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BRİTANYA (İNGİLİZ) ULUSAL ARŞİVLERİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (FO) 1910-1919 

KAYITLARI VE İNDEKSLERİNİN AÇIKLANMASI 

 

 

Giriş ve Uyarı: 

Bu yazı İngiltere/Londra’da bulunan Britanya Milli Arşivleri’nde (The National Archives-TNA) 

1910-1919 yılları arası İngiliz Dışişleri Bakanlığı (Foreign Office-FO) kayıtları hakkında çalışma 

yürütecek araştırmacıların çalışmalarını zenginleştirmelerine yardımcı olması maksadıyla 

hazırlanmıştır. Bu yazıyı okuduğunuz zaman kart indekslerinden sizleri istediğiniz dokümana 

ulaştıracak olan katalog numarasının nasıl bulunduğunu öğrenmiş olacaksınız. İngiliz arşivleri ile 

ilgili temel detaylar (nerede, nasıl gelinir, nasıl araştırma yapılır gibi) bu yazının konusu olmayıp 

bu alanda daha önce yazılmış yazılara bakılmasında fayda bulunmaktadır. Ayrıca bu anlatılacak 

olan indeks sistemi yalnızca 1910-1919 yılları arası geçerlidir. Diğer yıllara bakacak 

araştırmacılar bu yazıyı dikkate ALMAMASI gerekmektedir. 

 

Dışişleri Bakanlığı (FO) Kayıtları ve İndeksleri: 

Dünyanın birçok noktasından İngiliz Dışişleri Bakanlığına ulaşan evraklar veya yazışmalar 

numaralandırılarak kategorize edilmiştir. Bu numaralar küçük kartlara yazılmış ve ilgili yazışmalar 

için indeks olarak kaydedilmiştir. Aslında bu bilinen tabiriyle ve dünyada hemen hemen tüm 

ülkelerdeki kurumlarda var olan bir gelen-giden evrak kayıt defteri sistemidir. Bu indeksler 

halihazırda ulusal arşivlerde (TNA) ilgili ülkeyi, kişiyi veya herhangi bir nesneyi tanımlamak için 

kullanılmaktadır. 

 

Kart İndekslerinin Online Katalog Taramasından Farkı ve Üstün Tarafları: 

Araştırmacılar ulusal arşivlere (TNA) gelmeden önce genellikle arşivin resmî sitesinde normal veya 

gelişmiş online katalog taraması yapmaktadırlar. Bu araştırma metodu araştırmacılara çok ciddi bir 

avantaj sağlasa da ulusal arşivlerin (TNA) büyüklüğü düşünüldüğünde aslında çok kısıtlı bilgi 

sağlamaktadır. Bunun en temel sebebi ise online kataloglarda, ilgili arşiv belgesi ile ilgili çok çok 

kısa bir özetin olmasıdır (bazen birkaç kelime). Diğer bir deyişle Google arama motorunda olduğu 

gibi spesifik kelimeler bu online kataloglarda genellikle bulunamamaktadır. Dolayısıyla 

araştırmacılar kendi çabaları ile manuel olarak Google araştırması yapmaları gerekmektedir. Bu 

manuel arama da kart indeksleri vasıtası ile yapılmaktadır. 

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/advanced-search
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Kart indekslerinin en büyük avantajı 

araştırmacılara spesifik olarak kelime 

araştırması yapabilmesine olanak 

sağlamasıdır. Açıklandığı üzere online 

katalog taraması size birkaç kelime 

haricinde, o dosyada ne olduğuna dair bilgi 

vermeyecektir. Örneğin; 1911 yılı için 

gelişmiş arama kısmına “Turkish army” 

yazıp arattığımız zaman karşımıza hiçbir 

sonuç bulanamadığı ikazı çıkmaktadır 

(Şekil-1). Ancak bu durum arşivde Türk 

ordusu ile ilgili belge olmadığını 

göstermemektedir. 1911 yılının kart 

indekslerinde “Turkish army” 

kelimeleri ile yapılan aramada ise 

Şekil-2’de görülen sonuçlara 

ulaşılabilmektedir ki bu sonuçlar 

sadece indeks girdilerinin tek 

sayfasıdır.  

 

Ayrıca kart indekslerinde çok 

daha detaylı aramalar 

yapılabilmekte ve bizleri farklı 

sonuçlara götürebilmektedir. 

Örneğin; Şekil-2’de ki “Turkish 

army” girdilerine bakıldığı zaman Türk ordusu ile ilgili ilave birçok bilgi bulunabilmekte ve 

dolayısıyla bu noktadan hareketle diğer bilgilere geçiş yapılabilmektedir.  

 

Kart indekslerinin en güzel taraflarından bir tanesi ise bu indekslerin ücretsiz olarak dünyanın 

herhangi bir noktasından bilgisayarınıza indirilebilir olmasıdır. Yani Türkiye’de iken dahi bu 

araştırmayı rahatlıkla yapabilirsiniz.  

Neden 1910-1919 Arası? 

Bu tarihler arası İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın diğer yıllara göre kayıt sistemi daha farklıdır. Yani 

aşağıda açıklanacak olan yöntem diğer tarihler arasında sonuç vermeyecektir. Diğer yıllara ait 

indekslere nasıl bakılacağı başka bir yazının konusudur. 

Şekil-1 

Şekil-2 
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İndeks Aramasının Yapılış Adımları 

 

Adım 1: Anahtar Kelime Belirleme 

Üzerinde çalışılacak olan konu ile ilgili anahtar kelimelerin belirlenmesi. Bu tamamen 

araştırmacının yaratıcılığına kalmış bir meseledir. İngiliz arşiv kayıtlarına girebilecek anahtar 

kelimeler (ülke, kişi, yer, olay gibi) bir yere not edilmelidir. Örnek ile anlatmak için çalışmamızda 

Osmanlılarda 1911 yılında Siyonizm konusunu araştırıyor olalım. İlk olarak Siyonizm’in 

İngilizcesi olan “Zionism” kelimesini aramamız gerekiyor. 

 

Adım 2: İndeks Kayıtlarını Bulma (Şekil-3-9 arası) 

Bu aşamada ulusal arşivlerin resmi internet sitesine gitmemiz gerekmektedir. Burada ekranın sağ 

üst köşesinde bulunan “Search our website…” kutucuğunun hemen sol başındaki oktan arama 

tercihini “Search our records” olarak değiştirmeniz lazım (Şekil-3). Böylelikle arşivdeki kayıtlarda 

arama yapabileceksiniz. Veya şu linke tıklayarak direk arama bölümüne de gelebilirsiniz. 

 

 

 

Şekil-3 

Bu aşamada ulusal arşivlerin resmi internet sitesine gitmemiz gerekiyor. Burada ekranın sağ 

http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
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Her iki şekilde de ulaşılan arama sayfasında FO 

1111 katalog numarasını yazmanız 

gerekmektedir. Yazıp arattıktan sonra karşınıza 

“Foreign Office: Card Indexes to 

Correspondence from 1906 to 1920” seçeneği 

ilk sırada gözükecektir (Şekil-4). Not: Burada 

her ne kadar 1906-1920 tarihleri dese de bu 

yazı da yalnızca 1910-1919 arası indeks 

araması açıklanmaktadır. Diğer tarihler için 

bu yazıda anlatılanlar işe yaramayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu seçeneğe tıkladığınızda Şekil-5’te olduğu 

gibi bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada kırmızı ile 

gösterilmiş olan “hierarcy” butonuna 

tıklamanız gerekmektedir. 

 

 

Şekil-4 

Şekil-5 
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“Hierarchy” linkine tıkladıktan 

sonra karşınıza Şekil-6’da olduğu 

gibi bir pencere açılacaktır. Bu 

pencerenin sağ tarafında 

“Subseries within FO 1111” 

isminde birçok ufak kutucuk 

gözükmektedir. Bu ufak 

kutucukların içerisinde “Card 

Index 1906” başlayan “Card Index 

1907” diye devam eden linkler 

bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 “Card Index: 1911” kutucuğunu bulup 

tıkladığımızda karşımıza Şekil-7’deki pencere 

açılmaktadır burada yine ekranın sağ tarafında 

kutucuklar içerisinde harfler bulunmaktadır. Bu 

harfler alfabetik sıra ile dizilmiş olup sizi ilgili 

indeks harfine götürecektir. Örneğimizde “Zionism” 

(Siyonizm) konusuna baktığımız için “Z” harfine 

gelip tıklamamız gerekmektedir. Örneğimizde “Z” 

harfi T ile Z arasında yerleştirilmiştir (Şekil-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-6 

 

Buradaki tarihlerden 1910-1919 

arasında araştırma yapılacak tarihi 

bulun. Bizim örneğimizde 1911 

yılında Osmanlılarda Siyonizm 

konusunu araştırdığımız için 1911 

yılını seçmemiz gerekmektedir. 

Aşağıya doğru gidildiğinde 1911 

yılı görülecektir. Burada “Card 

Index: 1911” yazan kutucuğa 

tıklamamız gerekmektedir. 

Şekil-7 

 

“Z” harfinin bulunduğu aralığı 

tıkladığımızda “Zionism” kelimesinin 

“Warba Island to Zywiecki” kelimeleri 

arasında olduğunu görmekteyiz. Burada 

“Details” yazan yere tıklıyoruz. 

 
Şekil-8 
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Şekil-8’de gösterilen kutucuktaki “Details” butonuna tıklayınca karşımıza Şekil-9’daki sayfa 

açılacaktır. Bu sayfada ki “Continue to basket” butonuna basmanız gerekiyor. Bu arada, site her ne 

kadar sepete devam edin dese de herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. “Continue to basket” a 

tıkladıktan sonra karşınıza açılan sayfada “Checkout” seçeneğine tıklıyorsunuz. Zaten hemen 

üstünde toplam ödenecek tutarın 

£0.00 olarak gözükecektir. 

Checkout işleminden sonra sizi 

diğer bir sayfaya 

yönlendirecektir. Bu sayfada 

kişisel e-mail adresinizi yazıp “I 

accept the terms and conditions” 

kısmını işaretleyip “Submit 

order” a tıklamanız 

gerekmektedir. Sonra çıkan sayfa 

son aşama olup burada 

“Download now” seçeneğine 

tıkladıktan sonra ilgili indeks 

dosyası bilgisayarınıza inmeye 

başlayacaktır. Dosyalar biraz 

büyük olduğu için indirme işlemi 

biraz yavaş olabilir.  

İşlem biraz karışık ve uzun olsa da birkaç denemeden sonra çok daha süratli yapacaksınız bu 

işlemleri.  

 

Adım 3: İndekslerin Okunması (Şekil 10, 11 ve 12) 

 

Bu aşama en önemli ve dikkat edilmesi gereken kısımdır çünkü burada elde edeceğiniz katalog 

numarası sizleri doğrudan aradığınız dosyaya ulaştıracaktır. Yazıların tamamı el yazısı olduğu için 

çok dikkatli bir okuma yapmanız gerekmektedir. Bir sayının yanlış yazımı istediğimiz dosya yerine 

başka ilgisiz bir dosyanın karşınıza çıkmasına sebep olabilecektir. Ayrıca araştırma yapacak 

kişilerin ilgili kelimenin tüm sayfalarına bakmaları kendi araştırmaları için çok daha faydalı 

olacaktır çünkü burada, yukarıda da bahsedildiği üzere, konunuzla ilgili daha birçok farklı dosyaya 

erişilebilmektedir. Şimdi nasıl okunacağı konusuna geçelim. 

 

 

Şekil-9 
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Dosyayı açtığımız zaman el yazısı şekline birçok sayfa (muhtemelen 500 sayfadan fazla) 

çıkmaktadır. Burada ilgili harf ve kelimeye gelmemiz gerekmektedir. Örneğimiz Osmanlı’da 

Siyonizm olduğu için “Zionism” kelimesine geliyoruz.  

Buraya geldiğimizde herhangi 

bir sayı göremiyoruz ve yazan 

tek şeyin “See Jews in Turkey” 

ikazı olduğunu fark ediyoruz. 

Bunun anlamı aradığımız 

konunun “Jews in Turkey” 

kelimeleri altında olduğunu 

göstermektedir. Yani indeks 

bizlere “Jews in Turkey” e 

bakmamız gerektiğini 

söylemektedir. Dolayısıyla tekrar 

aynı işlemleri 1911 yılındaki “J” 

(Jews için) harfine giderek yapıyoruz (Adım 2’den itibaren). Bu mesele gözünüz korkutmasın bu 

çok yaygın bir şey değil buraya sadece bu örnek olayı görmeniz açısından alınmıştır.  

 

Adım 2’deki adımları “Jews in Turkey” için tekrarladığımız zaman indirdiğimiz dosyada “Jews” 

kelimesini bulup burada “Jews in Turkey” sayfalarını buluyoruz ve karşımıza Şekil-11’deki sayfa 

çıkmaktadır.  

Şekil-10 

 

Şekil-11 
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Sağ taraftaki satırlarda ilgili dosyaların içeriğiyle ilgili özet bilgi verilmektedir. Yani o tarihte İngiliz 

Dışişlerine gelen evrakların veya yazışmaların konusu burada kısaca yazılmakta ve bu belgelere 

birer kayıt numarası verilmekteydi. Örneğin Şekil-12’de kırmızı ile işaretlenmiş olan konunun 

dosyasına erişmek istiyoruz. Bu dosyada “Policy of Ottoman Government towards immigration of 

Jews into Turkey” (Osmanlı hükümetinin Türkiye içindeki Yahudilerin göçüne karşı olan politikası) 

konusu ile ilgili doküman bulunmaktadır. 

 

Adım 4: Sipariş Edilecek Belgenin Katalog Numarasının Bulunması (Şekil 12-15 arası) 

 

Peki bu dosyanın katalog numarasını nasıl bulacağız? Bunun için sol tarafta bulunan sütunlardaki 

(Şekil-12) sayıları kullanmanız gerekmektedir. En soldaki sayı her zaman ülke kodu (“country 

code”), ortadaki sayı dosya ve/veya sayfa numarası (“file number” or/and “page number”) ve son 

iki rakam ise ilgili yılın son iki rakamıdır. Bu sayıları bir yere not ettikten sonra ulusal arşiv resmî 

sitesinden ayrıntılı arama sayfasını (advanced search) açmanız gerekmektedir.  

 

 

 

Şekil-12 

 

Konu: İlgili dosyada bulunan 

bilginin özetlenmiş hali 

Tarih: İlgili yılın son iki hanesi. 

Bu örnekte 1911 

Dosya Numarası (File Number):  

Önemli Not: Burada bazen iki farklı numara yazmaktadır. Bu 

numaralar “/” işareti ile ayrılır. Küçük olan rakam her zaman 

dosya numarasıdır (file number). Büyük olan rakam ise 

sayfa numarasıdır (page number). Eğer tek rakam varsa 

her zaman dosya numarasıdır (file number). 

Ülke Kodu 

(Country Code) 

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/advanced-search
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Şekil-13’te açılan pencereye 

“All of these words” kısmına 

yukarıda gördüğümüz indeks 

girdisindeki “ülke kodunu” 

(country code) tırnak içerisinde 

ve başında “Code” olacak 

şekilde yazıyoruz. “Any of these 

references” kısmına ise Dışişleri 

Bakanlığı (Foreign Office) arşiv 

kodu olan “FO” yazıyoruz. 

Aşağıda bulunan tarih 

bölümünde “Search a specific 

date” kısmını işaretledikten 

sonra idekste bulunan tarihi 

yazıyoruz. Bizim örneğimizde ülke kodu 44 olduğu için “Code 44” tarihte 1911 olduğu için bu 

şekilde yazılmıştır. Tüm bu verileri girdiğimiz zaman enter tuşuna basıp aramayı başlatıyoruz.  

 

Arama tuşuna bastıktan sonra 

karşınıza Şekil-14’teki sayfa 

çıkmaktadır. Kırmızı ile gösterilen 

yerdeki “Relevance” ı “Reference” 

ile değiştirerek sonuçların bu 

şekilde süzülmesini sağlıyoruz. Bu 

sayfadaki tüm veriler bizim ülke 

kodumuz ile ilgili olacaktır. Bu 

noktadan sonra katalog numarasını 

bulmak için ilgili dosya numarası 

(file number) ve varsa sayfa 

numarası (page number) 

kullanılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

Şekil-13 

 

Şekil-14 
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Yukarıda Şekil-12’den hatırlanacağı üzere 

örneğimizdeki dosya numarası (file number) 

9103 idi (tekrar hatırlatmakta fayda var; 

sayılar el yazısı ile yazıldığı için çok dikkatli 

okunması gerekmektedir). Bu aşmada 

bulduğumuz dosya numarasının hangi 

aralıkta olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. 

Örnekte araştıracağımız sayı olan 9103 

Şekil-15’te gösterilmiştir. 9103 numaralı 

dosya FO 371/1245 katalog numaralı 

klasörün içerisindedir ve 5200-9110 

aralığındaki tüm dosya numaraları bu 

klasörde bulunmaktadır. Daha sonra 

yapmamız gereken ise ulusal arşivlere 

giderek FO 371/1245 katalog numaralı 

klasörü sipariş etmektir. Ücreti karşılığında 

da İngiltere’ye gelmeden belgeye erişme 

imkânı bulabilmektesiniz ancak ücreti biraz 

yüksek olacaktır. 

 

Adım 5: Belgenin Kontrolü 

 

Şekil-15 

 

9103 dosya numarası bu aralıkta 

bulunuyor 

Sipariş edilmesi gereken 

katalog numarası 

Şekil-16 

 

Dosya Numarası 

(File Number) 

Sayfa Numarası 

(Page Number) 
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Klasör geldikten sonra (muhtemelen kalınca bir klasör olacaktır) karşınıza Şekil-16’da gösterildiği 

gibi birçok sayfa gelecektir. Bu sayfalardan ilgili olanı bulmak için dosya numarasına (file number) 

bakmanız gerekmektedir. Bunlar da sayfanın sağ üst köşesinde bulunmaktadır. Tekrar hatırlatmak 

gerekirse küçük olan sayı daima dosya numarası (file number), büyük olan sayı ise sayfa 

numarasıdır (page number). Bazı evraklarda ise dosya numarası ile sayfa numarası aynı 

olabilmektedir veya sadece tek bir numara olabilmektedir. Eğer tek bir sayı varsa bu daima dosya 

numarası (file number) olacaktır. Örneğimizdeki dosya numarası (file number) 9103 idi ve bu 

numara sağ üst köşede gözükmektedir. Her ne kadar kart indekslerde bize sayfa numarası (page 

number) vermemiş olsa da evrakta bu numaranın olduğunu görüyoruz (bu numara 16048’dir). Eğer 

bu kart indekslerde yazıyor olsaydı muhtemelen şu şekilde olacaktı (16048 / 9103). Hemen altındaki 

kutucukta konu (Subject) bulunmaktadır. Örneğimizdeki konumuz “Türkiye’de Siyonizm” (Zionism 

in Turkey) bu belgede de gözükmektedir. 

 

Adımları tekrar edecek olursak; 

1) Araştırılacak konu ile ilgili anahtar kelimenin/kelimelerin bulunması, 

2) İndeks kayıtlarının ulusal arşiv resmî sitesinden bulunup indirilmesi (indirme işlemi 

ücretsizdir), 

3) İndekslerin okunması ve dosya/sayfa numaralarının (file/page number) belirlenmesi, 

4) Katalog numarasının tespit edilmesi, 

5) Evrakın sipariş edilerek kontrolü. 

 

 

Dışişleri Bakanlığı İndeks Araması ile İlgili Bazı Uyarılar: 

 

 Kelimeleri belirlerken İngilizce-Türkçe ayrımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin, 

Çanakkale ile ilgili belgeler Dardanelles veya Gallipoli, İstanbul ile ilgili belgeler ise 

Constantinople (veya C’ple) altında bulunabilmektedir. Anatolia yoktur Asia Minor vardır. 

İskenderun Alexandretta, Edirne ise Adrianople’dır. 

 Osmanlıca harflerin Latin harfleri ile yazımına dikkat edilmelidir. O dönem Osmanlı 

harflerinin tam olarak Latin harfleri ile karşılığı bulunmadığı için İngilizler kendi 

telaffuzlarına uygun olarak yazmışlardır isim veya yer adlarını. Örneğin, Mustafa Kemal’i 

Mustapha Kemal, Çanakkale’yi Chanak, Erzurum’u Erzeroum şeklinde kaydetmiş 

olabilirler. Dolayısıyla aramanızı yaparken bu hususa dikkat etmeniz kelimeyi bulma 

şansınızı arttıracaktır. 
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 Sipariş ettiğiniz dosyada hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Karşınıza çok kısa olan tek bir sayfa 

gelmiş olabilir. Bu durum çok yaygın olmasa da gerçekleşebilir.  

 Diğer bir hayal kırıklığı ise ilgili dosya numaralı evrakın o dönem başka bir departmana 

gönderilmiş olması ihtimalidir. Örneğin, askeri ataşelerden gelen raporların yalnızca üst 

yazılarını bulabilme ihtimaliniz bulunmaktadır.  

 Evrak hiç olmayabilir. Dosya numarasını bulup klasörü sipariş etmiş olsanız dahi ilgili evrak 

klasörden çıkmayabilir. Çok çok nadir olan bir durum olsa da böyle bir durumla da 

karşılaşma ihtimaliniz bulunmaktadır. 

 Genel uyarı: sipariş edeceğiniz klasör araştırılmak veya başka bir amaç için farklı birimlere 

veya devlet kurumlarına gönderilmiş olabilir. Bu durumda evrakı ulusal arşiv vasıtası ile 

isteyebiliyorsunuz ancak size gelmesi 3-4 haftayı bulabilmektedir. 

 

Not: Resimler Britanya Ulusal Arşivleri (The National Archives-TNA) resmî sitesinden alınmıştır. 

Örnek olarak koyulan evrakın fotoğrafı ise yazar tarafından çekilmiştir. İnternet sitesi 

güncellemelerinde yeni site ara yüzü dikkate alınmalıdır. Bu yazı hazırlanırken yazar, yürütmüş 

olduğu çalışmalardan ve ulusal arşivlerin resmi sitesinde bulunan konu ile ilgili rehberden 

faydalanmıştır. 

 

Yusuf Ali Özkan 

Twitter: @yaliozkan 

E-mail: yusuf.ozkan@brunel.ac.uk  
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