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Özel Arşivlerin Gelişimi ve Avustralya Örneği 

İhsan ÖZKOL 

“Arşivler olmadan, geçerliliği çok az 
kanıtlanabilir bir geçmiş olurdu ve insanlık, 

geçici bir bugün ve bilinmeyen bir gelecekten 
daha fazlasına sahip olamazdı."  

(Sir Ninian Stephen, Avustralya Genel Valisi, 

1984) 

Öz 

Arşiv kurumları, uluslararası literatürde güvenilir bilimsel ve kültürel belleğin 
ileticileri olarak kabul görmekteyken, özel arşivlerin bahsedilen süreçte, resmî 
arşiv kurumlarını bütünleyecek unsurlar olarak yeterince ele alınmadığı 
gözlemlenmiştir. Antik çağdan günümüze dek arşivlerin tarihsel misyonunun 
süregeldiği, yönetim süreçlerinde gerçekleşen yapısal dönüşümlerle birlikte 
hedef kitlesinin ve koleksiyon içeriğinin nicelik olarak artmaya devam ettiği, 
hizmet anlayışında ise yeni paradigmaların ortaya çıkmaya başladığı 

görülmektedir. Ülkemizde olduğu gibi zengin içeriğe sahip kamu arşivleri ve 
özel arşivlerde yapılandırma çalışmalarının devam ediyor oluşu, birinci 
dereceden kanıt niteliği taşıyan bu içeriklerin birlikte ele alınması 
çerçevesinde konuyu daha önemli hale getirmektedir. Çalışmada, arşivcilik 
alanında küresel ölçekte başarılı çalışmalar yürütmekte olduğu bilinen 
ülkelerden Avustralya’nın, özel arşivler konusundaki yaklaşımı irdelenmiş, 
ülkemizin mevcut sosyal ve idari yapısını da ele alarak bu yaklaşım 
ekseninde öneriler sunulması amaçlanmıştır. 

 

Kuramsal Çerçeve 

Kanıt niteliğinde değere sahip, güvenilir bilgi kaynaklarının yer alması 
açısından arşivlerin; kolektif kültür hafızalarının kayıtlı olduğu yerel 
ve/veya ulusal alanlar olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ülkelerin 
yönetim biçimlerine bağlı olarak ilgili yasal düzenlemelere göre ulusal 
ölçekte yapılandırılmış olan resmî arşivlerin yanında, bu arşivlerin 
tamamlayıcısı niteliğinde bulunan özel arşivler de benzer fonksiyonlarıyla, 
bahsedilen kültürel bellek taşıyıcıları olarak değerlendirilmelidir. Belge 
Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü’ne göre (2009, s. 36), resmî kaynaklı 
olmayan kuruluşların, kurumların, örgütlerin, ailelerin ve kişilerin arşivleri 
olarak tanımlanan özel arşivlerin; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde 
yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki 
nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak adlandırılan 
kültür (Kültür, t.y.) belleği olma misyonlarını, öncelikle terminolojik 
tanımlamalar ile ele almak gerekecektir. 

Prytherch (2005, s. 29), arşivi herhangi bir ortamda özel veya resmî 
çalışmalar için üretilen ya da derlenen kayıtların araştırma ya da danışma 
amacıyla geleceğe yönelik olarak saklanması olarak tanımlamaktadır. Belge 
Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü’nde (2009) ise, “arşiv” için, özel ve/veya 
tüzel kişiler tarafından üretilen veya alınan, arşivsel değere sahip belgeleri 
belirli standartlar dâhilinde seçme, koruma ve kullanmaktan sorumlu 
kurum ve bunların sakladığı yer tanımını kullanmışlardır. Amerikan Ulusal 
Arşivleri (NARA), (What’s an Archives, 2018) arşivler için; insanların mektup, 
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rapor, notlar, bildiriler, fotoğraflar ve diğer birincil kaynaklardan birinci 
elden verileri, bulguları ve kanıtları toplayabilecekleri bir yer tanımlaması 
yapmaktadır.  

Arşiv, terim olarak (Archive) Yunanca’ dan Latince’ye geçen ve resmî 
bir binayı ya da bu binadaki kâğıtları tanımlayan “archivum” kelimesinden 
günümüze ulaşmıştır (Ersoy, 1957, s. 2; Binark, 1978, s.7). Kütüphane 
terimine benzer durumun, bir diğer bilgi merkezi olan arşivler için de 
etimolojik çerçevede geçerli olduğunu belirtmek olasıdır. Kütüphane 
anlamında genellikle batı dünyasında yaygın olarak kullanılan ‘bibliothek’ 
kelimesinin aslı ise Eski Yunancadır ve “biblion” kitap, “theke” ise saklandığı 
yer anlamını taşımaktadır (Yıldız, 2003, s. 4-7). “Kitap evi” tanımlaması, 
kütüphanelerin tarihsel süreçteki yapılanmasına ilişkin belirgin bir bilgi 
vermekteyken; arşiv kelime kökeninde ifade edilmekte olan “resmî olana 
ilişkin”, yani “kanıt niteliği taşıyan” tanımlaması da arşivlerin misyon ve 
fonksiyonlarına ilişkin fikir sunmaktadır.  

Bahsedilen terminolojik ve etimolojik tanım ve yaklaşımlara 
bakıldığında; arşivlerin kanıt niteliği taşıyan, birinci elden güvenilir bilgi 
kaynakları oldukları konusunda ortak bir anlayışın söz konusu olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda, arşiv belgelerinin; içeriğinde yer aldığı döneme 
ilişkin tarihsel, bilimsel, edebi, dini ya da entelektüel bilgi kaynakları olarak 
ele alınması ve kültürel mirasın güvenilir taşıyıcıları olarak kabul görmesi 
gerektiğini belirtmek, yanlış olmayacaktır. Bu noktada, arşivlerin kültürel 
bellek taşıyıcıları olmalarına ilişkin, bilginin kayıt altına alınma gereksinimi, 
arşiv biliminin ortaya çıkışı, daha sonra yaşanan paradigma değişimi gibi 
tarihsel serüvenlere de kısaca değinmek ve antik çağdan günümüze dek 
konuyu kısaca ele almak faydalı olacaktır. 

 

Tarihsel Süreçte Özel Arşiv Örnekleri 

İnsanlık tarihinde, yerleşik yaşama geçiş ve yazının icadı ile birlikte; 
toplumsal yaşamın devamlılığını sağlayabilmek, doğayı ve evreni tanımak ve 
anlayabilmek için deneyimlenerek gerçekleştirilmiş olan çalışmalar, 
toplumsal kültür birikimi ve bilimsel bilginin temelini oluşturan adımlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  Birey, topluluk ve/veya kurumların, doğum, 
ticaret, inanç ritüelleri, anlaşmalar gibi toplumsal olgulara ilişkin; kanıt 
niteliği taşıması, ilerleyen dönemlerde başvuru kaynağı olabilmesi ya da 
geleceğe mesaj olarak iletilebilmesi amacıyla, kayıt altına alınabilmesi ve bu 
kayıtların da saklanabilmesi ihtiyacının doğduğu görülmektedir.  

Yerleşik yaşama geçilmesi ve yazının bulunması ile birlikte doğa 
olayları, tarımsal üretim yöntem ve miktarları, dini inanç biçimleri ve 
yönetim şekli vb. konulardaki enformasyonun, kil tabletler veya diğer 
canlılardan elde edilen farklı formlar gibi geniş yelpazedeki ortamlarda kayıt 
altına alınarak gereksinim duyulduğu anda erişilmek üzere saklandığı 
bilinmektedir. Alkan (2015, s. 14), Antik Mezopotamya’daki Sümer dönemi 
arşivlerindeki dayanıklı kil tabletlerin, insanlık belleğinin ilk bölümünü 
oluşturmakta olduğunu belirtmektedir. Kil tabletleri topluca koruma 
gereksinmesi, önce arşivlerin, sonra kütüphanelerin oluşmasına yol açmış 
ve Sümer dönemine ait ticaret kayıtları, yönetim biçimi ve üretim miktarları, 
şehir ve ürün isimleri, ekonomik işlemler gibi, dönemin kültürel belleğinin 
taşıyıcıları olarak günümüze dek ulaşmıştır.  



 

80 

Michel (2011, s. 103), Kültepe’de (Kanis-Karum) MÖ 1950-1700 
yıllarına ait olan özel arşiv kayıtlarından Anadolulu ya da Asurlu 
yerleşimcilere ilişkin tespitlerde bulunduğu çalışmasında, iki topluluğa ait 
kayıtlar arasında, şu farkları tespit ettiğini belirtmektedir:  

Anadolu arşivleri ağırlıklı olarak kredi ve satın alma sözleşmelerinin 
yanı sıra aile konularına ilişkin bazı sözleşmeler içermektedir. Bu arşivler, 
aşağıdaki maddeleri içeren Asur arşivlerinden oldukça farklıdır: 

- Assur’daki tüccarlardan veya Anatoha’daki diğer Asur yerleşiminden 
alınan mektuplar, 

- Kredi sözleşmeleri, yargı belgeleri, yargılama usulleri ve hükümler ile 
çeşitli ailevi ve ticari sözleşmeler, 

- Listeler, özel notlar, uyarılar, vb. 

 
Resim-1:  Anadolulu ve Asurlu yerleşimcilere ait tabletler 

Burada belirtilen antik döneme ait özel arşiv kayıtları, aynı bölgede 
yaşayan farklı toplulukların yaşam anlayışları, kayıt altına almak istedikleri 
bilgi gereksinimleri gibi pek çok sosyolojik değerlendirme yapılabilmesine 
olanak sağlayacak kültürel motifler içermektedir. 

Posner (1972, s. 47,159) ise,  antik dönemde bireysel arşiv kayıtlarının 
çeşitliliğinden ve Asurlu ailelerin yaşam biçimlerinden Mısırlı fahişelerin 

kayıtlarına dek farklı aktivitelere ilişkin sayısız örnekler içerdiğinden 
bahsetmektedir. Posner (1972, s. 93), M.Ö. 450 yılından itibaren ilk defa bir 
merkezi arşiv kurumu tarafından hem resmî hem de özel arşiv kayıtlarının 
muhafaza edilmeye başlandığını belirtmektedir. Özel arşiv kayıtlarının, 
antik dönemde daha çok varlıklı aileler ya da ticari faaliyetler ekseninde 
gerçekleştirilmekte olduğu da tartışılmakta olan bir konudur. 

Arşiv bilimi, 1789 Fransız Devrimi sonrasında, yeni liberal düzenin 
politik ve ideolojik etkileri sebebiyle, özel arşivlerden ve nesli tükenmekte 
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olan organizmalardan, devlet arşivlerinin tüm resmî ve özel arşivleri ele alan 
yeni hizmet anlayışına ilişkin bir politikanın başlatılması ile etkilenmiştir. 
Arşiv kayıtları artık yalnızca yönetim kademesi tarafından değil, toplumun 
genel kesimlerince ulaşılmak istenilen bilgi kaynaklarına dönüşmüştür. Bu 
süreç, 19. yüzyıl boyunca hızlanmış ve 20. yüzyılın büyük bir kısmında, 
tarih biliminde ve pozitivizmdeki gelişmeler gibi diğer faktörler tarafından da 
etkilenmeye devam etmiştir (Ribeiro, 2001, s. 296). Bu durumun etkilerini, 
günümüz ulusal arşiv Web sitelerinde, özel arşivlere yapılan yönlendirmeler 
ve özel arşivlere ilişkin yasal düzenlemelerin, kamu arşivleri ile bütünleşik 
olarak ele alınmasıyla görmeye devam etmekteyiz. 

Mary (2011, s. 162), bir arşivin kullanımının, kuruluş amacına bağlı 
olarak değişmekle birlikte; arşivlerin üç temel gerekçe ile kurulduklarını 
ifade etmektedir:  

 Arşivsel belgeleri üreten kurumun, süreklilik gösterecek şekilde, 
yönetimsel kullanımı. 

 Demokrasi anlayışı içerisinde devlet kayıtlarının izlenmesi, 
denetlenmesi ve yurttaşların haklarının korunması için halkın 
kullanımı. 

 Çok farklı disiplinlerden kullanıcıların araştırma gereksinimlerinin 
karşılanması. 

Arşivlerin bu amaçlar doğrultusunda yapılanması söz konusu olsa da 
özel arşivlere erişim izinlerinin farklı olması ve bağışçı ya da mirasçının 
iznine bağlı olması ve devlet arşivlerinde olduğu gibi birtakım prosedürler 
yer almaması; özel arşivler ile kamu arşivlerinin provenans yapısı, belge 
türü, kullanıcı kitlesi ve erişim yöntemleri bağlamında değişkenlikler 
göstermesine yol açmaktadır (Güler, 2017; Ataman, 1997). Rukancı’ya 
(2009, s. 55) göre ise, arşiv mevzuatlarının birçoğunda özel arşiv kavramı 
mevcuttur ancak uluslararası düzeyde kabul görmüş temel bir açıklama 
görmek olanaklı değildir. Çünkü bu kavram, ülkelerin yapısına göre farklılık 
göstermektedir. O halde ancak mevcut özel arşivlerden bir inceleme 
yapılarak, ülke gerçekleri ile yeniden değerlendirme yapabilmek mümkün 
olabilecektir. 

 

Avustralya’da Özel Arşivler  

Arşivcilik alanında dünyada söz sahibi ülkelerden bir tanesi olan 
Avustralya’da özel arşiv çalışmalarına ilişkin tespitlerde bulunulması, 
ülkemiz gerçeğindeki resmîn ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır.  

Avustralya Devlet Arşivleri, ülkedeki arşiv derleme kanunu dışında, 
ulusal arşivlerde yer almasını istedikleri arşiv türleri için, aşağıdaki 
tablodaki kayıt tipleri için özel arşivlere yönlendirme yapmaktadır (Fact 
Sheets, 2018).  
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Kayıt tipi Kurum 

Eyalet veya bölge devlet kayıtları 
veya eyalet veya bölge kimlikleri, 
yerleri veya olayları ile ilgili 
kayıtlar 

Eyalet veya bölge devlet arşivleri 
veya kütüphaneleri 

Yerel yönetim kayıtları veya yerel 
kimlikler, işletmeler veya olaylar 
ile ilgili kayıtlar 

Yerel yönetim arşivleri, yerel 
kütüphaneler veya müzeler, yerel 
tarih toplulukları 

Ulusal kimlikler, olaylar veya 
meselelerle ilgili İngiliz milletler 
topluluğuna ait olmayan kayıtlar 

Avustralya Millî Kütüphanesi 

Yerli halk veya topluluklarla ilgili 
kayıtlar 

Avustralya Aborijin Enstitüsü ve 
Torres Strait Islander Çalışmaları 

Kadın veya kadın örgütleriyle ilgili 
kayıtlar 

Avustralya Kadın Arşivleri Projesi 

Savaş veya silahlı çatışma ile ilgili 
özel kayıtlar 

Avustralya Savaş Anıtı 

Şirket, iş veya sendika kayıtları 
veya iş veya sendika kimlikleri ile 
ilgili kayıtlar 

Noel Butlin Arşivleri Merkezi 

Melbourne Archives Üniversitesi 

Bilimsel kayıtlar Avustralya Bilim ve Teknoloji Mirası 
Merkezi 

Okul kayıtları veya hatıra Okul arşivleri 

İngiliz milletler topluluğuna ait 
olmayan görsel-işitsel materyal 

Ulusal Film ve Ses Arşivi 

Avustralya Arşivciler Derneği (Australian Society of Archivists), ulusal 
arşiv ile birlikte, özel arşivlerin yapılandırılmasına katkıda bulunmak ve 
rehberlik yapmak üzerine, aşağıdaki çözüm önerilerini sunmaktadır: 

 Ulusal Arşiv Kurumu ve başka kurumlar tarafından da 
desteklenen Ulusal Kütüphane, tarihsel topluluklara, yerel 
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kütüphanelere, yerli ve etnik gruplara, belgesel miraslarını 
yönetmeleri ve korumalarına yardımcı olmak için “Topluluk 
Mirası Hibeleri” yapmaktadır. Kütüphane, topluluk gruplarını 
kayıt toplama, kataloglama ve kaydetme konusunda rehberlik 
edecek başlangıç düzeyinde malzemeler sunmaktadır. 

 Victoria Halk Kayıt Ofisi, Ulusal Arşiv Kurumu ve Avustralya 
Arşivciler Derneği de bir “Arşivsel Destek Programı” çerçevesinde 
iş birliği yapmaktadır. Atölye çalışmaları, yerel grupların satın 
alma, düzenleme ve açıklama, koruma ve depolama ile 
bilgisayarların küçük koleksiyonlarda kullanılmasına ilişkin 
tavsiyelerde bulunmaktadır. Uzmanlık ve fonların daha büyük 
kuruluşlardan küçük kuruluşlara dolaşımı, topluluk arşivlerini 
canlı tutulması konularında yardımcı olunmaktadır (Archive 
matter!, 2018, s.19). 

Avustralya’da 500’den fazla resmî ve özel arşivin bulunduğu 
belirtilmektedir. Özel arşivlere ilişkin genel durum, Avustralya Arşivciler 
Derneği tarafından şu şekilde listelenmektedir: 

 Kiliseler: Sidney Anglikan Kilisesi, Avustralya’daki Kilise Birliği, 
Avustralya Lutheran Kilisesi ve Canberra ve Goulburn Katolik 
Kilisesi Başpiskoposluğu gibi birçok kilise, kendi arşivlerini 
sürdürmektedir. Avustralya arşivleri, eyalet ve bölge 
kütüphaneleri ile bölgesel koleksiyonlara sahip üniversitelerin el 
yazması koleksiyonlarını da bazı kilise arşivleri 
düzenlenmektedir. 

 İşletmeler: Bazı büyük işletmeler, örneğin BHP-Billiton, John 
Fairfax ve Westpac Banking Corporation gibi çoğu banka, kendi 
arşivlerini saklamaktadırlar. Ayrıca işletme arşivlerine sahip 
üniversiteler de bulunmaktadır. Örneğin Avustralya Ulusal 
Üniversitesi’ndeki Noel Butlin Arşivleri Merkezi (CSR Ltd, 
Avustralya Tarım Şirketi ve Burns Philp), Melbourne Üniversitesi 
(Comalco Ltd., Western Madencilik Şirketi ve Rio Tinto) ve 
bölgesel koleksiyonları olan üniversiteler bulunmaktadır. 

 Yerel ve Bölgesel Diğer Çalışmalar: Belediye kütüphanelerinde 
yerel tarih koleksiyonları ve "Geelong Miras Merkezi” gibi ayrı 
yerel miras koleksiyonları bulunmaktadır. Birçok tarihî topluluk, 
kendi bölgeleriyle ilgili arşivleri, örneğin Queensland Ailesi Tarih 
Derneği, Clare Bölgesel Tarih Grubu ve Kraliyet Batı Avustralya 
Tarih Kurumu ile ilgili arşivleri tutmaktadır. Bazı üniversite 
arşivleri de yerel bölgelerinin arşivlerini derlemektedir. 

 Konuya Dayalı Dermeler: Bazı arşiv koleksiyonları, 
Avustralya’daki Estonya Arşivleri, Avustralya Gay ve Lezbiyen 
Arşivleri, Avustralya Bilimler Akademisi Baser Kütüphanesi, 
Avustralya Ulusal Üniversitesi, Ulusal AIDS Arşiv Koleksiyonu ve 
Melbourne Kriket Kulübü Arşivi gibi belirli insan grupları veya 

belirli konularla ilgilidir (Archive matter!, 2018, s.23). 
 

Arşivcilikle ilgili yürütmüş olduğu çalışmalarla bilinen Estonya’nın, 
kendi sınırları ülke dışındaki dört arşiv kurumundan bir tanesi olan 
Avustralya’daki Estonya Arşivleri, 1952 yılından beri, Avustralya’da ve diğer 
ülkelerde yaşayan Estonyalılara ilişkin kayıtları, Estonya hakkındaki 
kayıtları ve dermelerine erişimi sağlamak amaçlarıyla faaliyet 
yürütmektedir. Arşivde öncelikle basılı yayınlar, anılar ve kişisel notlar, 
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kurumların faaliyet kayıtları, fotoğraflar, ses kayıtları, efemera ve dokuma 
ürünleri yer almaktadır ve 10.000’den fazla araştırmacının yeniden 
basımları bulunmaktadır. 1880’lerdeki ilk göç ve 1920’lerdeki ikinci göç 
dalgalarının kayıtları, yalnızca Estonya için değil, aynı zamanda 
Avustralya’nın günümüzdeki göçmen çalışmalarında değerlendirilebilecek 
miras olarak değerlendirilmektedir (Estonian Archives in Australia, 2018).  

Ulusal AIDS Arşiv Koleksiyonu (NAAC), tüm Avustralya eyaletlerinde, 
bölgelerinde ve ulusal düzeyde AIDS eğitimi ve önlenmesiyle ilgili kaygıların 
tarihini belgelemektedir. Çok çeşitli devlet kurumlarından, toplum temelli 
organizasyonlardan, akademik ve araştırma merkezlerinden ve bireylerden 
gelen materyalleri içermektedir. Basılı, görsel-işitsel materyaller ve 
efemeranın bulunduğu önemli koleksiyona sahiptir (NAAC, 2018). 

 
Resim-2: Avustralya Devlet Arşivleri Binası (Eski Parlamento Binası), 

Canberra 

 

Batı Avustralya Eyalet Kütüphanesi Tarafından Yürütülen Özel 
Arşiv Çalışmaları 

 Batı Avustralya Eyalet Kütüphanesi, eyalet toplumlarındaki tüm 
insani çabaları yansıtan özel şahısların, ailelerin, kiliselerin, sendikaların, 
şirketlerin, derneklerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının kayıtlarından 
oluşan orijinal özel arşivler kayıtlarını toplamayı ve korumayı 
amaçlamaktadır. 

Özel arşiv koleksiyonu; mimari planlar, vaftiz, evlilik ve defin kayıtları, 
yazışmalar, günlükler, haritalar ve mikroformlar, el yazmaları, gazete 
kupürleri, istasyon hesapları ve yayınlanmamış raporları içermektedir. 
Koleksiyonları incelemek için (mikrofilmde olmadığı sürece), Battye 
Kütüphanesi’nde araştırmacı olarak kayıt yaptırılması ve bir araştırmacı 
üyelik kartı verilmiş olması gerekmektedir. Bu koleksiyonların konuları, Batı 
Avustralya’nın kuruluş sürecine ve sonraki tarihine katkıda bulunan 
bireyler, işletmeler, meslek topluluğu ve çeşitli gönüllü kuruluşlardır. 
Koleksiyonda 3,100’den fazla raf kaydı bulunmaktadır. Mevcut 
koleksiyonların çoğu bağış yoluyla sağlanmıştır ve orijinal yapısını korumak 
için birçok materyale, mikrofilm veya tarama yöntemi ile dermede 
erişilebilmektedir (Finding Private Archives, 2018). 
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Resim-3: Batı Avustralya Eyalet Kütüphanesi, Perth 

 

Arşivlerde Güncel Paradigma 

1901 yılına dek uzanan 40 milyon üzerindeki kayıt ile hizmet vermeye 
çalışan Avustralya Devlet Arşivleri (Fact sheets, 2018) gibi geniş dermeye 
sahip arşivler; kullanıcılarına telefon, e-posta, çevrimiçi iletişim gibi 
seçenekler sunmak durumunda kalmıştır. 

Dijitalleşen hizmet anlayışının pozitif etkilerini, genel çerçevede zaman, 
hız, işgücü gibi kazanımlar üzerinden tanımlamak mümkün gibi görünse de; 
negatif etkileri üzerine de ciddi tartışmaların yürütüldüğü gerçeği ile karşı 
karşıya kalınmaktadır. Craven (2008, s. 153), dijital arşiv hizmetlerine 
ilişkin en ciddi kaybın; kullanıcıların sorularını formüle ederken, arşivsel 
kaynakları tanımlarken, tarama sonuçlarını tercüme ederken ve sonuçları 
konu çerçevesindeki diğer öğelerle ilişkilendirirken, bir arşivci desteğinden 
yoksun kalınarak yaşanacağını öne sürmektedir. 2002 yılında İngiltere 
Ulusal Arşivi’nde yapılan bir araştırmadan yola çıkan Craven, kullanıcıların 
“arşivsel zekâdan” yoksun kalması gibi bir kavramı ortaya koymaktadır. 
Araştırmaya göre, doğrudan araştırma yaparken bir arşivcinin 
ekspertizinden yararlanan kullanıcıların, % 98’inin gereksinim duyduğu 
bilgilere eriştikleri gözlemlenmiştir.  

Bir hayli yüksek olan bu başarı oranını sağlamak, nitelikli arşivcilerin 
istihdam edilmesi ile olanaklı görünmektedir. Konu uzmanı olan ve kullanıcı 
beklentilerini uzmanlık düzeyi ile ele alacak olan arşivcilerin, ulusal kültür 
belleğinin kullanıcılara ulaşmasında oldukça önemli bir rol oynayacakları 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Sonuç 

Arşivcilik konusunda ileri düzeyde olduğu kabul gören ülkelerdeki 
literatür incelendiğinde, Avustralya ve benzeri ülkelerin, resmî ve özel 
arşivlere aynı zamanda ulusal kültür belleği taşıyıcıları şeklinde 
yaklaştıkları ve özel arşivlere teknik ve ekonomik destek sağlayarak 
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iyileştirilmesinin hedeflendiği, kamusal arşivlerle entegre bir yapıya 
büründürülmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir.  

Bahsedilen ülkelerde millî hafıza ve kullanıcı odaklı yaklaşım 
çerçevesinde ele alınan özel arşiv olgusuna dair, üniversiteleri ve meslek 
örgütlerini de içeren geniş yelpazede bir katılım gösterilmeye çalışıldığı da 
tespit edilmektedir. Bu bağlamda, güncel teknolojik yöntemlerle iyileştirilme 
çalışmaları devam etmekte olan ulusal arşivlerimizin, çalışmalarını kültür 
hafızasının aktarılmasındaki tamamlayıcı rolleri ile özel arşivleri de konuya 
dâhil eden bir perspektifle sürdürmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Farklı ülkelerdeki örneklerden de model alınabileceği üzere, millî arşiv 
kurumu öncülüğünde akademik düzeyde arşivcilik eğitimi veren kurumlar 
ve meslek örgütlerinin eşgüdümünü sağlayacak çalışma grupları 
oluşturulması, yerel ve ulusal sistemlerin, gerek teknolojik uyum gerekse 
düzenleme yöntemleri bağlamında birlikte çalışabilirliğinin sağlanması 
önerilmekte; bu bağlamda kültürel mirasımıza erişimin daha verimli bir 

şekilde sağlanabileceği öngörülmektedir. 

Özel arşivlerin denetim altında tutulabilmesi zorunluluğuna karşın, bu 
arşivlerin sayıları göz önünde bulundurulduğunda, merkezi bir kamu 
kurumu tarafından denetlenebilmesi pek gerçekçi bir yaklaşım 
olmayacaktır. Bu nedenle, sözü edilen kurumların, yerel yönetimlerce veya 
merkeze bağlı taşra teşkilatları ile denetlenebilmesinin, daha verimli olacağı 
düşünülmektedir (Anameriç, 2009, s. 81). 

Özel arşivlerde de kamu arşivlerinde olduğu gibi, akademik düzeyde 
eğitim almış bir konu uzmanının istihdam edilmesi, ulusal ölçekte kültürel 
bilgi mirasının aktarılmasında önemli rol oynayacak parametrelerden bir 
tanesi olarak ele alınmalıdır. 
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