
Dahiliye nezareti
Emniyet-i umumiye müdiriyeti
Kalemi
Umumi
Hususi 20
Bismihi…
Konya vilayetine
(şifre)
c. 24 Mart 331 hazine-i evraka aid sandıkların nakdi
ücreti ile masrafları olan üç yüz liranın hazine tarafından
örtülü ödenekten ödenmesi vükela meclisi tarafından
onaylanarak maliye nezaretine bildirildiği hakkında.
22 Nisan 331
Nazır
Talat

116

DHŞFR 52/236
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Belge 1:
Bâb-ı Âli
Dahiliye nezareti
Emniyet-i umumiye müdiriyeti
Kalemi
Umumi
Hususi
Bismihi…
Konya vilayetine
Gizli ve acildir
Bu sabah hareket eden trenle oraya hazine-i evraka aid
iki yüzü aşkın sandık emin ve uygun bir yere nakli ile iyi
korunması hususunda
1 Mart 331
Nazır
Talat
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DHŞFR 51/5
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Belge 1:
Bâb-ı Âli
Dahiliye nezareti
Emniyet-i umumiye müdiriyeti
Kalemi
Umumi
Hususi 26
Bismihi…
Konya vilayetine
(şifre)
c. 2 Mayıs 331 hazine-i evraka aid sandıkların şimendüfer
nakliye ücreti olarak 4 Mart 331 telgrafnamelerinde iki
yüz yirmi lira talep ve diğer masraflar için de seksen lira
talep olunduğu halde bu kere gelen 2 Mayıs 331 tarihli
telgrafnamelerinde nakliye ücreti olarak yirmi bir bin
beş yüz kuruş gösterilmekte ve geri kalan meblağın diğer
masraflar için gönderilmesi bildirilmektedir. Bu iki yazı
arasındaki ilişkinin bildirilmesi.
4 Mayıs 331
Nazır
Talat
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DHŞFR 53/41
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Belge 1:
Vekiller Meclisi görüşmelerine mahsus mazbata
Sıra numarası 45
Tarihi 6 Cemaziyelahire 334/27 Mart 332
Cild rakamı
Tebliğ olunduğu daireler, tebliğ tarihi
Maliye ve dahiliye nezaretlerine tebliğ edilmiştir
Hülasa
Bab-ı Ali hazine-i evrakına aid sandıkların Konya’dan
Haydar Paşa’ya kadar nakliye ücreti olup Anadolu
Osmanlı Demiryolu Şirketinden talep olunan altun
akçe otuz dokuz bin beş yüz seksen dört kuruş yirmi
beş santimin üçyüz otuz bir senesi örtülü ödeneğinden
verilmesi hususuna dair Maliye Nezareti vekaletinin
21 Mart 332 tarihli ve dokuz numaralı cevabi tezkiresi
okundu.
Kararı
Beyan edilen nakliye ücretinin örtülü ödenekten
verilmesi hususunun cevaben adı geçen vekalete
bildirilmesi uygun bulundu.
İmzalar…
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BOA MV, 201/45
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Belge 1:
Vekiller Meclisi görüşmelerine mahsus mazbata
Sıra numarası 107
Tarihi 17 Cemaziyelahire 333/19 Nisan 331
Cild rakamı
Tebliğ olunduğu daireler, tebliğ tarihi
Maliye, dahiliye, Hazine-i Hassaya yazılmıştır
20 Nisan
Hülasa
Hazine-i evraka aid olup Konya’ya sevk edilen iki yüz
sandığın nakliye ücreti olarak şimendüfer idaresine
verilmesi icab eden iki yüz yirmi beş lira ile Konya’da
bahsedilen sandıklar için harcanması gereken seksen
lira toplam üçyüz liranın örtülü ödenekten verilmesi
hakkında Dahiliye Nezaretinin 5 ve 28 Mart 331 tarihli
ve 1 ve 5 mahrem numaralı iki yazışma ve Armağan
vapuru ile iki seferde Kabataş’dan İzmit’e nakl olunan
eşyanın nakliye ücreti olarak seyr ü sefain idaresince
taleb edilen on bin iki yüz altmış kuruşun hazine-i
hassa bütçesinde karşılığı olmadığından bağlı olduğu
daire tarafından verilmesine dair hazine-i hassa-i
şahane müdiriyet-i umumiyesinin tezkiresi ile beraber
okundu.
Kararı
Yukarıda anlatılan üçyüz lira ile on bin iki yüz altmış
kuruşun hazine-i celilece örtülü ödenekden verilmesi
hususunun Maliye Nezaretine yazılması ve Dahiliye
Nezaretiyle hazine-i hassa-i şahane müdiriyet-i
umumiyesine bilgi verilmesi kararlaştırıldı.
İmzalar…
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BOA MV, 197/107

125

Belge 1:
Bâb-ı Âli Dahiliye nezareti şifre kalemi
Gönderildiği yer Konya
Gönderilme tarihi 3 Mart 331
Büroya vardığı tarih 3 Mart 331
Sabah 14:45
Akşam 10: 20
Gönderdiğiniz hazine-i evrak gelmiştir efendim.
Vali Azmi
3-1-331
Hıfz

126

BOA DH EUM, 5/46
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Belge 2:
Dahiliye Nezareti emniyet-i umumiye müdürlüğü
Umumi evrak numarası
Kaleme alan
Temize çeken Şevket
Kalem numarası
Yazılma tarihi
Temize çekilme tarihi 1 Mart 330
Şifre
Konya vilayetine
Gizli ve acildir
Bu sabah hareket eden trenle oraya hazine-i evraka aid
ikiyüzden fazla sandık sevk edilmiştir. Emin ve münasib
bir mahalle nakli ile iyi korunması için gerekenin
yapılması ve durumun bildirilmesi.
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Belge 3:
Dosya 10832
Dosya numarası 44
Evveliyat numarası
Umum numarası 9733
Hususi numarası 1
Karton numarası 38
Müsveddeye rabt oluna evrak
Numarası
Tarihi
Cinsi
İstanbul
Konya vilayetine 1 Mart 331
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Belge 1:
Bâb-ı Âli Dahiliye Nezareti şifre kalemi
Gönderildiği yer Koçhisar
Muhaberat
Gönderilme tarihi akşam 3:45
Büroya vardığı tarih akşam 5:10
C. 4 Mayıs 331 Hazine-i evrak şimendüfer
ücreti alınan makbuzda yazılıdır. Talep edilen
meblağın kesin olamaması, cami pencerelerine
demir parmaklık henüz takılmadığı için hesabın
tamamen belli olmamasındandır. Binaen
aleyh sarf edilecek meblağın faturası takdim
edilecektir. Talep edilen üç yüz liradan iki üç yüz
kuruşun artdırılması muhtemeldir. … kuruşun
verilmiş olması sebebiyle havalenin bir an önce
gönderilmesi rica olunur. 6 Mayıs 331
Konya Valisi Azmi
Emn
Kalem hususi 71
Dosyasına saklanmak üzere kalem-i umumiye
İmza…
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BOA DH EUM, KLU, 9/1
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Belge 2:
Bâb-ı Âli dahiliye nezareti şifre kalemi
9
Gönderildiği yer Konya
Keşidesi 4 Mart akşam 3:35
Büroya vardığı tarih 4 Mart akşam 5:10
Hazine-i evraka ait iki yüz sandık geldi. Bunlar
Haydar Paşa’dan acele olarak, ücreti Konya’da
verilmek üzere yüklendiği gibi, nakliye ücreti
olan iki yüz yirmi lirayı şimendüfer idaresi
burada talep ediyor. Bu hususta emr-i devletleri
olmadığından tabiatıyla tereddüd etdim. Bu
suretle taşınmış ise, parası verilinceye kadar
nakledilmek üzere bildirilmesi burada dahi
seksen lira kadar masraf olacağından bununla
beraber üç yüz liranın gönderilmesini arz ederim.
4 Mart 331
Konya valisi Azmi
örtülü ödenekten verilmesi için sadarete tezkire
edin
2/5
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BOA DH EUM, KLU, 9/1
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Belge 3:
Dahiliye nezareti emniyet-i umumiye müdürlüğü
Evrak umumi numarası
Kaleme alan
Temize çeken:
Kalem numarası
Yazılma tarihi: 5 Mart 331
Temize çekilme tarihi: aynı
Tezkire
Sadaret makamına
Gizli
Konya’ya sevk edilen hazine-i evraka ait iki yüz
sandığın nakliye ücreti olup şimendüfer idaresine
verilmesi icab eden iki yüz yirmi lira ile Konya’da
bahsedilen sandıklar için harcanması icab eden
seksen lira ki toplam üç yüz liranın örtülü
ödenek’den verilmesi hususuna izin verilmesi
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Belge 4:
Dosya 10732
Dosya numarası 44
Karton numarası 38
İstanbul
Evveliyat numarası
Umum numarası 9859, 9964, 10305, 104-10844,
25-10845, 27-10963, 30-11115
Hususi numarası 4, 4, 15
Sadaret, 5 Mart 331
Konya vilayeti, 11 Mart 331
Sadaret 28 Mart 331
Hariciye nezareti 22 Nisan 3331
Konya vilayeti 22 Nisan 331
Konya vilayeti 27 Nisan 331
Konya vilayeti 4 Mayıs 331
Numarası, tarihi, cinsi
54 – Konya’dan
5- Konya’dan
15 – Konya’dan
175 – Hariciyeden
19 –Sadaretten
15 – Maliyeden
36 – Konya’dan
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Belge 5:
Dahiliye nezareti emniyet-i umumiye müdürlüğü
9964/4
Umumi evrak numarası 6
Kaleme alan Şevket
Temize çeken
Kalem numarası 5
Yazılma tarihi 11 Mart 331
Temize çekilme tarihi 11 Mart
Mukabele edenler
11
Konya vilayetine
Şifre
c. 11 Mart 330 istenilen meblağın örtülü
ödenek’den verilmesi Sadrazamlığa yazıldığından
alınacak cevabın size bildirilmesinin beklenmesi
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141

Belge 6:
Bâb-ı Âli dahiliye nezareti şifre kalemi
21
Gönderildiği yer Konya
Gönderilme tarihi : 10 Mart 331 sabah 11:10
Büroya vardığı tari: aynı sabah 11:50
aceledir.
Hazine-i evrakın nakliye ücreti ve buradaki
masrafları için istirham ettiğim üç yüz lira henüz
gönderilmedi. Arziye resmi verilmemek için bu
para bankadan tedarik edilip ödendi. Paranın
süratle gönderilmesini istirham ederim efendim.
10 Mart 331
Vali Azmi
Örtülü ödenekten verilmesi Sadrazamlığa
yazılmak üzere umumi idareye
10
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Belge 7:
Dahiliye nezareti emniyet-i umumiye müdüriyeti
10305-15
Umumi evrak numarası 11
Kaleme alan Lütfü
Temize çeken Lütfü
Kalem numarası 15
Yazılma tarihi: 26 Mart 331
Temize çekilme tarihi 28 Mart 331
26
Sadrazamlık makamına
Gizli
5 Mart 331 tarihli ve … numaralı tezkireye ektir.
Konya’ya sevk edilmiş olan hazine-i evraka ait
sandıkların nakliye ücreti ile diğer masrafları
olan üç yüz liraya ait havalenamenin süratle
gönderilmesi ve dahi Konya vilayetine bu kere
de telgraf ile haber verilmesine ve daha önceki
yazışmalarda bildirildiği gibi gereğinin yapılması
ve sonucun bildirilmesi için gerekli iznin
verilmesi arz edilir.
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Belge 8:
Bâb-ı Âli dahiliye nezareti şifre kalemi
55
Gönderildiği yer Konya
Gönderilme tarihi 24 Mart 331 akşam 10:40
Büroya vardığı tarih 25 Mart 331 sabah 12
Hazine-i evrakın nakliye ücreti ve buradaki
masrafları için 11 Mart 331 telgrafla istirham
ettiğim üç yüz liraya aid havalenamenin süratle
gönderilmesini tekrar rica eylerim. 24 Mart 331
Vali Azmi
örtülü ödenekten verilmesi için sadarete tezkire
emniyet-i umumiyeye
25 Mart
Dosyası 25
2 sefer teyid edilmiştir 25
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Belge 9:
Dahiliye nezareti emniyet-i umumiye müdüriyeti
10844
30873
39
Umumi evrak numarası 1/8
Kaleme alan Lütfü
Temize çeken
Kalem numarası 19
Yazılma tarihi 22 Nisan 331
Temize çekilme tarihi aynı
Hariciye nezaretine
Evrak müdiriyet-i umumiyesinden yazılan 15
Nisan 331 ve 283/64645 numaralı yazışmanın
cevabıdır: hazine-i evraka aid olup Konya’ya sevk
edilmiş olan iki yüz sandığın nakliye ücreti olarak
şimendüfer idaresine verilmesi icab eden iki yüz
yirmi lira ile Konya’da bahsedilen sandıklar için
sarf edilen seksen liranın toplamı üç yüz liranın
hazine tarafından örtülü ödenek’den verilmesi
vekiller meclisi tarfından onaylanıp maliye
nezaret-i vekalet-i celilesine durumun bildirildiği
sadrazamlıktan bildirildi ve keyfiyet Konya
vilayetine yazıldı. arz ederim.
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Belge 10:
Dahiliye nezareti emniyet-i umumiye müdüriyeti
10845
25
Umumi evrak numarası 1/8 M
Kaleme alan Lütfü
Temize çeken Lütfü
Kalem numarası 19
Yazılma tarih 22 Nisan 331
Temize çekilme tarihi 22 Nisan 331
Konya vilayetine
Şifre
c. 24 Mart 331 Hazine-i evraka ait sandıkların
nakliye ücreti ile sair masrafları olan üç yüz
liranın hazine-i celilece örtülü ödenek’den
verilmesi vekiller meclisince onaylanarak maliye
nezaretine bildirildiği sadrazamlıktan yazılmıştır..
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Belge 11:
Bâb-ı Âli Hariciye nezareti
Evrak müdiriyet-i umumiyesi
Aded 283-64645
Dahiliye nezaret-i celilesine
Devletlü efendim hazretleri
Konya’ya sevk olunan hazine-i evraka aid bir
kısım sandıkların ücreti ve sair masrafları olan
üç yüz liranın verilmesi ve gönderilmesi Konya
vilayetinden bir çok defalar talep edilmiştir.
Bilumum devlet dairelerinden adı geçen şehre
gönderilen evrak ve eşyanın sevki için edilen
masrafın nezaret tarafından tedkik ve ödenmesi
haber verilmiştir. Gereğinin yapılması hususunda
bilgilerinize sunulur. 15 Nisan 331
Hariciye nazırı namına
Müsteşar
İmza

152

153

Belge 12:
Muhasebe müdürlüğü 15 Nisan 331
Hariciye 283
K 175
16/495
Bu babda emniyet genel müdürlüğünce bilindiği
bildirilen adı geçen müdürlüğe verildi
16 Nisan 331
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Belge 13:
Bab-ı Ali daire-i sadaret
Umur-i idariye kalemi
326408 umumi
166 hususi
Dahiliye nezaret-i celilesine
Konya’ya gönderilen sandıkların nakliye ücretine
dair
Devletlü efendim hazretleri
Hazine-i evraka aid olup Konya’ya sevk edilmiş
iki yüz sandığın nakliye ücreti olarak şimendüfer
idaresine verilmesi icab eden iki yüz yirmi lira ile
Konya’da bahsedilen sandıklar için sarf edilmesi
gereken seksen liranın toplamı üç yüz liranın
hazine tarafından örtülü ödenek’den verilmesi 5
ve 28 Mart 331 tarihli iki aded yazışma üzerine
vekiller meclisince onaylanarak maliye nezaretine
bildirilmiştir.
18 Cemaziyelahire 333/20 Nisan 331
Sadrazam namına
Müsteşar vekili
İmza
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Belge 14:
Dahiliye nezareti emniyet-i umumiye müdüriyeti
10963
27
Umumi evrak numarası 160
Kaleme alan
Temize çeken Lütfü
Kalem numarası 15
Yazılma tarihi
Tarih-i tebyiz 27 Nisan 331
26 Nisan 331
Mukabele edenler
Konya vilayet-i aliyesine
22 Nisan 331 tarihli telgrafnameye zeyldir
hazine-i evraka aid olup Konya’ya sevk edilen
sandıkların nakliye ücreti olan iki yüz yirmi lirayı
gösteren, Anadolu Şimendüfer Kumpanyasından
gönderilmiş olması gereken fatura içeriğinin
usulen onaylanarak hazineye gönderilmek üzere
nezarete verilmesi ve sandıklar için Konya’dan
harcanan seksen liranın kime verileceğinin tayin
edilerek bildirilmesi gereği Maliye Nezaretinden
gelen yazışmada bildirilmiştir gereğinin
yapılmasını arz ederim.
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Belge 15:
Muhasebe müdürlüğü
22 Nisan 331
23/553
Maliye 160
K 15
Emniyet-i umumiye muhasebe müdürlüğüne
verildi 23 Nisan 331
Muhasebeye kayd edilmiştir 436
Yazışma metninde bahs edilen mesele hakkında
muhasebece bir işlem yapılmayıp umumi kalem
tarafından bu konuda bilgi bulunması lazım
geldiğinden incelenmesi için bahsedilen kalem
müdürlüğüne. 25 Nisan 331
Kalem-i umumiye k. 25

160

161

Belge 16:
Maliye nezareti
Muhasebe-i maliye müdürlüğü
Merkez musarrıf kalemi 819
Umumi 1337
Hususi 8
Dahiliye nezaret-i celilesine
Hulasa
Hazine-i evraka ait olup Konya’ya sevk edilen yüz
sandığın nakliye ücreti olarak şimendüfer idaresine
verilmesi icab eden iki yüz yirmi lira ile Konya’da
bahsedilen sandıklar için harcanması gereken seksen
liranın nezaret tarafından gösterilen lüzuma binaen
örtülü ödenek’den verilmesi emredilen 20 Nisan 331
tarihli sadrazamlık yazışmasında kaydedilmiştir. Hazine
tarafından gereği yapılmak üzere bahsedilen meblağın
nakliye ücretine ait kısmı iki yüz yirmi lira olup Anadolu
Şimendüfer Kumpanyasından nezaret-i celilelerine
gönderilmiş olması gereken fatura içeriğinin usul gereği
onaylanıp hazineye gönderilmek üzere Nafia Nezaretine
ulaştırılması ve sandıklar için Konya’da sarfedilen seksen
liranın kime verileceğinin tesbit edilmesi ve bu hususta
gerekli tebligatın yapılması arz olunur efendim. 22 Nisan
331
Maliye nazırı vekili namına
İmza
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Belge 17:
Bâb-ı Âli dahiliye nezareti
Şifre kalemi 152
Gönderildiği yer 152
Gönderilme tarihi 2 mayıs 331 akşam 5:50
Büroya vardığı tarih 2 mayıs 331 akşam 6
v. c. 27 Nisan 331 ve yirmi üç numaralı yazışma hazine-i
evraka aid eşyaların nakliye ücreti yirmi bir bin beş yüz,
bunun tesviye edildiğine dair alınan şimendüfer makbuzu
sunulmuştur. Kalan meblağın evrakın saklandığı camiin
pencerelerine demir parmaklık yapılması ve taşınması
için hamal ve araba vs. içindir. Binaen aleyh vilayetçe
sağlanan ve ödenen bu paranın şimdiden verilmesine
emir buyurulmasını arz ederim.
2 Mayıs 331
Konya valisi Azmi
Emniyet-i umumiye 3
Kalem- umumi 3

164

165

Belge 18:
Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti
11115
30
Umumi evrak numarası 32/8
Kaleme alan
Temize çeken Hüseyin Avni
Kalem numarası Konya 36
Yazılma tarihi
Tarih-i tebyiz 4 m
4 Mayıs 331
Kontrol edenler Hüseyin Avni-Lütfü
Konya vilayetine
Şifre
c. 2 Mayıs 331
Hazne-i evraka aid sandıkların şimendüfer nakliye ücreti
olarak 4 Mart 331 tarihli telgrafta iki yüz yirmi lira ve
sair masraflar için dahi seksen lira talep olunduğu halde
bu defa gelen 2 Mayıs 331 telgrafda nakliye ücreti olarak
yirmi bir bin beş yüz kuruş gösterilmekde ve kalan
meblağın sair masraflar için gönderilmesi istenmektedir.
Bu iki yazışma arasındaki değişikliğin sebebinin ne
şekilde halledilmesi gerektiğinin bildirilmesi.
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Belge 1:
Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti
17515/100
Umumi evrak numarası 378
Kaleme alan Ö. Lütfü
Temize çeken Ö. Lütfü
Kalem numarası
Yazılma tarihi 23 Şubat 331
Tarih-i tebyiz 24 Şubat 331
Sadrazamlık makamına
Sadrazamlık makamından 11 Şubat 331 tarihli ve 329961-1058
numaralı yazışmanın cevabıdır. Bab-ı Ali hazine-i evrakına aid
sandıkları Haydar Paşa’dan Sirkeci iskelesine nakletmek üzere 16
Kanun-i Sani 331 tarihinde Haydar Paşa’ya gönderilmiş olan Şirket-i
Hayriye 69 numaralı vapuru hazine-i evrakdan bir memur gelmesini
beklerken orada bir müddet beklediği halde memurun gelmemesi
üzerine bir müddet sonra ve kendi postasını yapmak zorunda
olduğu için geri döndüğünden ve sandıkların uzun müddet Haydar
Paşa’da kalmaması için gereken memurun süratle gelmesi telefonla
hazine-i evraka söylenmiş ve memurun gelmesine ve vapurun da
geri dönmesine binaen akşam 67 numaralı vapurun mecburen
tekrar Haydar Paşa’ya gönderilmiş olduğundan bahisle birer kopyası
sunulan Şirket-i Hayriye’nin yazışması ile faturanın tedkikinden de
görüleceği üzere bahsedilen 69 numaralı vapurun Haydar Paşa’ya
gidiş dönüş ücreti istenmekte olduğu İstanbul polis müdiriyet-i
umumiyesinden gelen cevapta yazılıdır. Hakikatte bahsi geçen 69
numaralı vapurun Haydar Paşa’da bir müddet bekleyerek boş sefer
yapdığı anlaşıldığından Şirket-i Hayriye’ce ücret olarak talep edilmiş
olan elli dört lira yerine kırk beş liranın adı geçen şirkete verilmesi
uygun görülmüştür. Gereğinin yapılması ve sonucun bildirilmesi
arzolunur.
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BOA DH EUM, 18/40
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Belge 2:
Bâb-ı Âli Dahiliye Nezareti
Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti
Şirket-i Hayriye müdiriyet-i
umumisinin 21 Kanun-i sani 331
tarihli ve 64 numaralı yazışmasıdır
Sunulan fatura gereğince şirketimizin
26 numaralı araba vapuruyla 67 ve
69 numaralı vapurlarının Haydar
Paşa’dan Sirkeci’ye gerçekleştirdiği
özel seferlerin toplam elli dört
Osmanlı lirasından ibaret bulunmuş
olmağla bu meblağın ödenmesi
hususunda gereğinin yapılmasını arz
ederim.
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Belge 3:
Bâb-ı Âli Dahiliye Nezareti
Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti
Fatura sureti
Osmanlı lirası
Aded 18 26 numaralı araba vapurunun
16 Kanun-i Sani 331’de Haydar Paşa’dan
Sirkeci’ye kadar gerçekleştirdiği seferin
kirası
Aded 18: 67 numaralı vapurun 15
Kanun-i Sani 331’de Haydar Paşa’dan
Sirkeci’ye kadar gerçekleştirdiği seferin
kirası
Aded 18: 69 numaralı vapurun 16
Kanun-i Sani 331’de Haydar Paşa’dan
Sirkeci’ye kadar gerçekleştirdiği seferin
kirası
54, 26, 67 ve 69 numaralı vapurların 15
ve 16 Kanun-i Sani 331 tarihinde icra
eyledikleri özel seferlerin icaratı toplamı
elli dört liradır. 21 Kanun-i Sani 331
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Belge 4:
İstanbul Polis Müdiriyet-i Umumiyesi
Tahrirat kalemi
Aded
Umumi 11308
Hususi 604
Dahiliye Nezaretine
Gizlidir.
İlgili makama
Emniyet-i umumiye ikinci şube ifadesiyle gelen 16 Şubat 331 tarihli
ve 43227/387 numaralı nezaret yazışmasına cevabdır. Bab-ı Ali
hazine-i evrakına aid sandıkları Haydar Paşa’dan Sirkeci iskelesine
nakl etmek üzere 16 Kanun-i Sani 331 tarihinde Haydar Paşa’ya
gönderilmiş olan Şirket-i Hayriyenin altmış dokuz numaralı vapuru
hazine-i evrakdan memur gelmesini beklerken orada bir müddet
beklemiş ise de memurun gelmemesi üzerine bir müddet sonra
kendi postasını yapmak üzere geri dönmüş ve sandıkların uzun
müddet Haydar Paşa’da kalmaması için gereken memurun süratle
gelmesi de telefonla hazine-i evraka söylenmiş idi. Memurun
gelmemesi ve vapurun geri dönmesine binaen akşam altmış yedi
numaralı vapur tekrar Haydar Paşa’ya gönderilmiş idi. Birer sureti
takdim edilen Şirket-i Hayriye’nin yazışması ile ekteki faturanın
tedkikinden görüleceği gibi bahsedilen vapurun Haydar Paşa’ya
gidiş dönüş ücreti talep olunmakda olup, memurun zamanında
Haydar Paşa’yı gelmemesi sebebiyle, gerekirse boş yere sefer ücreti
ödenmesine sebeb olan memurdan bu meblağın tazmin etdirilmesi
uygun olacağı arz olunur. 18 Şubat 331
Polis genel müdürü muavini
İmza
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Belge 5:
Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti
17383/904
Umumi evrak numarası 1057/162
Kaleme alan Ömer Lütfü
Temize çeken Ömer Lütfü
Kalem numarası 106
Yazılma tarihi 15 Şubat 331
Temize çekilme tarihi 16 Şubat 331
İstanbul Polis Müdiriyet-i Umumiyesine
28 Kanun-i sani 331 tarihli ve 573-10666 numaralı yazışmaya
cevabdır. Bab-ı Ali hazine-i evrakına aid olup Şirket-i Hayriye
vapurlarıyla Haydar Paşa’dan Sirkeci iskelesine naklolunan iki yüz
sekiz sandığın teslim edildiğine dair adı geçen şirket idaresine
verilmiş olan ilm u haberde bildirildiği gibi adı geçen sandıkların
bir kısmı 15 Kanun-i Sani 331 tarihine tesadüf eden Cuma günü
67 numaralı vapurla ve kalan kısmı da bir gün sonra 26 numaralı
vapurla nakl olunarak sandıkların Sirkeci iskelesine ulaştırılması
hususunda 69 numaralı vapurun hiçbir hizmeti gerçekleşmediği
bildirilerek bahsedilen vapur için de sefer ücreti istenilmesi
sebebinin soruşturulması gereği hazine-i evrak müdürlüğünden
sorulmasına cevap olarak gelen sadrazamlık yazışmasında yazıldığı
gibi açıkça tahkik edilmesi taleb edilmektedir..
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Belge 6:
Bâb-ı Âli
Daire-i Sadaret
Umur-i idariye kalemi
Numara
Umumi 329961
Hususi 1057
Dahiliye nezaret-i celilesine
Hulasa
Hazine-i evraka aid sandıkların ücretine dair
Aded melfuf
Devletlü efendim hazretleri
6 Şubat 331 tarihli ve 1092 numaralı yazışmalarına cevaptır. Bab-ı
Ali hazine-i evrakına aid olup Şirket-i Hayriye vapurlarıyla Haydar
Paşa’dan Sirkeci iskelesine naklolunan iki yüz sekiz sandığın teslim
edildiğine dair adı geçen şirket idaresine verilmiş olan ilm u haberde
de bildirildiği şekilde adı geçen sandıkların bir kısmı 15 Kanun-i Sani
331 tarihine tesadüf eden Cuma günü 67 numaralı vapurla ve kalan
kısmı da bir gün sonra 29 numaralı vapurla naklolunarak sandıkların
Sirkeci iskelesine ulaştırılması hususunda 69 numaralı vapurun
hiçbir hizmeti olmadığı bildirilerek bahsedilen vapur için de sefer
ücreti istenilmesi sebebinin soruşturulması gereği hazine-i evrak
müdürlüğünden bildirilmiş ve gereğinin yapılıp haber verilmesi için
bu yazı yazılmıştır. Arz ederim. 20 Rebiülahir 334/ 11 Şubat 331
Sadr-ı azam namına
Müsteşar
Emin
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Belge 7:
Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye
Müdiriyeti
17103/96
Umumi evrak numarası 354/459
Kaleme alan Ömer Lütfü
Temize çeken
Kalem numarası 752
Yazılma tarihi: 4 Şubat 331
Tarih-i tebyiz 5 Şubat 331
Sadrazamlık makamına
Bab-ı Ali hazine-i evrakına ulaştırılmış olan
iki yüz sekiz sandık evrakın Haydar Paşa’dan
İstanbul’a nakline tahsis edilen Şirket-i
Hayriye’nin 26, 67, 69 numaralı vapurların
sefer ücreti bulunan elli dört Osmanlı lirasının
örtülü ödenek’den verilmesi sebeblerinin
İstanbul polis müdiriyet-i umumiyesinden
gönderilen yazışmada bildirilmiş olup
gereğinin yapılması ve son ucun bildşirilmesi
hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.
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Belge 8:
İstanbul Polis Müdiriyet-i Umumiyesi
Tahrirat kalemi
Aded
Umumi 10666
Hususi 573
Dahiliye Nezaretine
Gizlidir.
Devletlü efendim hazretleri
Nezaretinizden gönderilen 13 Kanun-i Sani
331 tarihli ve 41853/323 numaralı yazışmaları
gereğince Haydar Paşa istasyonundan Bâb-ı
Âlihazine-i evrakına ulaştırılmış olan iki
yüz sekiz sandık evrakın Haydar Paşa’dan
İstanbul’a nakline tahsis edilen Şirket-i
Hayriye’nin 26, 67, 69 numaralı vapurlarının
sefer ücreti olan elli dört Osmanlı lirasının
evvelce Maliye Nezaretinden alınan örtülü
ödenekden verilmesine müsaade edilmesi
istirham olunur. 28 Kanun-i sani 331
Polis genel müdürü
İmza
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Belge 9:
İstanbul Hazine-i evrak
Dosya 10732
Dosya numarası 20/22
Karton numarası 38
Evveliyat numarası
Umum numarası 16743, 17153, 904-17383,
100-17515
Hususi numarası 830, 96
Polis müdürlüğüne, 13 Kanun-i Sani 331
Sadarete 6 Şubat 331
İstanbul polis müdürlüğüne 14 Şubat 331
Sadarete 24 Şubat 331
Numarası, tarihi,cinsi
752-Polis müdürlüğünden
106-Sadaretden
802- Polis müdürlüğünden
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Belge 10:
Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye
Müdiriyeti
16743
830
Umumi evrak numarası 354/459
Kaleme alan Ömer Lütfü
Temize çeken Ömer Lütfü
Kalem numarası
Yazılma tarihi 13 Kanun-i Sani 331
Temize çekilme tarihi 13 Kanun-i Sani 331
İstanbul Polis Müdiriyet-i Umumisi canib-i
alisine
Gizli ve acildir
13
Bab-ı Ali hazine-i evrakına aid olup bundan
önce Konya’ya gönderilmiş olan iki yüz
sekiz sandık evrakın bu defsa Haydar Paşa
istasyonuna geldiği anlaşıldığından bahsedilen
sandıkların oradan aldırılarak bab-ı ali hazine-i
evrakına teslim etdirilmesi için gereğinin
yapılmasını arz ederim efendim.
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1915 senesinde, savaş koşullarında,
devletin mühüm evrakının,
yurdun en güvenilir şehri olarak
tespit edilen Konya’da muhafaza
edilmesine karar verilir.
Bu maksatla Anber Reis Camii veri
deposu olarak tahsis edilir.
Fotoğrafta bu caminin, bugünkü
halini görüyorsunuz.

189

Anber Reis Camii’nin
bugünkü halinin
içeriden görünüşü
(Cami Fotoğrafları:
Halil İbrahim Tongur)
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